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RESUMO 

A infância como fase da vida humana é uma construção social recente, passou-se de um 

mundo sem crianças a um mundo onde a infância é tida como algo inerente ao ser 

humano e não como uma construção social.  A infância já foi ameaçada algumas vezes 

durante seu percurso, principalmente pelo trabalho infantil. No entanto, em tempos de 

consumo não é apenas isso que a ameaça. Percebemos ao longo do tempo que uma 

prática  recorrente vem acontecendo  na publicidade, a utilização do discurso adulto nas 

campanhas para o público infantil, a publicidade utiliza o discurso adulto para incutir 

nas crianças a necessidade do consumo de bens, uma vez que esse público tem grande 

influência sobre seus pais e outras crianças, na mesma faixa social ou não, além de um 

poder de compra cada vez maior. Sendo assim, o discurso publicitário é algumas vezes 

impositor e encurtador da infância, a erotização infantil é cada vez mais presente em 

campanhas publicitárias que alcança, uma grande quantidade de pessoas e dessa forma 

dissemina uma infância sensual e que se satisfaz por meio do consumo de bens. 

Considerando sua disseminação através das  mídias de massa, em especial a televisão e 

o outdoor,  o poder de alcance é fortalecido e ampliado devido ao alcance dessas 

mídias. 

Palavras-Chave: Publicidade; Infância; Discurso; Consumo; Erotização 
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Resumé 

L´enfance catégorisée comme une etape de la vie humaine est une invention récente, on 

est passé d´un monde sans enfants à un monde où l´enfance est vue comme inhérente 

aux êtres humains plutôt qu´une construction sociale.  L'enfance a été menacé à 

plusieurs reprises au cours de son parcour, la plupart du temps par le travail forcé des 

enfants. Toutefois, en période de haute consommation, ça n´est pas la seule menace à 

l´enfance. Au fil du temps, s´est aperçu une pratique de plus en plus utilisée dans la 

publicité, c´est-à-dire, l'usage du discours adult dans les campagnes pour les enfants. La 

publicité utilise le discours adult pour  l´emprendre aux enfants la nécessité pour la 

consommation de biens, car ce public a une grande influence sur leurs parents et leurs 

pairs ainsi qu'une croissance du pouvoir  de l'achat.  Ainsi, Le discours publicitaire est 

parfois l´astreinte et réductionniste de l´enfance.  En considérant la diffusion du 

discours de la publicité travers les médias, notamment la télévision et les outdoors, 

l´influence de celui est renforcé et élargi en raison de la puissance et la portée de ces 

médias. 

 

Mot des Clés: Publicité; Enfance; Discours; Consommation; Érotisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Abstract 

The childhood as a phase of human life is a recent invention, has gone from a world 

without children to a world where childhood is seen as something inherent in human 

beings and not as a social construction. The child has been threatened a few times 

during his journey, mostly by child labor. However, in times of consumption is not just 

that the threat. Realized over time that a common practice is happening in advertising, 

the use of adult speech in campaigns for children, advertising uses adult speech to instill 

in children the need for consumption of goods, since that has great public influence on 

their parents and peers as well as a growing power of purchase. Thus, the advertising 

speech is sometimes enforcer and shortening of childhood. And considering its 

dissemination through the mass media, especially television and outdoor, power range is 

strengthened and expanded due to the reach of these media.  

Keywords: Advertising; Childhood; Speech; Consumption; Erotization 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Vivemos numa época em que os meios de comunicação têm uma relevância 

muito grande para nossa sociedade. É impensável uma vida sem eletricidade ou mesmo 

sem computador. Tudo que precisamos fazer depende disso, seja para comer, ler ou 

mesmo escrever este trabalho. Na contemporaneidade é inquestionável o valor de tais 

coisas. 

Com a revolução elétrica, começada pelo telégrafo no fim século XIX as 

informações começaram a chegar cada vez mais rápido às pessoas, em seguida veio o 

rádio, o primeiro meio de comunicação de massa radiofônico, que alcançava milhões de 

pessoas de uma só vez com informações e variedades; logo depois a televisão que se 

mantém invicta durante quase meio século de existência, desde que arrancou do rádio o 

posto de veículo de informação de massa mais eficiente e utilizado do planeta; em 

seguida, mas não menos importante a rede mundial de usuários de computadores que no 

mínimo duplicou a velocidade da transmissão da informação. Se antes a informação 

dada pela televisão era rápida, a internet propicia uma velocidade e um alcance ainda 

maior, além disso, há uma democratização da informação, se antes apenas jornalistas 

podiam informar para os telespectadores agora qualquer um pode fazê-lo desde que 

tenha acesso a um computador. 

Com a revolução elétrica há o desenvolvimento de diversos setores da 

sociedade, a chegada da informação cada vez mais rápida faz com que o dinheiro 

também circule mais rápido e as melhorias sociais, tai como água encanada, o acesso a 

aparelhos elétricos como a geladeira e o aquecedor entre outros, chegue a lugares ermos 

e distantes. Mas que toda mudança social tem dois lados, e o lado da degradação do 

meio ambiente, do exaurimento dos recursos naturais, do aumento do consumo e a falta 

de acesso de milhões de pessoas a própria eletricidade e quiçá a uma televisão ou 

computador. 

A eletricidade muda inclusive à forma como nos comunicamos, passamos de 

uma “informação pessoal e regional para uma comunicação impessoal e global” 

(POSTMAN, 2012, p. 83). Santos (2013) nos afirma que não é apenas a maneira de 

comunicar que vai mudar, mas também os hábitos e costumes, antes restritos a um 

determinado espaço geográfico que se torna acessível a qualquer pessoa que tenha 

acesso a televisão e/ou computador. 
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 Tornou-se mais fácil o acesso a novos produtos, os canais de venda nas 

televisões fazem sucesso e pelo menos alguém que você conhece já comprou algum 

produto num desses canais, eles vendem de tudo, tem os especializados em joias, 

tapetes e marchetarias até os que vendem praticamente tudo, de um celular a uma pá 

para jardim por exemplo.  

O consumo das famílias nunca foi tão alto, nunca se consumiu como agora. Não 

podemos, obviamente, culpar apenas a revolução elétrica, é claro que o aprimoramento 

de nossas sociedades está relacionado com esse fenômeno. Uma sociedade pacífica e 

tranquila consome mais, como nos mostra a década de 50 após a II Guerra Mundial as 

famílias queriam consumir os novos produtos que a indústria inventava. Foi nessa 

mesma época que a publicidade se tornou força propulsora do consumo. É graças a ela 

que compramos um tênis ou mesmo uma frigideira de Teflon, mesmo que tenhamos um 

armário lotado de tênis e outro com várias frigideiras.  

A publicidade tem o papel de fazer vender, ela se torna a “amiga” mais chegada 

do consumidor para induzi-lo a comprar, mesmo que não precise. Ela vai dizer o que 

você deve comprar ou não, podemos compará-la com aquela vendedora que 

independente de ser verdade ou não, vai dizer “Foi feito para você. É sua cara. Se você 

não levar eu levo”.  

A diferença é que a publicidade vai fazer isso de uma forma quase 

imperceptível, fazendo com que o consumidor se sinta responsável pela compra feita e 

não a “amiga”. Ela induz o consumidor a comprar usando nada mais que seu poder de 

persuasão, a publicidade não impõe ela persuade. E se sai muito bem. Pelo menos a 

publicidade bem feita tem essa característica.  

Ela usa de todos os artifícios para vender, desde uma linda paisagem a carinhas 

amáveis de bebês fofinhos e sorridentes. Tudo é permitido para vender um produto, 

imagem ou serviço desde que não ultrapasse os limites legais e, nos casos em que isso 

ocorre, se faz isso de forma sutil e muitas vezes nada acontece para quem infringe as 

normas. Isso é perceptível nas campanhas publicitárias para as crianças, que por não 

terem seu intelecto ainda totalmente desenvolvido são protegidas de inúmeras formas 

pela lei e/ou mesmo pelas normas sociais implícitas que regem nossa sociedade.  

Para proteger as crianças dos artifícios usados para vender bens materiais ou 

simbólicos, as crianças contam com a proteção do Código de Defesa do Consumidor 

(CDC) que as protege dos abusos que podem ser cometidos pela publicidade. O Código 
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considera abusiva, toda publicidade que se aproveita da capacidade ainda não plena de 

julgamento das crianças. 

A publicidade aliada às mídias de massa, em especial a televisão tem 

bombardeado as crianças brasileiras constantemente, de forma que ela se torne íntima 

das crianças. Nossas crianças passam em média cinco horas ou mais em frente à 

televisão. Segundo um levantamento de Instituto Brasileiro de Opinião e Pública e 

Estatística (IBOPE) de 2011 aumentando significativamente o consumo de produtos e 

serviços por parte das crianças.  

As crianças brasileiras por estarem entre as que mais veem televisão no mundo 

também são as mais propensas ao consumismo. Uma vez que a publicidade sabe que a 

televisão é o principal meio de comunicação para falar com elas, esse meio vai ser 

usado à exaustão. Uma pesquisa do Instituto Alana em conjunto com a Universidade do 

Espírito Santo (UFES) para monitoramento da publicidade veiculada na televisão 

apontou que uma média de 64% de todas as propagandas veiculadas no dia 12 de 

outubro, não por acaso dia das crianças, foram dirigidas diretamente ao público infantil. 

Outra pesquisa, desta vez da InterScience realizada em 2003 mostra três fatores que 

influenciam o consumo das crianças, e em primeiro lugar está a publicidade veiculada 

na televisão, em segundo os personagens famosos e em terceiro as embalagens.  

É interessante notar que o segundo lugar se refere à junção dos personagens de 

desenho animado, veiculados na televisão, aos produtos. É comum ver uma infinidade 

de produtos com a cara do personagem do desenho infantil da moda. Até bem pouco 

tempo era Ben 10, atualmente é Kiki Bukowski, Padrinhos Mágicos entre tantos outros 

que mudam a cada época, influenciados pela cultura fast-food com interesses cada vez 

mais rápidos das crianças influenciadas pela televisão. As embalagens tem um papel 

não apenas com as crianças, mas também com os consumidores adultos. Uma 

embalagem colorida e bonita vai chamar atenção e consequentemente vender. Quem 

nunca comprou algum produto apenas pela embalagem bonita?  

Se todas as propagandas para crianças mesmo que proibidas legalmente pelo 

Código de Defesa do Consumidor
1
 vendessem apenas brinquedos, comidas e outras 

quinquilharias seria ruim, claro, mas ainda assim aceitável. Mas a publicidade vende 

comportamentos, insere o indivíduo em um padrão não só estético, mas também moral. 

As crianças já estão sendo incluídas nesse ciclo e já podemos ver exemplos, mesmo que 

                                                 
1
 LEI Nº 8.078, DE 11 de setembro de 1990.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.078-1990?OpenDocument
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ainda seja raro. O exemplo são dois meninos musculosos, que já se incluem nos padrões 

estéticos do homem moderno mesmo com a pouca idade, que está postado no Youtube.  

E claro, não poderia ser diferente com as meninas talvez as mais influenciadas pelo 

mundo dos adultos. Isso fica claro nos concursos de misses mirins, que ao que parece 

virou moda no mundo inteiro, onde meninas falam, agem e se vestem como mulheres. 

Podemos observar a imposição de um comportamento adulto cada vez mais cedo nas 

crianças, seja na roupa ou mesmo no modo de agir, pondo por baixo o trabalho de mais 

de um século que separou a fase da infância da adulta, construindo um mundo próprio 

para esses sujeitos, desde roupas até o mobiliário e claro a escola e os jogos 

(POSTMAN, 2012). Quando inserimos as crianças no mundo dos adultos, estamos 

retrocedendo ao que aconteciam séculos atrás quando uma elite de moralistas e 

religiosos tinha a intenção de separar as crianças em um mundo inteiramente seu.  

É fácil encontrar os indícios, desses processos de ‘adultização’ por exemplo, nas 

roupas, não é difícil encontrar roupas que adultos usariam para crianças. Decotes cada 

vez maiores, cortes cada vez mais ousados e tamanhos cada vez mais reduzidos. Roupas 

de adultos em crianças. Muitos adultos acham bonito o filho usar a mesma roupa que o 

pai ou a filha a da mãe, como se um fosse à cópia do outro, um em tamanho real e o 

outro em miniatura. Esquece-se, contudo, que isso contribui para a inserção das crianças 

no mundo dos adultos e, consequentemente, um acesso mais fácil das práticas, vivências 

costumes e práticas dos adultos. Um dos aspectos que precisamos atentar ao fato da 

sexualidade uma vez que houve todo um processo de privatização do sexo ao quarto do 

casal, dentro de quatro paredes e decodificado num dialeto com signos inteiramente 

seus, na era Vitoriana
2
.  

Com o acesso a informação em alta velocidade propiciada pela revolução 

elétrica, em especial pela televisão, como já foi apontado anteriormente, e a alta taxa de 

exposição das crianças brasileiras, a ela os adultos perdem o controle do conteúdo a que 

os pequenos têm acesso. Dito isto, é evidente que os segredos do mundo dos adultos em 

especial os sexuais estão ao um mero botão de ligar das crianças. Os pequenos estão 

expostos a informações que não deveriam ter conhecimento, deveriam ser restritas 

                                                 

2
 A era vitoriana no Reino Unido foi o período do reinado da rainha Vitória, em meados do século XIX, 

de junho de 1837 a janeiro de 1901. Este foi um longo período de prosperidade e paz (Pax Britannica) 

para o povo britânico, com os lucros adquiridos a partir da expansão do Império Britânico no exterior, 

bem como o auge e consolidação da Revolução Industrial e o surgimento de novas invenções. Isso 

permitiu que uma grande e educada classe média se desenvolvesse. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vit%C3%B3ria_do_Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/1837
http://pt.wikipedia.org/wiki/1901
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pax_Britannica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Brit%C3%A2nico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Industrial
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apenas aos adultos, como Singer, Singer e Zuckerman (apud Postman, 2012, p. 97) 

dizem, “assistir à televisão é como comparecer a uma festa cheia de gente que você não 

conhece”.  

Ao mesmo tempo em que a televisão tem uma programação e canais específicos 

para as crianças, ela tem também para os adultos e isso está disponível sem muitos 

empecilhos que não seja mudar o canal da televisão.  

A publicidade comunica não apenas com o que está explicito em suas peças nada 

está ali por acaso, sempre vai haver sempre um motivo para a escolha do que está sendo 

exposto.  

Como metodologia, elencamos a Análise do Discurso (AD) de linha francesa 

que se preocupa não apenas com o que é mostrado ou dito como se não houvesse algo 

por trás das escolhas feitas. A AD também leva em consideração carga ideológica que o 

discurso carrega, seja ele escrito ou imagético; a memória sociocultural do produtor do 

discurso; a carga simbólica incutida nos discursos; as relações de poder das quais o 

discurso está impregnado entre outras. Dessa forma, a Análise do Discurso (AD) de 

linha francesa oferece todas as ferramentas necessárias para a análise que este trabalho 

se propõe a fazer.  

A exposição das crianças aos segredos do mundo dos adultos, por meio da mídia 

é um dos principais motivos, segundo vários especialistas na área para a cada vez mais 

alta taxa de comportamentos impróprios para a faixa etária. Devido a essa exposição 

exacerbada a infância tem o acesso aos segredos sexuais facilitados.  

Na pesquisa feita para escolher o objetivo geral deste trabalho, percebemos que 

as marcas tem lançado mão da publicidade que mostra crianças com comportamentos, 

poses, roupas e trejeitos de adultos, sendo isso cada vez mais frequente. Já existem 

alguns trabalhos na área, PAIVA (2012), SANTOS (2009), FLORES et al (2011) 

apontando para uma erotização precoce de crianças devido à exposição em demasia dos 

pequenos às mídias, em especial a televisão. Por isso, pretendemos por meio da análise 

do discurso esquadrinhar, decompor a peça escolhida para verificar a ocorrência desses 

símbolos do mundo adulto no objeto escolhido e que foi produzida para o público 

infantil. 

Com a intenção de melhor organizar nosso estudo o trabalho está estruturado 

assim: No primeiro capítulo nos debruçaremos sobre a construção histórica da infância. 

Como ela ocorreu e como se constituiu. Quais fatores foram determinantes ou não para 

que fosse possível ela acontecer. 
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No segundo capítulo abordaremos a relação da criança com a publicidade, com a 

mídia e, consequentemente, com o consumo. Ainda nesse capítulo abordaremos as 

turbulências dessas relações.  

 No terceiro e último capítulo, iremos discutir nossa escolha metodológica e 

desnudar as peças publicitárias, o corpus do nosso trabalho utilizando como a 

metodologia a Análise do Discurso (AD) para que possamos alcançar o objetivo 

proposto por esse trabalho. 
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2. DA CONSTRUÇÃO SÓCIO HISTÓRICA DA INFÂNCIA 

 

2.1- UMA ÉPOCA SEM INFÂNCIA 

A percepção que temos de infância é bem diferente da forma como ela era 

compreendida há alguns séculos atrás. Se a história do Homem é recente, a da infância 

como a concebemos hoje em dia o é ainda mais. De acordo com Postman (2012) ela foi 

uma invenção dos humanistas do século XVI em pleno Renascimento Cultural. No 

entanto, se nos ativermos ao sentido lato da palavra criança vemos que o 

reconhecimento dessa fase do ser humano não tem mais do que cento e cinquenta anos.  

Até o século XVI o mundo não conhecia a infância. Isso não significa 

necessariamente que os pais não amavam seus filhos, mas, havia um sentimento 

diferente do que temos na contemporaneidade, pois o meio social não era propenso a 

uma grande proximidade entre pais e filhos. Os pequenos assim que deixavam de 

precisar de seus pais para fazer as tarefas mais simples do dia a dia já eram inseridos no 

mundo dos adultos.  

Ariès em História Social da Criança e da Família, de 2006 faz um estudo sobre 

a infância e a família na França da Idade Média ao Ancien Règime
3
 e por meio de 

análises de documentos históricos e da arte de então ele constata o desconhecimento da 

infância no período medieval: 

Até por volta do século XII, a arte medieval desconhecia a infância ou não 

tentava representa-la. É difícil crer que essa ausência se devesse à 

incompetência ou à falta de habilidade. É mais provável que não houvesse 

lugar para a infância nesse mundo. Uma miniatura otoniana do século XI nos 

dá uma ideia impressionante da deformação que o artista impunha aos das 

crianças, num sentido que nos parece muito distante de nosso sentimento e de 

nossa visão (ARIÈS, 2006, p. 17). 

 

Quando os artistas medievais pintavam alguma criança, a imagem se 

assemelhava muito mais com a imagem que temos do adulto do que a que temos hoje de 

crianças, exceto o tamanho. Eram verdadeiros adultos em miniatura. Até mesmo a 

musculatura de um adulto era pintada nas representações medievais da infância.  

                                                 
3
 O Antigo Regime, em língua francesa Ancien Régime, refere-se originalmente ao sistema social e 

político aristocrático estabelecido na França, sob as dinastias de Valois e Bourbon, entre os séculos 

XVI e XVIII. Trata-se principalmente de um regime centralizado e absolutista, em que o poder era 

concentrado nas mãos do rei. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_francesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aristocracia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Valois
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bourbon
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIV
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIV
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVIII
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Para a sociedade medieval, a infância estava ligada à ideia de dependência, nesse 

sentido, quando as crianças deixavam de depender de sua mãe e ama, já estava apta a 

entrar no mundo dos adultos e uma vez nele, era difícil fazer uma distinção. Para os 

homens dos séculos X e XI a “[...] infância era um período de transição, logo 

ultrapassado e cuja lembrança também era logo perdida.” (ARIÈS, 2006, p. 18). 

É apenas no século XII que surgem representações da infância mais associadas à 

ideia que temos delas na contemporaneidade, são elas: o anjo adolescente, o Menino 

Jesus e a Virgem Maria menina e a criança nua. Todas essas imagens foram importantes 

para a compreensão do desenvolvimento da infância nas representações artísticas. No 

entanto, queremos destacar a criança simbolizada pelas sagradas infâncias de Jesus e 

Maria, pois segundo Ariès (2006, p. 19) estas são: o “[...] modelo ancestral de todas as 

crianças pequenas da história da arte [...]”. 

Depois das representações da infância do Menino Jesus e da Virgem Maria as 

pinturas sobre o tema não pararam de se disseminar por toda a Europa,  

 

o tema da infância sagrada, a partir do século XIV, não deixaria mais de se 

ampliar e se diversificar: sua fortuna e fecundidade são um testemunho do 

progresso na consciência coletiva desse sentimento de infância, que apenas 

um observador atento poderia isolar no século XIII e que não existia no 

século XII” (ARIÈS, 2006, p. 20). 

 

 

No século XVI surge uma nova representação das crianças, o putto que era o 

ressurgimento do Eros helenístico, uma revisitação da época clássica visto que ele surge 

em pleno Renascimento Cultural e seria representado ad nauseam. É neste mesmo 

período da história moderna, que segundo Postman (2012), a infância é inventada, 

sendo uma das grandes invenções da Renascença. Para ele: a “infância como estrutura 

social e como condição psicológica, surgiu por volta do século dezesseis e chegou 

refinada e fortalecida até os nossos dias.” (POSTMAN, 2012, p.12). No entanto, o 

caminho foi longo. Foi preciso as pinturas religiosas tomarem gosto pela infância, 

outros artistas passam a inseri-la em suas pinturas com crianças gorduchas e seminuas
4
.  

                                                 
4
 As representações de crianças seminuas e muitas vezes nuas eram assim representadas pelo gosto 

clássico pela nudez e o culto ao corpo típico do período greco-romano que é revisitado pelo 

Renascimento entre fins do século XIV e inicio do século XVII. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIV
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVII
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Como já foi dito anteriormente, no início deste capítulo, para a sociedade 

medieval as crianças eram consideradas seres frágeis que os pais não esperavam que 

vivesse muito tempo e por isso a reação pela sua morte não seria a mesma de hoje em 

dia, onde o amor dos pais pelos seus filhos é mais percebido. 

Se a infância não tinha um lugar na sociedade de então, o mesmo se aplicava ao 

vestuário. Não havia uma roupa específica, então “[...] assim que a criança deixava os 

cueiros, ou seja, a faixa de tecido que era enrolada em seu corpo, ela era vestida como 

os outros homens e mulheres de sua condição.” (ARIÈS, 2006, p. 32). A falta de uma 

roupa específica fazia com que o período da infância fosse ainda mais reduzido.  As 

roupas na Idade Média como nos diz Ariès (2006) eram utilizadas para visibilizar a 

classe social a que os indivíduos pertenciam e não sua faixa etária.  

Meninos e meninas a partir da segunda metade do século XVI até por volta da 

Segunda Guerra Mundial se vestiam de forma parecida, sendo uma tarefa difícil à 

diferenciação entre os gêneros. Meninos e meninas eram efeminados e ficavam assim 

até saírem da faixa dos quatro ou cinco anos. Ariès (2006) diz que o abandono da 

efeminação dos meninos deve ser associado ao desuso e abandono do espartilho por 

parte das mulheres sendo que a mudança da concepção do feminino muito influencia 

para essa nova percepção do masculino. Nessa época, o mundo passava por uma 

verdadeira revolução nos trajes. 

Deve ficar claro que a diferenciação de trajes, se restringiu primeiramente aos 

meninos, as meninas assim que saiam da infância já se infiltravam completamente no 

mundo adulto. Para Ariès (2006) as informações que os trajes dão são de que “[...] os 

meninos foram as primeiras crianças especializadas” (p. 32). Ressaltamos que essa 

especialização se dava apenas entre os meninos burgueses e nobres, as crianças do “[...] 

povo, os filhos dos camponeses e dos artesãos, as crianças que brincavam nas praças 

das aldeias, nas ruas das cidades ou nas cozinhas das casas continuaram a usar o mesmo 

traje dos adultos [...]” (ARIÈS, 2006, p. 32). 

Os meninos das classes abastadas eram os únicos especializados, pois 

começavam a frequentar os colégios, o que fazia com que a infância fosse prolongada 

mesmo que a vigilância constante e orgânica ainda não fosse o comum, ou mesmo as 

práticas mais condizentes com a ideia contemporânea de colégio. Na verdade, os jogos 

de azar e as brigas de galo eram comuns no colégio do século XVII.  
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No que diz respeito aos brinquedos, jogos e brincadeiras, não havia separação 

entre adultos e crianças. Eles brincavam e jogavam, nos mesmos ambientes, quando não 

juntos. À criança da época medieval era destinada importantes posições nas festas 

religiosas e sazonais, danças e cerimônias nas aldeias, sendo antes práticas que reuniam 

toda a aldeia. Com o passar do tempo e a mudança nos costumes que se tornavam mais 

moralizados e as diferenças entre as classes sociais começam a aparecer, “[...] a 

brincadeira se libertou de seu simbolismo religioso e perdeu seu caráter comunitário 

tornando-se ao mesmo tempo profana e individual.” (ARIÈS, 2006, p. 47). 

Os brinquedos segundo Ariès (2006, p. 47) “[...] nasceram do espírito de 

emulação das crianças, que as leva a imitar as atitudes dos adultos, reduzindo-as à sua 

escala; foi o caso do cavalo de pau, numa época em que o cavalo era o principal meio de 

transporte e de tração”. 

Tomemos a boneca para ilustrar, quando surgiu ela era brinquedo tanto de 

meninos quanto meninas e mulheres. As bonecas eram objetos de coleção entre as 

mulheres abastadas, Ariès (2006) nos fala que “[...] a duquesa de Chartres pagou 1.500 

libras por um boneco pintado por Boucher.” (p. 47) e nos diz que a duquesa de Lorraine 

queria presentear uma amiga que acabava de parir faz a encomenda de “bonecas não 

muito grandes, e em número de até quatro ou seis, e das mais bem vestidas que possais 

encontrar, para envia-las à filha da Duquesa de Bavière que acabou de nascer.” (Ariès 

2006 p. 49). Um presente em nome da filha, mas que se destinava à Duquesa de 

Bavière. Esse exemplo mostra como os próprios brinquedos ainda transitavam entre os 

mundos infantil e adulto.  

Nem mesmo os colégios, verdadeiros bastiões da moralidade social de então, 

escapavam dos jogos proibidos para os jovens. As brigas de galo, hoje ilegais em boa 

parte do território brasileiro, eram lugar comum para crianças nos idos do século XVII.  

A partir do século XVII até a contemporaneidade, tivemos uma mudança de 

atitude em relação a esses jogos de azar, entretanto houve também a modificação de 

percepção de alguns, onde o quesito do azar é subestimado em detrimento do esforço 

feito pelo intelecto dos jogadores como é o caso, por exemplo, do xadrez que é 

apropriado, resignificado e usado nos colégios até os dias atuais. São os jesuítas que 

introduzem o uso dos jogos nos colégios, adaptando-os para o ensino, disciplinando-os, 

pois,  
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“os padres compreenderam desde o início que mão era possível nem 

desejável suprimi-los, ou mesmo fazê-los depender de permissões precárias e 

vergonhosas. Ao contrário, propuseram-se a assimila-los e a introduzi-los 

oficialmente em seus programas e regulamentos, com a condição de que 

pudessem escolhê-los, regulamenta-los e controla-los.” (ARIÈS 2006 p. 65) 

 

É fazendo uso da disciplina e da vigilância constante e eficaz que são permitidos 

dentro dos colégios, os jogos, as danças e as brincadeiras, antes não permitidas e muitas 

vezes consideradas imorais, se integram ao seio escolar, quando são disciplinadas e 

readequadas pelos padres jesuítas chegando até dias atuais.  

É com os jogos e brincadeiras que a criança seja qual for o período histórico 

 

[...] estabelece vínculos sociais, ajustando-se ao grupo e aceitando a 

participação de outras crianças com os mesmos direitos. Aprende a ganhar, 

mas também a perder. Acatando regras, propondo e aceitando modificações, 

aprende a apoiar o mais fraco e a consagrar o vitorioso. Ao sair-se bem, 

torna-se confiante e seguro. Quando perde se aborrece, mas enfrenta a 

realidade. Participa e é eliminado, como parte do jogo. Assim aprende a agir 

como ‘ser social’ e cresce. Os grupos infantis são grupos de iniciação para a 

vida por intermédio da experiência e em contato direto com o meio social em 

que vivem. Mesmo sendo situações vividas de forma elementar, elas 

antecipam e preparam, passando pelos diversos estágios culturais, para a vida 

adulta (ALTMAN apud Del Priore 2004, p. 294). 

 

É por meio dos jogos e brincadeiras que as crianças constroem suas identidades 

e se encaixam nos grupos sociais que mais se identificam. Ganham confiança para 

enfrentar os perigos do mundo adulto. É uma espécie de prenúncio do que se espera 

quando atingirem a maturidade.  

É perceptível hoje em dia a diminuição do contato entre as crianças. Os “novos 

brinquedos” são, por exemplo, a televisão, o celular, o tablet, o computador e o vídeo 

game. Tais brinquedos nos remetem a Ariès (2006, p. 70) quando ele nos diz: “[...] 

talvez a verdade seja que, para manter a atenção das crianças, o brinquedo deva espertar 

alguma aproximação com o universo dos adultos”. Talvez seja essa a explicação para a 

intromissão do mundo adulto no infantil. 

Uma nova mudança em relação ao tratamento dado às crianças ocorre, e o sinal 

disso é a particularização do traje destinado a vestir os pequenos, citemos Ariès (2006, 

p. 100) “Essa especialização do traje das crianças e, sobretudo dos meninos pequenos, 

numa sociedade em que as formas exteriores e o traje tinham uma importância muito 

grande, é uma prova da mudança ocorrida na atitude com relação às crianças [...]”. Este 
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seria o princípio da criação de um mundo predominantemente infantil como Postman 

(2012) nos mostra. 

No decorrer da história da infância nos deparamos com dois sentimentos da 

infância. Um que se inicia já no século XVI, por meio do qual os adultos se maravilham 

e se divertem com a doçura e afetação dos pequenos: a paparicação.  

Já no final do século XVI e, principalmente, no XVII, moralistas como 

Montaigne e Fleury teceram duras críticas contra a “paparicação”, tornando a existência 

desse sentimento melhor percebido pelos pesquisadores de hoje. No fim do século 

XVII, a “paparicação” não se limitava apenas às pessoas bem nascidas e abastadas, ela 

se estende também as pessoas do povo, mesmo que esse fosse um costume que já 

estivesse sendo abandonado pela influência dos moralistas nas famílias bem nascidas. 

No século XVII, vemos a formação de um novo sentimento da infância, dessa 

vez levando em conta a sacralidade e pureza das crianças. Numa época em que tudo era 

permitido na frente das crianças, inclusive sua associação a brincadeiras sexuais, “[...] o 

respeito devido às crianças era então (no século XVI) algo totalmente ignorado. os 

adultos se permitiam tudo diante delas: linguagem grosseira, ações e situações 

escabrosas elas ouviam e viam tudo.” (DAINVILE apud ARIÈS, 2006, p. 77). Apesar 

do olhar admirado ou mesmo indignado de Dainvile, para entender tais práticas temos 

que levar em consideração a sociedade e a cultura de então, pois as atitudes em relação 

ao nosso próprio sexo e a sexualidade variam de acordo com o momento histórico e 

suas mentalidades. Ainda podemos encontrar essa prática na cultura muçulmana, sendo 

algo inaceitável para a maioria da sociedade ocidental, mas que para eles e para os 

indivíduos da sociedade do século XVI era algo normal e, acima de tudo, cultural.  

Esses atos que consideramos libidinosos persistiam até o momento em que os 

pequenos atingiam a puberdade, as portas do mundo adulto, pois se acreditava que a 

criança não tinha sexo, como os anjos, que segundo alguns são assexuados, sendo assim 

o gesto não tinha nenhum juízo sexual, seria neutralizado; além disso, não se acreditava 

que esse tipo de brincadeira pudesse conspurcar a inocência das crianças. Afinal, “[...] 

não se acreditava que essa inocência realmente existisse” (ARIÈS, 2006, p. 80).  

Ainda no século XVI aparece uma pequena elite de moralistas e educadores com 

ideias para a época ainda muito avançadas. Nascia a preocupação com a pureza e 

moralidade das crianças. No século XVII não eram mais alguns poucos moralistas e 

educadores que criticavam as liberdades tomadas na frente das crianças, mas sim um 
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grande movimento percebido em todas as partes, dos tratados pedagógicos e de 

civilidade a mudança na iconografia religiosa.  

Na arte, por exemplo, o Menino Jesus passa a ser pintado sozinho, não mais 

unicamente ao lado de sua Mãe a Virgem Maria, como por exemplo, na Madona das 

Rochas pintada por Leonardo Da Vinci ou as outras inúmeras madonas pintadas na 

época do Renascimento. Van Dyck é um dos que fazem uma dessas pinturas, mostrando 

a novo ideal de infância sagrada para a época. Essa devoção à infância sagrada, “[...] já 

havia sido preparada, ao menos iconograficamente, por todas as sagradas famílias, as 

apresentações e as circunscrições dos séculos XV e XVI.” (ARIÈS, 2006, p. 93).  

A mudança na representação das crianças para Ariès (2006) também é vista nas 

passagens em que Cristo diz: “vinde a mim as criancinhas”, nas pinturas medievais, elas 

eram mostradas sozinhas como se não tivessem parentes, em torno do Cristo. No século 

XVII, a cena muda, as crianças aparecem com suas famílias, indicando uma nova 

concepção familiar, até mesmo uma devoção específica para as crianças, o Anjo da 

guarda, é reservada. Além da devoção uma festa é totalmente voltada para os pequenos, 

a primeira comunhão que como diz Ariès, 

 

[...] tornou-se a manifestação mais visível do sentimento da infância entre os 

séculos XVII e o fim do século XIX: ela celebrava ao mesmo tempo seus 

dois aspectos contraditórios, a inocência da infância e sua apropriação 

racional dos mistérios sagrados. (ARIÈS, 2006, p. 98) 

 

 

 

Tudo isso serviu para a sacralização dos pequenos e para inseri-los em um 

mundo mais particular, o mundo infantil. Essa particularização da infância acarreta uma 

preocupação não só dos moralistas e educadores, mas da própria família que desde a 

“paparicação” já tinha laços mais fortes com seus infantes.  Se o primeiro sentimento 

vem do seio familiar, o segundo parte dos religiosos e moralistas que queriam formar 

pessoas honradas e homens racionais.  

 

 

O primeiro sentimento da infância - caracterizado pela "paparicação" - surgiu 

no meio familiar, na companhia das criancinhas pequenas. O segundo, ao 

contrário, proveio de uma fonte exterior à família: dos eclesiásticos ou dos 

homens da lei, raros até o século XVI, e de um maior número de moralistas 

no século XVII, preocupados com a disciplina e a racionalidade dos 

costumes. Esses moralistas haviam-se tornado sensíveis ao fenômeno outrora 

negligenciado da infância, mas recusavam-se a considerar as crianças como 

brinquedos encantadores, pois viam nelas frágeis criaturas de Deus que era 



27 

 

preciso ao mesmo tempo preservar e disciplinar. Esse sentimento, por sua 

vez, passou para a vida familiar (ARIÈS, 2006, p. 103-104). 

 

Nas famílias do século XVIII encontram-se esses dois elementos associados a 

um terceiro: a preocupação com a higiene e a saúde física das crianças. Inclusive com os 

que eram saudáveis, antes negligenciados, exceto para que não se inclinassem aos vícios 

e a moleza. À disciplina será dada uma importância maior que a dada anteriormente. 

A criança se torna o centro da família, todos os esforços serão feitos para que ela 

tenha um futuro que é agora motivo de preocupação, além, é claro, da simples presença 

e existência delas. Para Ariès (2006) a partir de agora tudo a respeito da criança seria de 

interesse e preocupação dos pais, a família seria centrada na criança. 

Até aqui, comentamos sobre o nascimento e o desenvolvimento de dois 

sentimentos de infância distintos entre si, sob o respaldo teórico de Ariès (2006): o 

primeiro era muito bem difundido entre as camadas sociais a “paparicação”, nesse 

sentimento, a ideia de uma infância curta correspondia aos primeiros anos de vida, por 

volta de no máximo três ou quatro anos; e o segundo, que já enxergava a criança como 

um ser frágil e indefeso que deveria ter sua pureza e inocência resguardada, preservando 

a “paparicação” e fortalecendo a inocência e a fragilidade dos pequenos. 

A infância irá se fechar pouco a pouco em um mundo cada vez mais seu, criado 

para mantê-las longe do mundo adulto. No século XVI já havia uma infância, mas ainda 

muito curta, que persistiria por um bom tempo. 

Passados os cinco ou sete primeiros anos, a criança se fundia sem transição 

com os adultos: esse sentimento de uma infância curta persistiu ainda por 

muito tempo nas classes populares. Os moralistas e educadores do século 

XVII, conseguiram impor seu sentimento grave de uma infância longa graças 

ao sucesso das instituições escolares e às práticas de educação que eles 

orientaram e disciplinaram. Esses mesmos homens, obcecados pela educação, 

encontram-se também na origem do sentimento moderno da infância e da 

escolaridade (ARIÈS, 2006, p. 123). 

 

Antes do século XVII, os colégios era algo raro, a partir deste século seria cada 

vez mais constante a inserção da criança na escola que servia como uma etapa 

intermediária entre os adultos e as crianças, ela vai servir para prolongar a infância. 

Além, é claro, de alguns outros fatores como o sentimento de família, a disciplina e a 

prensa tipográfica. A prensa serviu para aumentar a diferença entre adultos e crianças. O 

adulto sabia ler, a criança não e ela se tornaria um adulto quando fosse familiarizado 

com as letras, ou seja, tivesse sido escolarizado. 
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 2. 2 DA ESCOLARIZAÇÃO À CONSOLIDAÇÃO E REFINAMENTO DA 

INFÂNCIA 

Hoje em dia a escola é um lugar onde, todas as crianças quando atingem 

determinada idade devem ser inseridas, o que não ocorreu desde sempre sendo isso um 

requisito moderno, datando de uns cento e cinquenta anos mais ou menos. É uma 

invenção que data do século XIX quando se obrigou os pais a matricularem seus filhos 

em escolas. Temos como exemplo mais claro disso a Era Vitoriana que institui a 

obrigatoriedade escolar para as crianças e aos pais que descumprissem a lei, as 

penalidades cabíveis. 

No século XIII, já perto do fim da Idade Média, 

 

[...] os colégios eram asilos para estudantes pobres, fundados por doadores. 

Os bolsistas aí viviam em comunidades, segundo estatutos que se inspiravam 

em regras monásticas. Não se ensinava nos colégios. A partir do século XV, 

essas pequenas comunidades democráticas tornaram-se institutos de ensino, 

em que a população numerosa (e não mais apenas bolsistas da fundação, 

entre os quais figuravam alguns administradores e professores) submetida a 

uma hierarquia autoritária e passou a ser ensinada no local (ARIÈS, 2006, p. 

110).  

 

Isso fica evidente com a descoberta do Brasil, quando vem para as terras recém-

conquistadas, os Jesuítas e aqui instituem como meta a evangelização dos índios. Os 

Jesuítas fariam isso por meio da educação e da catequese imposta às crianças indígenas 

que muitas vezes eram deixadas aos cuidados dos padres por seus pais, como forma de 

fazer alianças. Também eram educados os filhos dos portugueses que aqui se 

estabeleciam.  

A educação era tão importante, que aqui foram construídas casas e escolas para 

abrigar e ensinar as crianças, tanto nativas quanto portuguesas. A estratégia dos padres 

da Companhia de Jesus era bem clara: “ensinar o maior número possível de meninos” 

(CHAMBOULEYRON apud DEL PRIORE, 2004, p. 74) Em que fosse edificada uma 

igreja, uma escola também o era. Algumas dessas crianças indígenas foram inclusive 

para a Europa onde se aprofundaram nos estudos da Companhia de Jesus e voltaram 

para continuar a evangelização através da escolarização dos outros índios. 
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Embora, para Ariès (2006), a função social da escola não surja prontamente 

como uma necessidade, por um longo período, a escola permaneceria alheia à repartição 

e distinção das idades, afinal a educação da infância não era seu objetivo, por isso era 

comum ver crianças, jovens, adultos e velhos juntos numa mesma sala. A escola 

medieval não era destinada às crianças, pois ela nunca adotou o papel de formação 

moral e social como a conhecemos. Era uma escola destinada unicamente a instrução de 

padres e religiosos “jovens ou velhos” na busca pela conversão das almas, como uma 

escola técnica com um objetivo específico e prático. 

 

Ela acolhia da mesma forma e indiferentemente as crianças, os jovens e os 

adultos, precoces ou atrasados, ao pé das cátedras magisteriais. Até o século 

XVIII, ao menos, muito dessa mentalidade sobreviveu na vida e nos hábitos 

escolares. A divisão em classes separadas e regulares foi tardia e as idades 

continuavam misturadas dentro de cada classe, frequentada ao mesmo tempo 

por crianças de 10 a 13 anos e adolescentes de 15 a 20 (ARIÈS, 2006, p. 

123). 

 

Quando se dizia que um garoto estava pronto para frequentar a escola, isso não 

queria dizer que ele estava na idade escolar, mas sim que estava no limite de frequentar, 

não havia uma idade certa ideal para que se entrasse na escola. Frequentava-a quando se 

podia, ou cedo de mais ou tardiamente. Essa forma de educar persistiria por todo o 

século XVII, e no século XVIII passaria por modificações significativas, mas apenas no 

século XIX desapareceria por completo (ARIÈS, 2006). 

Constatamos em Ariès (2006) que não foram apenas os conservadores que eram 

indiferentes a formação infantil. Os humanistas também o eram, concordando em várias 

ideias com os escolásticos, apesar de suas diferenças. Eles confundiram a educação com 

a cultura, como se a educação pudesse ser adquirida por toda a vida humana, e não se 

debruçaram com particular interesse sobre a infância e juventude etapas da vida ideais 

para a moldagem.  

Quem realmente trouxe inovação para as bases escolares foram os 

 

[...] reformadores escolásticos do século XV, [...] os organizadores dos 

colégios e pedagogias, e, finalmente e acima de tudo, os jesuítas, os 

oratorianos e os jansenistas do século XVII. Com eles vemos surgir o sentido 

da particularidade infantil, o conhecimento da psicologia infantil e a 

preocupação com um método adaptado a essa psicologia. (ARIÈS, 2006, p. 

124). 
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No Ancien Règime ainda era comum que nem todos passassem pelos colégios, 

quando isso acontecia ou quando o faziam por pouco tempo, os colégios de nada 

adiantavam para prolongar a infância, dessa forma os hábitos de precocidade, em que as 

crianças se transformam e adquire hábitos atípicos para sua idade, tão comuns na Idade 

Média persistiam. A escolarização também não se restringia unicamente a famílias ricas 

e mesmo entre eles havia alguns nobres que não frequentavam a escola, pois “muitos 

jovens nobres ignoravam o colégio, evitavam a academia e se uniam sem delonga às 

tropas de campanha” (ARIÈS, 2006, p. 125).  

 É importante frisar que se o colégio não era privilégio exclusivo de uma classe, 

era de um sexo: o masculino. As meninas ficaram mais uma vez de fora, dessa vez do 

processo de escolarização, vindo a frequentar as escolas apenas no século XVII. Assim, 

as meninas só aprendiam o necessário para que fossem boas mãe e donas de casa. 

Enquanto os filhos iam para os colégios, as filhas iam para os conventos onde o ensino 

que lhes era destinado era estritamente religioso, elas eram semianalfabetas e mal 

sabiam ler e escrever. Encontramos uma crítica a tal prática em que se diz que “As 

pessoas se acreditam no direito de abandonar cegamente as meninas à orientação de 

mães ignorantes e indiscretas” (FÉNELON apud ARIÈS, 2006 p. 126).  Isso mostra que 

havia certa intenção para a escolarização das meninas, mas que só viria a se concretizar 

dois séculos depois, por volta do século XIX.  

A partir do século XV e principalmente nos séculos XVI e XVII, embora a 

ampla maioria da sociedade medieval insistisse em não diferenciar as idades, o Colégio 

seria uma voz destoante e teria em sua essência primeira a dedicação quase que 

exclusiva em formar a juventude. Sendo para isso necessário uma disciplina “constante 

e orgânica”, afinal, 

 

Os legisladores sabiam que a sociedade turbulenta que eles comandavam 

exigia um pulso firme, mas a disciplina escolar nasceu de um espírito e de 

uma tradição muito diferentes. A disciplina escolar teve origem na disciplina 

eclesiástica ou religiosa; ela era menos um instrumento de coerção do que de 

aperfeiçoamento moral e espiritual, e foi adotada por sua eficácia, porque era 

a condição necessária do trabalho em comum, mas também por seu valor 

intrínseco de edificação e ascese. Os educadores a adaptariam a um sistema 

de vigilância permanente das crianças, de dia e de noite, ao menos em teoria 

(ARIÈS, 2006, p. 126).  
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É graças à disciplina que podemos comparar o colégio moderno ao colégio do 

Ancien Règime é com a introdução dela já se previa os nossos colégios secundários. A 

disciplina como nos diz Ariès (2006), faria com que as famílias respeitassem o ciclo 

integral da escola, além de uma melhor vigilância dos colégios. Tornando a escolaridade 

coisa da infância e juventude, aumentando a vida escolar significativamente. Portanto,  

 

As pessoas não se contentariam mais em passar um ano ou dois no colégio, 

como ainda era frequente, no início do século XVII, tanto 12 entre os nobres 

empobrecidos ou apressados, como entre as pessoas humildes, os artesãos 

felizes em dar às suas crianças uma tintura de latim. No fim do século XVIII, 

o ciclo escolar era bastante semelhante ao do século XIX: quatro ou cinco 

anos no mínimo. A criança, enquanto durava sua escolaridade, era submetida 

a uma disciplina cada vez mais rigorosa e efetiva, e essa disciplina separava a 

criança que a suportava da liberdade do adulto. Assim, a infância era 

prolongada até quase toda a duração ciclo escolar. (ARIÈS, 2006, p. 127). 

 

  

É nos meios esclarecidos da burguesia que o sentimento da infância encontra sua 

expressão mais moderna. As classes populares por não terem as condições necessárias 

para manter suas crianças durante todo o período escolar fazem com que os antigos 

gêneros, o das crianças entrando na fase adulta por falta de escolarização, sobrevivam 

até a contemporaneidade.  

Em Ariès (2006) e Postman (2012) podemos verificar o que ocorreu com as 

crianças no século XIX, início da Revolução Industrial, época em que seria mobilizada 

e disciplinada a força do povo no intuito de produzir riquezas. Por conta do avanço das 

cidades industrializadas e para suprir a necessidade de mão de obra barata para o parque 

industrial inglês, as crianças, pelo menos as do povo, saíram das escolas e passaram a 

trabalhar em minas e tecelagens. Para Lawrence Stone (apud POSTMAN, 2012) esse 

seria “Um efeito do capitalismo industrial”. Até mesmo quando as crianças do povo 

frequentavam escolas, esse era apenas um meio de disciplinar e dobrar sua vontade para 

que elas fossem condicionadas a dar tudo de si no trabalho fabril. 

Eis o relato de uma garotinha chamada Sarah Gooder de apenas oito anos “Sou 

encarregada de abrir e fechar as portas de ventilação na mina Gauber, tenho de fazer 

isso sem luz e estou assustada. Entro às quatro da manhã, e às vezes às três e meia da 

manhã, e saio às cinco e meia. Nunca durmo. Às vezes canto quando tem luz, mas não 

no escuro: não ouso cantar.” In Postman (2012, p. 67) Esses relatos eram muito comuns 

na época da industrialização inglesa e posteriormente nos países em processo de 

industrialização, fazendo com que se proibisse tempos depois o trabalho de crianças, 

pelo menos as menores de dez anos .  
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Isso ocorreu na Inglaterra do século XIX, e mais ainda no século XX, dessa vez 

no Brasil, mais especificamente na São Paulo recém-industrializada, as crianças eram 

introduzidas no mundo fabril desde muito cedo como podemos constatar no trecho 

abaixo:  
O cotidiano de crianças e adolescentes nas fábricas e oficinas do período 

remete sempre para situações-limite cuja versão mais alarmante traduz-se nos 

acidentes de trabalho, mas que infelizmente neles não se esgotam, 

incorporando a violência em vários níveis. As cenas do mundo do trabalho 

nos primórdios da industrialização paulistana nos permitem compor de fato, 

em relação a esses trabalhadores, uma história contundente, espelho do dia-a-

dia da classe operária dentro dos estabelecimentos industriais.” (MOURA 

apud DEL PRIORE 2004, p. 260). 

 

O trabalho infantil preserva a precocidade da passagem para a vida adulta tão 

comum no período medieval.  Dito isto, não seria leviano de nossa parte dizer que dessa 

forma, 

 

Toda a complexidade da vida foi modificada pelas diferenças do tratamento 

escolar da criança burguesa e da criança do povo. Existe, portanto, um 

notável sincronismo entre a classe de idade moderna e a classe social: ambas 

nasceram ao mesmo tempo, no fim do século XVIII, e no mesmo meio: a 

burguesia. (ARIÈS, 2006, p. 129). 

 

 

Para algumas pessoas, a escola é apenas um lugar onde os filhos seriam 

submetidos a uma série de ações disciplinadoras, mas, é por conta em grande parte da 

escola que a infância foi prolongada, exceto é claro para os que não a frequentam ou a 

frequentam por pouco tempo. Essa máxima é válida inclusive na contemporaneidade. 

Seria difícil imaginar outra forma se não pelo meio da disciplina que a escola 

pudesse prolongar a infância. Disciplina essa que foi introduzida no seio escolar pelos 

legisladores para que as crianças, ao menos em princípio, fossem submetidas a uma 

constante vigilância e, dessa forma, as práticas tidas como impróprias para sua idade 

fossem suprimidas ao máximo. Estava sendo enraizada nas crianças a mentalidade 

moral que se intensificaria no século XIX.  

A disciplina tem o poder de, por meio da submissão dos corpos, de torná-los 

úteis para algum fim. Com ela é possível manipular o corpo, esquadrinhá-lo, coagi-lo, 

dobrá-lo, automatizá-lo. Na mesma época em que a infância, segundo Postman (2012), é 

inventada, também é descoberta a disciplina religiosa que ao longo dos anos se 

aperfeiçoaria e seria usada para outros fins.  

Para Foucault (2007, p. 118) a disciplina dociliza o corpo, “que é submetido, que 

pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado”. E nada melhor para 

submeter e coagir do que corpos em processo de formação, verdadeiras tábulas rasas, 

como diria Voltaire (1966). Talvez, seja na escola que a disciplina encontra o terreno 
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mais fértil para se espalhar e tornar os corpos úteis. No entanto, ao docilizar esses 

corpos, a disciplina faz com que  

 
O corpo humano entre numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o 

desarticula e o decompõe. [...] A disciplina aumenta as forças do corpo (em 

termos econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos 

políticos de obediência). Em uma palavra: uma ‘capacidade’ que ela procura 

aumentar; faz dele por um lado ‘aptidão’, uma ‘capacidade’ que ela procura 

aumentar; e inverte por outro lado a energia, a potência que poderia resultar 

disso, e faz dela uma relação de sujeição estrita (FOUCAULT, 2007, p. 119). 

 

 

A disciplina prepara os corpos infantis para uma vida adulta. É pouco tempo 

após a entrada da disciplina escolar, ao menos como a conhecemos hoje, que surge o 

capitalismo industrial. É nos idos do século XVIII que na Inglaterra primeiramente e em 

seguida se espalha para a Europa continental ocorre a Revolução Industrial que fortifica 

ainda mais a burguesia que usa a escola como instrumento de coerção e subjugação dos 

indivíduos desde a infância.  

A disciplina escolar com o advento da Era Fabril
5
 se desloca para manter a 

ordem e a produtividade dentro das fábricas. Sem ela a minoria que comanda a maioria 

não teria os meios necessários para manter tantas pessoas sobre controle. Para Foucault 

(2007, p. 119) a disciplina “É a arte de dispor em fila, e da técnica para a transformação 

dos arranjos. Ela individualiza os corpos por uma localização que não os implanta, mas 

os distribui e os faz circular numa rede de relações”. 

Para Ariès (2006) nas classes escolares antes da disciplina orgânica os 

professores não tinham muito controle sobre seus alunos, após a organização espacial 

serial a otimização do tempo e da aprendizagem é notável. Também se torna mais 

perceptível à hierarquização e a vigilância. Segundo Foucault (2007, p. 143) “O sucesso 

do poder disciplinar se deve sem dúvida ao uso de instrumentos simples: o olhar 

hierárquico, a sansão normalizadora e sua combinação num procedimento que lhe é 

específico, o exame”. 

É mais fácil manter sob controle pessoas organizadas em fileiras e colunas do 

que sem ela. Essa forma de organização permite uma melhor obediência por parte dos 

sujeitos e também uma economia do tempo e dos gestos. Agora seria possível ensinar a 

centenas de alunos de uma só vez sem que eles saíssem prejudicados, uma vez que tudo 

                                                 
5
 Esse período compreende ao da Revolução Industrial que ocorreu na Inglaterra entre os séculos XVIII e 

XIX, e posteriormente se espalha para o restante da Europa. 
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seria sistematicamente e micro fisicamente repartido por igual, de acordo com a 

hierarquia dentro das salas de aula.  

 É dessa forma, com a presença disciplinar nas escolas que vemos a fixação das 

crianças em suas casas, devido o aumento do tempo de escolarização e a fixação da 

criança próximo de sua família, ficando assim mais próximos de seus pais, contribuindo 

para o aumento dos vínculos familiares e, dessa forma, conferindo a pais e filhos mais 

intimidade (Ariès, 2006). 

Se no século XVII até mesmo o XVII, os pais tinham de mandar seus filhos para 

a casa de pessoas estranhas e também receber crianças estranhas, para que aprendessem, 

com a escola essa prática mudaria, caberia a escola a função de ensinar as crianças e os 

pais não precisariam mandar seus filhos pra casa de estranhos nem receber crianças 

estranhas.  

Para Ariès (2006) segundo a análise iconográfica que permeia todo o seu 

trabalho, “[...] o sentimento da família era desconhecido na Idade Média e nasceu nos 

séculos XV-XVI para se exprimir com um vigor definitivo no século XVII” (ARIÈS, 

2006, p. 143).   

Como já dito anteriormente, a Idade Média desconhecia a infância, vindo ela a 

ser um invento segundo Postman (2012) dos humanistas do Renascimento. Mas de nada 

adiantaria essa invenção sem a cumplicidade e afeto da família. A própria escolarização 

retira a criança das casas de outras pessoas e a coloca no seio familiar. 

No entanto, para que houvesse o desenvolvimento familiar, seria necessário que 

a rua deixasse o lar. Que o público se tornasse privado. Seria preciso uma privatização 

do lar. Para Ranum a “história do eu e do íntimo, tudo ou quase tudo ainda está por 

fazer.” (apud ARIÈS e CHARTIER, 1991, p. 211).  

O indivíduo dos séculos XVI ao XVIII era constantemente sufocado pelo peso 

das práticas sociais, o íntimo quase nunca existia até mesmo as relações sexuais não 

tinham a privacidade que a maioria das pessoas da contemporaneidade está acostumada. 

Nessa época, em que não havia lugares próprios para as obrigações sociais, a casa era 

invadida pela rua e a intimidade pelo social. 

É válido dizer que antes da privatização da educação infantil pela escola e da 

família pelo lar, “a criança era considerada um rebento do tronco comunitário, uma 

parte do grande corpo coletivo que, pelo engaste das gerações, transcendia o tempo.” 

(GÉLIS apud ARIÈS e CHARTIER, 1991, p. 313). Dessa forma, ela era tão pública 
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quanto privada. O nascimento e os primeiros passos eram tanto públicos quanto 

privados.  

O sentimento da infância e consequentemente da família não eram uniformes, 

variavam de um lugar para o outro. Quem dava o tom eram as cidades, lugares de 

inovação por excelência. E é nesses lugares em que a família moderna se desenvolve. 

Após o boom das cidades que aconteceu no Renascimento, a família se desliga 

mais e mais de seus ancestrais, antes tão importantes e cultuados. A ancestralidade 

pouco a pouco é deixada de lado e a família nuclear se volta para si, e por conta disto 

precisa de um espaço inteiramente sua.  

A primeira família moderna foi a dos homens ricos e importantes (Ariès, 2006). 

Foram para essas pessoas, para essas famílias não patriarcais, mas nucleares, composta 

pelos pais e filhos e claro os servos, amigos e protegidos. Essa “família moderna” 

habitava casas grandes com numerosos cômodos.  

 

 

A casa grande desempenhava a função pública. Nessa sociedade sem cafés, 

sem as public house, ela era o único lugar onde os amigos, clientes, parentes 

e protegidos podiam conversar. Aos servidores, clérigos e empregados que aí 

residiam permanentemente, é preciso acrescentar a vaga incessante de 

visitantes. Estes últimos não deviam preocupar-se com a hora e nunca eram 

despachados, pois os educadores do século XVII achavam que a frequência e 

a hora das visitas impedia um horário regular, especialmente para as 

refeições, e consideravam essa irregularidade bastante, funesta para a 

formação das crianças para legitimar o hábito de enviá-las ao colégio a 

despeito dos inconvenientes morais da promiscuidade escolar. As idas e 

vindas constantes dos visitantes distraiam as crianças de seu trabalho. Em 

suma as visitas davam a impressão de ser uma verdadeira ocupação, que 

comandava a vida da casa e ditava até mesmo as horas das refeições (ARIÈS, 

2006 p. 180).     

 

 

A casa era lar, ponto de encontro para socializar e balcão de negócios. Nessa 

época, não havia um lugar próprio para as atividades profissionais, a casa também 

aglutinava esse papel. Nas palavras de Ariès “Não havia locais profissionais para o juiz, 

nem para o comerciante, nem para o banqueiro, nem para o negociante. Tudo se passava 

nos mesmos cômodos em que eles viviam com suas famílias”  (2006 p. 180). É bom que 

se diga que a planta das casas não favoreciam a intimidade, pelo contrário,  para ir, por 

exemplo, a sala dever-se-ia passar pelo quarto do casal, mostrando a total falta de 

privacidade  

Ariès (2006, p. 185) afirma que só se percebe uma mudança significativa apenas 

no século XVIII quando a intimidade familiar não suportava mais tamanha intromissão 

da rua, a família o fazia em nome da preservação de sua intimidade e do sentimento 
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familiar. Era necessária a independência dos cômodos, um lugar para passar de um 

cômodo para o outro sem precisar atravessá-los, surge o corredor de acesso. A 

especialização dos cômodos como quase toda novidade social, se dá primeiramente nas 

classes burguesa e nobre, as classes abastadas se beneficiavam primeiro, mas essa 

especialização dos cômodos logo se espalharia para as outras classes. 

Dessa forma, 

 

 

A reorganização da casa e a reforma dos costumes deixaram um espaço 

maior para a intimidade, que foi preenchida por uma família reduzida aos 

pais e às crianças, da qual se excluíam os criados, os clientes e os amigos. 

[...] A família deixara de ser silenciosa: tornara-se tagarela e invadira a 

correspondência das pessoas, bem como, sem dúvida, suas conversas e 

preocupações (ARIÈS, 2006 p. 186).     

 

 

 No século XVIII cada filho era único, não sendo possível sua substituição como 

antes. Se um morresse, “Ninguém ousaria então consolar-se da perda de uma criança 

com a esperança de ter outra, como ainda se confessava um século antes” (ARIÈS, 2006 

p. 187).     

Nessa época duas seriam as preocupações primeiras dos pais, a saúde e a 

educação de seus filhos. Colocá-los na escola e preveni-los das doenças era o que 

muitos pais do século XVIII pensavam em fazer assim que seus filhos tivessem idade 

para ser escolarizado e tomar a vacina contra a varíola. A companhia dos filhos era cada 

vez mais bem quista por seus pais (ARIÈS, 2006). Conforme se pode ler nas palavras de 

Madame de Sévigné (apud Ariès, 2006 p. 187) “A companhia de meus filhos é minha 

única delícia”.  

A preocupação de por os filhos na escola, de se preocupar com a saúde deles e 

de sentir prazer na companhia deles é para nós, cidadãos do século XXI sentimentos de 

preocupação muito próximos de nós. Se estivéssemos lendo as cartas do General de 

Martange, exceto pela forma da escrita e da língua não pensaríamos que se tratasse de 

uma correspondência do século XVIII.  

Devido à privatização do lar e de uma nova reorganização social e familiar, as 

famílias se concentram mais em si mesmas, desfrutando não mais da companhia das 

visitas ou dos amigos e clientes, mas da de cada participante do núcleo familiar. Esse 

fechamento da família em torno de si marca o nascimento da família moderna.  
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A família moderna se limita por um bom tempo à burguesia, sendo possível 

ainda no século XIX constatar entre as famílias mais pobres que o convívio familiar se 

assemelhava ao do período medieval, com seus filhos ainda morando longe.  

Para Ariès (2006, p. 195) são a família e a escola que retiram a infância do 

mundo adulto. A escola enclausura uma infância que antes gozava de grande liberdade a 

um regime disciplinar cada vez mais rígido. A família moderna se une pelo sentimento, 

costume e gênero de vida. Uma necessidade crescente por intimidade, devido à 

reorganização familiar em torno da criança faz com que ela erga o muro da vida 

privada. A moral familiar se restringia apenas a família burguesa, as demais conservam 

por um bom tempo ainda as antigas práticas de sociabilidade.  

É evidente que sem a escola e a nova concepção da família moderna a infância 

não poderia existir como a conhecemos na contemporaneidade. Sem a prolongação da 

escola e a proteção da família o sentimento da infância não teria as condições 

necessárias para florescer. Ao longo dos séculos ela sofre alguns revezes e várias formas 

de ser vista como diz Heywood (apud ASSIS et al, 2004, p. 20) 

 

 
Houve várias “descobertas” sobre a infância que atribuíram um sentido 

peculiar a essa fase da vida, como “ondas” de diferenciação social (séculos 

VI a VII, XII a XIV, XVII ao XX). No embate entre as concepções religiosas 

e laicas ocorridas ao longo desses séculos, a criança ora foi considerada 

símbolo da pureza (há um sem-número de representações artísticas nas quais 

os anjos são caracterizados como crianças gorduchas e rosadas), ou 

considerada naturalmente inocente, ora vista como fruto do pecado ou 

potencialmente impura, necessitando ser socializada com rigor e 

constantemente vigiada em seu desenvolvimento moral. 
 

 

No entanto, nossa sociedade centrada cada vez mais no consumo e no 

capitalismo em que “tempo é dinheiro” não propicia as condições necessárias para que a 

família possa se desenvolver em sua plenitude, com a intimidade familiar necessária. É 

verdade que na contemporaneidade a individualidade é cada vez mais presente, no 

entanto, por vários fatores, dentre eles a inserção da mulher no mundo do trabalho 

causando um enfraquecimento familiar, a maleabilidade e deturpação dos valores 

morais, a liquidez de nossa sociedade, a crise que os sistemas educacionais espalhados 

pelo mundo, inclusive o Brasil estão passando, a exposição das crianças a mídia e ao 

consumismo via publicidade, a erotização e adultização desses pequenos corpos, entre 

outros fatores, fazem com que cada vez mais a infância seja ameaçada.  
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Até aqui nos inteiramos do longo caminho percorrido pela infância, desde uma 

época sem infância até o momento em que ela chega a nossos dias sólida e refinada, 

mesmo que quase tenha desaparecido na Inglaterra à época da Revolução Industrial. Na 

atualidade é o saber sem qualquer obstáculo maior que não seja ligar uma televisão ou 

olhar para o lado na rua e ver um outdoor onde a criança ou o adulto está em poses 

sensuais e provocativas que põe em xeque um trabalho de séculos.  

Ao dispor o saber sem qualquer filtro a sociedade mesmo que não 

intencionalmente põe a infância sob-risco ao apresentar saberes que deveriam ser 

aprendidos por etapas, sendo esse um dos últimos a serem aprendidos. A exposição da 

criança a essas informações causa entre outras coisas a entrada mais cedo da criança na 

sexualidade que por séculos foi combatida com afinco e vigilância. Os resultados dessa 

exposição seria a sexualização precoce da criança, a normalização da criança 

sexualmente ativa, a ligação da criança ao sexo entre outros. 
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4. MÍDIA, PUBLICIDADE E CONSUMO 

4.1 DA MÍDIA 

A revolução elétrica se inicia no final do século XIX com a invenção de Morse, 

o telégrafo. Com ela se inicia uma nova era, em que as medidas de tempo e espaço são 

eliminadas no que se refere à comunicação humana, eis ai o surgimento da 

“comunicação elétrica”. Com o telégrafo de Morse era possível um homem no Maine 

mandar uma mensagem para outro no Texas em pouquíssimo tempo. Com essa 

diminuição das fronteiras espaciais, muda-se o caráter da informação, que passa de 

regional e pessoal para global e impessoal.  

A modificação na forma de se comunicar muda também a identidade dos 

sujeitos que deixa de ser individual passando para pertencer à massa. Com isso, segundo 

McLuhan (1962) temos o surgimento do “Homem-Massa” que se inicia com o telégrafo 

e se mostra na era do rádio. Como afirma McLuhan (apud POSTMAN, 2012, p. 84) 

 

Quando o homem vive num ambiente elétrico, sua natureza se transforma e 

sua identidade pessoal se funde com o coletivo. Ele se torna o ‘Homem-

Massa’. O Homem-Massa foi notado inicialmente como um fenômeno na era 

do rádio, mas começara sem ser notado, com o telégrafo elétrico. 

 

O telégrafo cria a indústria da informação, por meio dele a informação vinha de 

toda parte, como consequência, antes produto do privado se torna mercadoria global. O 

telégrafo para Postman (2012, p. 85. Grifo do autor) “iniciou o processo de tornar a 

informação incontrolável”. Ao mesmo tempo em que era repassada a informação vinda 

de lugar nenhum, ou seja, de todas as partes, era dada também em quantidade nunca 

vista antes, sendo que a quantidade está diretamente ligada à velocidade em que ela é 

transmitida. 

O advento da revolução gráfica e eletrônica significou um duro golpe na leitura e 

na linguagem, que perdem o protagonismo de ser uma das únicas formas de fonte de 

informação, sendo relegada ao papel de coadjuvante, e o protagonista é a televisão. Com 

a inserção de imagens a informação passa de racional a emotiva, criando assim a 

principal característica da televisão em nossos dias, que conquista seus telespectadores 

não pela razão ou informação, mas pelas emoções.  
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Postman vai dizer que é com o advento da televisão na década de 50 que  tem 

início a derrocada da infância.  

 

Como muitos artefatos sociais, a infância se tornou obsoleta ao mesmo tempo 

em que foi percebida como um acessório permanente. Escolho 1950 porque 

naquele ano a televisão se instalara firmemente nos lares americanos, e é na 

televisão que registramos o advento simultâneo das revoluções gráfica e 

elétrica. É na televisão, portanto, que podemos ver com mais clareza, como e 

por que a base histórica de uma linha divisória entre infância e idade adulta 

vem sendo inequivocamente corroída (2012, p. 89. Grifos nossos). 

 

 Sampaio em sua obra Televisão, infância e publicidade inicia seu livro 

comentando da importância da mídia em todas as esferas de saber do homem 

contemporâneo. A mídia vai mediar do assunto mais simplório ao mais complexo da 

dimensão do saber humano. Segundo a autora: “Nas sociedades contemporâneas, a 

mídia desempenha um papel decisivo em praticamente todas as áreas e dimensões da 

vida humana, ou seja, possui uma presença marcante na socialização, no conhecimento, 

na política, na religião, etc.” (2000, p. 23). Já Luhmann (1995, p. 05) vai além, pois 

segundo ele “[...] o que nós sabemos sobre a nossa sociedade, sobre o mundo no qual 

vivemos, sabemos através dos meios de comunicação”.  

Os autores partem do princípio de que a mídia sempre se envolve na vida das 

pessoas, como uma boa amiga pronta para dar sua opinião. Luhmann, no entanto avalia 

que essa intromissão está acompanhada de certa dúvida no que se refere à 

confiabilidade da informação, ou seja, se ela é verídica ou não.  

No mesmo caminho está Giddens (1992) ao afirmar que a forma e caráter da 

modernidade só podem ser compreendidos se analisados sob a ótica da interconexão das 

instituições comunicacionais. A mídia institui que o viver contemporâneo depende da 

mediação feita pelos meios. Ou seja, todos os atos dos indivíduos contemporâneos 

sofrem influência direta ou indireta da mídia. Por exemplo, alguém procura um lugar 

para fazer compras de supermercado e passa na novela das 21 horas, a de maior 

audiência da televisão brasileira, que o Carrefour tem um preço bom, tem um ambiente 

agradável e se as personagens tem uma boa experiência dentro dele, possivelmente a 

exceção de o preço ser consideravelmente mais elevado que em outros a preferência é 

de que se vá ao Carrefour, devido à mediação da mídia.  
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Seria ingenuidade imaginar que a infância estaria a salvo dela. Em especial a 

televisão, conquistou de maneira sem igual nossos pequeninos. É cada vez mais 

evidente a imersão das crianças no mundo midiático, em especial a televisão. Mesmo 

com o espaço que o computador vem ganhando a cada dia na vida das pessoas, a 

televisão é a mídia que tem o maior alcance dentre todas as outras. No Brasil, segundo 

dados retirados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio
6
 (Pnad) de 2012, feito 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que 97,2% da 

população brasileira tem acesso a televisão, enquanto o acesso ao computador é de 

46,4% e a quantidade de pessoas com computador e acesso a internet cai ainda mais, 

dessa vez para apenas 40,3% da população tem computador e acesso a internet. Esses 

dados mostram a abrangência da televisão em todo o território nacional, sendo comum 

quase a totalidade dos lares brasileiros ter um ou mais aparelhos de televisão. 

Devido a esse alcance nacional a televisão é o meio que mais integra o cotidiano 

da maioria dos brasileiros, ela adentra nossos lares como nenhum outro meio é capaz. 

Se até pouco tempo atrás, até quase o fim do século XX éramos uma sociedade da 

escrita, na contemporaneidade viramos uma sociedade áudio-imagética, fomos 

totalmente conquistados pela televisão.  

Assim, os antigos senhores guardiões da tradição do saber e da socialização 

estão dando lugar aos novos “olimpianos” vistos e admirados cada vez mais cedo pelas 

crianças nas telas da TV. A exposição das crianças à televisão vai pouco a pouco 

substituindo os antigos “guardiões” do saber por novos. No lugar dos pais e da escola, 

há artistas e personagens infantis que chegam às crianças por intermédio das mídias, em 

especial a televisão que toma para si um papel antes restrito a essas duas instituições 

que como mostramos na primeira parte deste trabalho foi essencial para o surgimento da 

infância moderna. Dessa forma, segundo Paiva (2012, p. 36) “[...] a mídia assumiu 

assim um papel socializador e educativo no mundo contemporâneo, pois da mesma 

forma que a escola e a família, ela também transmite valores, padrões e 

comportamentos a seu público”. 

A televisão assume um lugar de destaque nas vidas das crianças e chega a 

ocupar quase o mesmo tempo que as crianças passam na escola. A população infanto-

                                                 
6
 Dados retirados da Pnad do ano de 2012, já que essa pesquisa é feita no intervalo de dois anos. Os dados 

se encontravam na página: Disponível em: < http://www.teleco.com.br/pnad.asp > Acesso em: 06 ago. 

2014  
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juvenil brasileira passa em média cinco horas diárias imersa no mundo da televisão. 

Cinco horas é o tempo que a maioria das crianças dedica à instrução formal. A 

exposição das crianças por tanto tempo à televisão traz alguns riscos como aponta 

Gonçalves e Alencar (apud CARACIOLA et al, 2010, p. 458) citando um trabalho 

realizado por Rebecca L. Collins segundo o qual a exposição em demasia das crianças 

de nossa época a ela é um dos motivos para a erotização infantil precoce, tema deste 

trabalho, devido a exposição dos pequenos à cenas que contenham conteúdo adulto. As 

autoras ainda citam a relação do aumento da violência entre os jovens com programas 

que mostram violência explicita, da erotização infantil com cenas e programas com teor 

sexual, o consumismo diretamente relacionado à exposição aos comerciais de produtos 

infantis entre outros. 

Essa exposição das crianças e jovens, a jogos violentos já foi motivo para muita 

discussão entre pais, jovens, médicos e pesquisadores. Não é a toa que pesquisadores 

fazem essa correlação com o que é exposto às crianças e jovens e o comportamento dos 

mesmos. Para Locke a criança é uma “tábula rasa”, um papel em branco que deveria ser 

preenchido, o mais próximo do “bom selvagem” que Rousseau (1966) tanto prezava. 

Portanto as crianças dependiam da escolarização e da família para ser “preenchidas” 

com o saber do mundo. Essa é a concepção de infância que norteia grande parte dos 

sistemas educacionais dos países ocidentais. Já Postman (2012) citando Piaget vê as 

crianças como seres em desenvolvimento, com necessidades próprias para cada idade. 

Ou seja, a criança tem de ser exposta a conteúdos próprios à sua idade, sem ultrapassar 

etapas, tem de seguir um caminho reto.  

O conteúdo infantil na televisão maravilha os pequeninos sendo tarefa 

complicada para os pais retirá-los da frente da televisão. É fácil a observação de alguma 

criança meio que hipnotizada vendo um desenho infantil, por exemplo. As imagens 

extremamente coloridas; os gráficos que passam mais rápido ou mais devagar, 

dependendo da faixa etária para qual o conteúdo se destina, para que possa se adaptar ao 

desenvolvimento intelectual da criança, ou seja, para crianças menores, imagens mais 

lentas e estáticas e para crianças maiores, a velocidade aumenta e o enredo fica mais 

complexo; as músicas que são postas para que as crianças se sintam seduzidas é outro 

fator a considerar, todos esses fatores fazem da televisão a melhor amiga da criança.  
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Esses símbolos de fácil reconhecimento das crianças, devido a características 

marcantes e também a uma repetição quase exaustiva deles, são largamente utilizados 

pela televisão. A televisão vem substituindo cada vez mais os jogos e brincadeiras de 

antigamente. Sendo mais difícil encontrar meninos e meninas brincando na rua, o mais 

comum são crianças de frente a televisão, vídeo game, computador e brinquedos cheios 

de tecnologia. A imaginação é renegada a um segundo plano, uma vez que é 

característica da televisão entregar o conteúdo o mais simples possível. Até mesmo 

crianças com menos de três anos tem uma programação voltada para elas. E um 

exemplo claro disso é a “baby tv” canal pertencente a Fox International Channels tem 

uma programação diária para crianças de 0 a 3 anos de idade na tevê paga. A um 

simples apertar de botão têm-se um mundo inteiro extremamente atrativo e pronto para 

ser explorado. 

Para Gonçalves e Alencar (apud CARACIOLA et al, 2010), as consequências 

dessa exposição das crianças à televisão podem muitas vezes ser benéficas, como 

também podem acarretar distúrbios de personalidade ou mesmo incitar os pequenos ao 

consumismo. A televisão diferentemente da prensa tipográfica que para Postman (2012) 

e Ariès (2006) foi o que primeiro determinou quem era criança ou não, pois 

determinava quem teria acesso ao conteúdo dos livros e dessa forma saberia das 

informações antes comum a todos, pois a oralidade não tinha filtro algum. Assim os 

homens letrados não poderiam ser crianças, uma vez que dominavam o código para 

desvendar os segredos do mundo adulto, quando eles passam a não mais ser falados 

publicamente. Postman vai dizer que  

 

O que aconteceu, simplesmente, foi que o Homem Letrado tinha sido criado. 

E ao chegar deixou para trás as crianças. [...] não havia necessidade da ideia 

de infância porque todos compartilhavam o mesmo ambiente informacional 

e, portanto, viviam no mesmo mundo social e intelectual. [...] Depois da 

prensa tipográfica, os jovens tinham de se tornar adultos e, para isso, teriam 

de aprender a ler, entrar no mundo da tipografia. E para realizar isso, 

precisariam de educação. Portanto a civilização europeia reinventou as 

escolas. E ao fazê-lo, transformou a infância numa necessidade (POSTMAN, 

2012, p. 50. Grifos do autor). 

 

No entanto, muitas vezes as crianças abaixo de três anos, como já foi apontado 

acima são expostas a televisão e sofrerão mais tarde as consequências de uma exposição 

tão precoce.  Para Dettenborn (2002, p. 37 ),  
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A televisão nos conduz à um pensamento impulsivo e pouco reflexivo o que 

impede as crianças de conviverem mais com grupos de iguais buscando 

identificação na mídia, assim como a desenvolverem sua percepção a partir 

de ideias e ideais desenvolvidos e direcionados a promoção de certos 

produtos fabricados pelas imagens ilusórias. 

 

A promessa de satisfação e diversão a um apertar de botão é o que torna a 

televisão tão atrativa não só para os adultos, mas principalmente para as crianças. As 

emissoras perceberam que os programas infantis podem assim criar um público cativo e 

fiel desde que suas necessidades por diversão e entretenimento sejam atendidas e sua 

opinião respeitada. Para as crianças o investimento em novos desenhos animados ou 

mesmo numa programação exclusiva para ela, que atenda suas necessidades 

intelectuais, seja de fácil entendimento e tenha uma linguagem acessível faz da televisão 

o meio de comunicação mais atrativo e visto da atualidade. 

 

3.2 DO CONSUMO 

O consumo é a mola mestra de nossas sociedades capitalistas. Sem ele a 

economia desaquece, pessoas são demitidas de seus empregos, desaquecendo ainda 

mais a economia, gerando novas demissões e formando um circulo vicioso. É por isso 

que o ato de consumir é cativado com todo o zelo pelas agências de publicidade e 

empresas. 

A palavra consumo deriva do “latim consumere, que significa usar tudo, esgotar 

e destruir; e do termo inglês consummation, que significa somar e adicionar” 

(BARBOSA E CAMPBELL, 2006, p. 21).  

Para Bauman (2007, p.37) 

O consumo é uma condição, e um aspecto, permanente e irremovível, sem 

limites temporais ou históricos; um elemento inseparável da sobrevivência 

biológica que nós humanos compartilhamos com todos os outros organismos 

vivos. Visto dessa maneira, o fenômeno do consumo tem raízes tão antigas 

quanto os seres vivos – e com toda certeza é parte permanente e integral de 

todas as formas de vida conhecidas a partir de narrativas históricas e relatos 

etnográficos. Ao que parece, plus ça change, plus c’est la même chose... 

Qualquer modalidade de consumo considerada típica de um período 

específico da história humana pode ser apresentada sem muito esforço como 

uma versão modificada de modalidades anteriores. 
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Entendemos consumo como uma atividade inerente ao ser humano desde que o 

mesmo deixou de ser coletor e passou a ser produtor. Numa sociedade em que as 

pessoas precisam manter-se limpas, alimentadas, vestidas, necessitam se locomover 

para que possam se inserir em um determinado contexto social. De acordo com 

Karsaklian (2004), ser consumidor é meramente ser humano, alimentar-se, vestir-se, 

divertir-se. No entanto, é no momento em que o ato de consumir passa a ser exagerado e 

supérfluo, sem necessidade de aquisição de algum produto ou serviço não necessário 

para sua subsistência que o consumismo aparece. Para citar Bauman, “De maneira 

distinta do consumo, que é basicamente uma característica e uma ocupação dos seres 

humanos como indivíduos, o consumismo é um atributo da sociedade”. (BAUMAN, 

2007, p.41 grifo do autor). O consumo é se caracteriza também pelas práticas e trocas 

simbólicas. 

Para Bauman (2007, p. 38) a passagem da vida de coletores devido à “revolução 

paleolítica” para a era da estocagem e dos excedentes seria o início do consumo que 

seria substituído alguns milênios depois pelo consumismo, onde o ato de consumir vira 

protagonista na vida das pessoas, o mais importante motivo de sua existência. Esse, 

segundo o autor, seria o inicio do consumismo.  

O “consumismo” é um tipo de arranjo social resultante da reciclagem de 

vontades, desejos e anseios humanos rotineiros, permanentes, e por assim 

dizer, “neutros quanto ao regime”, transformando-os na principal força 

propulsora e operativa da sociedade, uma força que coordena a reprodução 

sistêmica, a integração e a estratificação sociais, além da formação de 

indivíduos humanos, desempenhando ao mesmo tempo um papel importante 

nos processos de autoidentificação individual e de grupo, assim como na 

seleção e execução de políticas de vida individuais. O “consumismo” chega 

quando o consumo assume o papel-chave que na sociedade de produtores era 

exercido pelo trabalho. […] De maneira distinta do “consumo”, que é 

basicamente uma característica e uma ocupação dos seres humanos como 

indivíduos, o consumismo é um atributo da sociedade (BAUMAN, 2007, p. 

41).  

As pessoas inseridas na sociedade do consumismo não almejam a acumulação de 

bens, pelo contrário, desejam antes de tudo rapidez no ato de fruição do produto, para 

que um novo produto possa ser desfrutado em seguida. E o antigo deve ser mandado 

para o descarte para abrir espaço para novos produtos que serão consumidos. 

Na antiga sociedade de produtores, ainda na era sólido-moderna de Marx, que 

deixamos para trás há algumas décadas, o consumo era baseado no consumo dos 

produtos em longo prazo. No entanto quando o consumo é substituído pelo 

consumismo, o que acontece na contemporaneidade onde o que prevalece é o consumo 
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‘fast-food’, em que os bens são rapidamente consumidos e tão logo descartados para 

abrir espaço para novos produtos, novas necessidades e desejos, girando assim as 

engrenagens da sociedade de consumidores. 

Sobre o consumo na antiga sociedade de produtores Bauman (2007, p. 42) vai 

dizer que,   

A posse de um grande volume de bens implicava ou insinuava uma existência 

segura, imune aos futuros caprichos do destino; eles podiam proteger, e de 

fato se acreditava que o fizessem, as vidas seus proprietários contra os 

caprichos da sorte, de outra forma incontroláveis. Sendo a segurança a longo 

prazo o principal propósito e o maior valor, os bens adquiridos não se 

destinavam ao consumo imediato – muito pelo contrário, deviam ser 

protegidos da depreciação ou dispersão e permanecer intactos.  

 

Isso, no entanto, não será mais possível, como diz Bauman (2007, p. 44 grifo do 

autor) “Isso fazia sentido na sociedade sólido – moderna de produtores [...]”. Quando se 

trata da atual sociedade de consumidores na qual estamos inseridos, o que realmente 

conta não é o volume de bens, mas a quantidade de vezes que se consome. As 

necessidades sempre crescentes têm de serem supridas e por sua vez, os objetos 

substituídos. Existe um circulo que não tem fim na sociedade de consumidores, onde 

novas necessidades precisam de novos produtos que precisa de novas necessidades e 

novos desejos nasçam. A felicidade se torna uma mercadoria que está em um modelo 

pontilhista, sempre na próxima necessidade suprida por um novo produto. 

Já no limiar do século XIX e o início do XX as famílias burguesas compravam 

objetos com a finalidade de valorizar e enriquecer os ambientes de suas casas e trazer 

conforto para seus familiares. Dessa forma, os objetos eram passados de seus pais para 

seus filhos tornando-se uma tradição da cultura da época. O ato de consumir se tornava 

um atestado de ‘nobreza’ para quem consumia. Ainda na sociedade de produtores, os 

bens materiais indicavam o lugar que cabia ao consumidor na sociedade em que estava 

inserido. Por exemplo, as roupas na era Georgiana indicavam a que classe social o 

indivíduo pertencia, há algumas décadas esse papel caberia ao carro. Seria difícil 

encontrar alguém de classes inferiores com um carro tido como da classe alta. Por isso 

era necessário que os bens durassem bastante para que o desfrute fosse longo e sua 

posição social preservada.  
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De acordo com Harvey (2008) é com a decadência do modelo de produção 

fordista nos anos 70 e o advento de um novo sistema, que a acumulação flexível 

substituiria o fordismo, onde a flexibilidade dos processos, produtos, padrões de 

consumo, mercados e da organização do trabalho seriam o usual. Quebrando o 

engessamento do fordismo. Com isso, as empresas passam a produzir produtos em 

maior quantidade e variedade, fazendo com que eles invadam os mercados e os 

consumidores se encantem. A produção antes restrita aos países onde as empresas 

tinham nascido agora se passa a produzir em qualquer lugar do planeta, desde que a mão 

de obra seja mais barata e a oferta de matéria prima seja constante, no entanto sua 

qualidade pode ser duvidosa. Mas o que realmente importa é que isso sirva para baratear 

os preços dos produtos. Dessa forma, os produtos circulam mais rápidos e com maior 

intensidade no planeta. 

Na modernidade líquida
7
 o ato de usar um bem por um longo tempo é passível 

de punição social para quem ousa desobedecer. O uso prolongado de algum bem não é 

visto com bons olhos pela sociedade de consumo, isso é algo que não pode acontecer. 

As pessoas que fizerem isso terão de enfrentar as consequências de seu ato, como: a 

humilhação social, provocações e ridicularização pública.  

Por isso a sociedade de consumidores não permite o planejamento, não se deve 

mais fazer, por exemplo, supermercado para o mês inteiro, se o fizer oportunidades 

serão perdidas, novos produtos serão lançados e produtos frescos encherão as 

prateleiras. Não há lugar para  planejar e armazenar por muito tempo no consumismo - 

líquido moderno como diz Bauman (2007, p. 45) “ Um ambiente líquido – moderno é 

inóspito ao planejamento, investimento e armazenamento de longo prazo.”  

Inversamente, na era do consumismo, a estabilidade não é um produto 

vendável, mas sim uma característica indesejada, que pode enferrujar a 

engrenagem-mor de um sistema que se baseia em desejos sempre crescentes, 

mutáveis e fluídos (PAIVA, 2013, p. 18). 

 

Descartar aventa Bauman, seria o fetiche da sociedade de consumidores. É tão 

importante, ou mais, que o próprio ato de consumir. A sociedade de consumidores vê 

nascer uma já pujante “indústria” e que conta com grande demanda por seus serviços. É 

                                                 
7
 Esse termo é cunhado por Bauman em sua obra Modernidade Líquida. Para ele não há uma pós-

modernidade e sim uma continuação da modernidade.  
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a indústria da remoção de lixo ou da remoção de coisas indesejadas que precisam sair 

dos lares das pessoas para que novos produtos possam ser postos em seu lugar. Nesse 

ambiente líquido moderno, até mesmo os bens mais valiosos perdem seu valor, pois 

outros tão valiosos quanto os que já temos, e talvez mais bonitos ou modernos, surgem 

rapidamente. E se eles não forem desfrutados com rapidez se tornarão apropriados para 

o lixo. “A demora é o serial killer das oportunidades” (BAUMAN, 2007, p. 50). 

Na era dos produtores se algo não dá certo, o mais comum de se ouvir, vai dizer 

Bauman (2007, p. 51), é: “tente outra vez, mas agora de modo mais árduo, com mais 

destreza e dedicação”, diferente do que ocorre na sociedade do consumo, onde, segundo 

Bauman, a frase mais comum deve ser: “[...] as ferramentas que falharam devem ser 

abandonadas, e não afiadas para serem utilizadas de novo, agora com mais habilidade, 

dedicação e, portanto, com melhor efeito” (BAUMAN, 2007, p. 51). Isso serve 

inclusive nas relações profissionais, familiares e amorosas. O que não serve mais deve 

ser substituído, ir para o lixo.  

O deleite fetichista pelo descarte já foi percebido pelo marketing que viu serem 

geradas novas possibilidades de serviços, desde sites de encontro onde  por um clique é 

possível descartar um perfil que não trouxe satisfação até uma nova gama de serviços de 

retirada de excessos indesejados do corpo, por exemplo. 

 

As grandes empresas especializadas em “Skin trades”, ou seja, que vendem 

serviços pessoais focalizados nos corpos dos clientes seguem esse padrão. O 

que anunciam com mais avidez e vendem com maiores lucros é o serviço de 

excisão, remoção e descarte; de gordura corporal, rugas faciais, acne, odores 

corporais, depressão, pós-isso ou pós-aquilo, dos montes de fluídos 

misteriosos ainda sem nome ou então dos restos indigestos de antigos 

banquetes que se estabeleceram dentro do corpo de forma ilegítima e que não 

sairão a menos que extraídos à força (BAUMAN, 2008, p. 53). 

 

Ora, numa sociedade de consumidores o corpo, não poderia ficar de fora do 

consumo. Ao mesmo tempo em que ele é sujeito ativo, e pratica o consumo, é também 

sujeitado às praticas de consumo. É a colonização do corpo. Essa colonização se 

intensifica com os meios de massa, os consumidores têm seus corpos esquadrinhados 

minunciosamente em busca de algo que possa ser mudado, pois na modernidade líquida 

a máquina do consumo não pode parar, suas engrenagens tem de ser constantemente 
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azeitadas e o mais novo alvo é o corpo, não apenas no que diz respeito a mudanças 

corporais, mas também comportamentais.  

Vende-se a solução para tudo, desde que se esteja disposto a pagar. Como diria 

Morin (2011, p. 3) “A alma é a nova África que começa a agitar os circuitos dos 

cinemas”. As empresas que fazem do descarte seu negócio, encontram no corpo dos 

integrantes da sociedade de consumo as novas mercadorias a serem descartadas.  

A sociedade de consumidores não faz distinção de idade, o que importa é que se 

consuma e pelo máximo possível de tempo e, dessa forma, faça parte dela. Nesse meio, 

há a propensão, devido às condições necessárias para que a maioria dos indivíduos 

sejam eles homens ou mulheres, adultos ou crianças façam parte da sociedade de 

consumo, obedecendo com satisfação suas regras e preceitos como se o chicote de seu 

mestre estalasse atrás.  

Para Bauman (2008, p. 72-73) a sociedade de produtores importava-se apenas 

com o corpo, entendido como ferramenta, meio de trabalho, pois era ele quem 

produziria e seria submisso a rotina entediante das fábricas. A alma era deixada de lado, 

pois o espírito seria logo desativado e posto de lado. Diferentemente, a sociedade de 

consumidores exerce coerção a partir da infância até o fim de seus dias. Ao corpo não 

importa mais ficar aos cuidados de cada um. Com isso, não queremos dizer que o 

mesmo não ocorria na antiga sociedade de produtores, pois o corpo também era 

docilizado e construído por uma ideologia ao passo que na sociedade de consumidores p 

próprio corpo é consumido como outro bem qualquer. 

Assim que começam a dar seus primeiros passos na sociedade, os indivíduos já 

se tornam dependentes do consumo, pois desde que nascem são “programados” para 

consumir sem contestar e, consequentemente, não ter qualquer criticidade quanto o 

consumo desenfreado. 

 

3.3 DA PUBLICIDADE 

A publicidade faz uso dos corpos para vender seus produtos. Sejam eles 

pequenos ou grandes ela vai usá-los de modo semelhante, pois no capitalismo selvagem 

em que a sociedade de consumidores está inserida necessita sempre de novos 

integrantes, sendo seu papel difundir novas ideias de consumo e de pertença a um 
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determinado grupo social, gerando assim a vontade de se integrar a ele por meio do 

consumo de determinado produto.  

A arte de anunciar um produto, negócio ou serviço remonta ainda a Roma 

antiga, onde os muros das casas nas ruas de grande movimento eram disputados pelos 

negociantes e donos de lojas da cidade. Eles pintavam o muro com uma cor neutra e em 

seguida faziam o anúncio com cores que chamavam mais atenção, preto ou vermelho. 

Desde então, isso não mudou muito, para que um anúncio feito pelos publicitários 

contemporâneos tenha o efeito desejado, o de aumentar as vendas, é preciso o maior 

impacto e visibilidade possível, as ruas de maior tráfego ainda são disputadas pelos 

profissionais do setor de mídia.  

As expressões publicidade e propaganda segundo Sant’Anna (1998) muitas 

vezes são usadas como se fossem a mesma coisa, no entanto não tem rigorosamente o 

mesmo significado. Partindo da etimologia da palavra, a palavra publicidade vem de 

público, do latim publicus, remetendo a qualidade de público. É a vulgarização, não no 

sentido pejorativo, mas no sentido de espalhar, propagar. 

Já propaganda vem também do latim propagare que significa o ato de enterrar 

“reproduzir por meio de mergulhia, ou seja, enterrar o rebento de uma planta no solo” 

(SANT’ANNA, 1998, p. 75). Pode-se definir propaganda como a disseminação de 

alguma ideia ou teoria. Como exemplo, podemos citar em 1597, a fundação pelo papa 

Clemente VII, da Congregação da Propaganda, com a intenção de disseminar a fé 

católica pelo mundo então conhecido. A propaganda, portanto, tem a função de incutir, 

implantar, inserir uma ideia ou crença na mente das pessoas. No entanto, na 

contemporaneidade ela perde esse papel missionário e passa a ser uma linguagem com 

destino certo: as massas.   

A publicidade distingue-se da propaganda por ser comercial, ela tenta vender 

bens para o consumidor, despertando nele preferências, necessidades e desejos, 

enquanto a propaganda impõe ou sugere ideia ou crença. Se antes a publicidade servia 

para informar o consumidor sobre um produto, hoje em dia isso é relegado (ao) a 

segundo plano, é muito mais importante impressionar o consumidor do que informá-lo 

sobre o produto. Sugestionar vira a missão primeira da publicidade na 

contemporaneidade. 

Sobre a publicidade, Sant’Anna afirma:  
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A publicidade e, concomitantemente, tende a tornar-se ciência; seus 

resultados são controlados, provando sua eficácia. Assim  é desnudada a 

plasticidade do homem moderno: esse dificilmente escapa a certo grau de 

obsessão, a determinados processos de atração. Torna-se possível guia-lo no 

sentido de tal produto ou tal marca, não apenas lhe impondo este em lugar de 

outro, mas nele suscitando a sua necessidade. Descoberta formidável, 

decisiva para os modernos engenheiros da propaganda: o homem médio é 

essencialmente um ser influenciável; tornou-se possível sugerir-lhe opiniões 

por ele consideradas pessoais, mudar-lhe as ideias no sentido próprio [...] 

(SANT’ANNA, 1998, p. 48).  

 

 

Segundo Sant’Anna (1998) a publicidade tinha como definição básica ser a arte 

que vendia através da letra impressa. No entanto, com a revolução da elétrica e o 

advento da comunicação elétrica, o rádio aparece e a forma de anunciar muda. Fica 

claro para o consumidor ou ouvinte do rádio que a publicidade serve para tornar um 

produto, serviço ou empresa de conhecimento da maior quantidade de pessoas isso ela 

faz de forma aberta e é de conhecimento que os anúncios estão na programação porque 

alguém pagou por eles.  

O target
8
 alvo da publicidade é o público médio, o público com semelhanças em 

vários aspectos, da forma de morar ao modo de vestir e se alimentar. As empresas (é 

claro), por sua vez, visam o lucro e é bem mais lucrativo fazer um produto igual do que 

um diferenciado, ao menos quando falamos das grandes industrias.  

Então, pode-se dizer que a publicidade é uma  

 

técnica de comunicação de massa, paga com a finalidade precípua de 

fornecer informações, desenvolver atitudes e provocar ações benéficas para 

os anunciantes, geralmente para vender produtos ou serviços. A publicidade 

serve para realizar as tarefas de comunicação de massa com economia, 

velocidade e volume maiores que os obtidos através de quaisquer outros 

meios. (SANT’ANNA, 1998, p. 76) 

 

 

Já Toscani em seu livro “A publicidade é um cadáver que nos sorri”, define 

publicidade da seguinte forma: 

 

[...] a publicidade cobre atualmente cada esquina de rua, as praças históricas, 

os jardins públicos, os pontos de ônibus, o metrô, os aeroportos, as estações 

de trem, os jornais, os cafés, as farmácias, as tabacarias, as esquinas, os 

cartões magnéticos de telefone. Interrompe os filmes na televisão, invade o 

rádio, as revistas, as praias, os esportes, as roupas, acha-se impressos até nas 

solas dos nossos sapatos, ocupa todo o nosso universo, todo o planeta! É 

impossível esboçar um passo, ligar o rádio, abrir uma correspondência, ler o 

                                                 
8
 Target, em inglês, quer dizer alvo. No caso da publicidade, não necessariamente é o público-alvo, mas 

os objetivos gerais a que se quer atingir com a estratégia de comunicação 
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jornal sem dar de cara com a mamãe publicidade. Ela está por toda a parte. É 

o irmãozão, sempre sorridente (TOSCANI, 1996, p. 22). 

 

 

Na atual sociedade, onde o capitalismo selvagem é quem dita às regras, as 

empresas perceberam que mais importante que vender seus produtos é que os 

consumidores as tenham em grande estima. A marca, muitas vezes é fator determinante 

para a compra. É por isso que a publicidade e a propaganda andam lado a lado, uma 

depende da outra. Na contemporaneidade a publicidade comercial tem como intenção 

também, fidelizar o consumidor e para isso, ela precisa da propaganda, ao menos no seu 

sentido conceitual, para conseguir êxito na formação de um público fiel. Tome-se como 

exemplo a Nike, que em suas campanhas, antes de vender seus produtos promove a ideia 

de que a atividade física vai fazer você viver melhor e superar dificuldades. Antes de 

vender, as empresas querem ser amigas e referenciais dos consumidores. Ora e para que 

possam atingir a maior quantidade de pessoas tem de escolher os meios de comunicação 

mais eficientes e de maior alcance.   

Desde que a comunicação elétrica apareceu, com o surgimento do telégrafo, e 

sentida com mais vigor com o rádio, os meios de comunicação de massa passam a 

integrar o cotidiano das pessoas. Eles são os verdadeiros amigos do homem da 

sociedade de consumidores. São eles que vão ser os grandes disseminadores das 

informações ou anúncios. Começa pelo rádio, que se torna o principal meio de 

comunicação de massa até a revolução gráfica e eletrônica que culmina no surgimento 

da televisão na década de 1950. É a partir dessa época, até a atualidade que a televisão 

continua sendo a grande vedete dos anúncios. É o maior meio publicitário, recebe mais 

da metade dos anúncios do país, sendo um dos motivos para os programas infantis 

terem em seus intervalos e até mesmo dentro do próprio roteiro do programa anúncios 

de produtos e ou serviços destinados ao público infantil.  

O rádio era restrito apenas a palavra, já a televisão abre outra possibilidade: a 

imagem. O som aliado com a imagem faz da televisão um meio imbatível. Na televisão 

é a imagem que por excelência deve contar o fato, deixando som para complementar o 

que não pôde ser dito por elas. Isso se deve em especial a estudos feitos na área da 

mente humana que apontaram que a imagem fixa-se por mais tempo na lembrança do 

indivíduo. Sendo assim, ela deve ser explorada ao máximo.  

Uma das grandes vantagens de anunciar na televisão, segundo Sant’Anna (1998, 

p. 166) é que “ao se anunciar em jornais e revistas, é preciso começar por atrair a 
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atenção do leitor. Mas, na televisão, o espectador já está prestando atenção: o problema 

é não afugentá-lo”.  Para Sampaio (1999, p. 87) a força da televisão está na “sua grande 

capacidade de cobertura a curto prazo, no seu carisma e na possibilidade de uso de 

mensagens com sons, imagens, cores e movimentos”. E complementa “É a mais 

eficiente mídia de caráter nacional, pela facilidade e segurança com que pode ser 

programada em rede, e ajusta-se perfeitamente como mídia regional e local [...]”  

A televisão é o meio de comunicação mais eficiente para se anunciar, no entanto, 

no Brasil, ela não conta com nenhum dispositivo de controle sobre aquilo que veicula, 

ou seja, qualquer um pode ter acesso ao seu conteúdo mesmo que seja improprio para 

sua idade. Isso é ótimo para a publicidade, o que importa afinal é alcançar o maior 

número de pessoas não importa se criança ou idoso, jovem ou adulto. Mas é péssimo 

para um segmento que as empresas querem alcançar tão avidamente devido a seu alto 

poder de consumo e maior ainda de influência no consumo dos adultos que as cercam: 

as crianças. O consumo diário de televisão de uma criança brasileira é em média de 5 

horas, figurando entre as maiores médias mundiais. 

Desde a década de 70 a televisão se volta para esse público, tendo, no entanto, 

lugar secundário. Segundo Sampaio (2000, p. 147), a inserção da criança no ambiente 

midiático é um fenômeno da década de 80, quando a televisão passa a criar programas 

específicos para esse público. Na década de 70 havia programas como Vila Sésamo, 

Topo Giggio, entre outros, mas segundo a autora eram pontuais, serviam para “tapar 

buracos” na programação.  

É da década de 80 que se descobre o real valor do mercado infantil. Em 2007 as 

estimativas do poder de consumo das crianças de todo o mundo eram de 1,88 trilhões de 

dólares. Ora qual empresa não iria querer um naco desse mercado? Todas. É por isso 

que vemos cada vez mais a publicidade infantil se intensificar e se disseminar cada vez 

mais.  

É a partir dessa constatação por parte do mercado que os programas infantis se 

ampliam. Surgem na década de 70 e com mais intensidade ainda na de 80, programas 

como TV Fofão, Xou da Xuxa, Bozo e TV Criança, apenas para citar alguns. Agora 

havia a possibilidade de a televisão alcançar todas as faixas etárias, aumentando ainda 

mais a audiência e consequentemente os anúncios. Esses programas segundo Sampaio 

(2000, p. 149) eram “[...] concebidos para divertir as crianças e prender sua atenção”.  

As emissoras investiam no carisma dos apresentadores e em desenhos animados, 

sendo esse ultimo o carro chefe do consumo infantil. O sucesso de um programa infantil 
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implicava no sucesso do apresentador e consequentemente ele poderia emprestar seu 

nome para licenciar inúmeros produtos: de sandálias a cereais. As maiores desse 

segmento são sem dúvida Xuxa, Angélica e Eliana. Essas apresentadoras tiveram 

vendas de produtos, atrelados a seus nomes, espantosas. Para Sampaio (2000, p. 150). 

“É a descoberta, portanto, do enorme potencial de consumo da criança e do adolescente 

que funciona como mola propulsora da sua presença e expressividade nas esferas 

publicas mediáticas”. 

A descoberta do poder de compra do público infantil vem atrelada a descoberta 

de seu poder de influenciar as compras dos pais e de outras crianças também, sendo 

muitas vezes elas as intermediárias entre uma marca que deseja vender um produto para 

adultos.  

Tomemos como exemplo o caso da Embratel que em 1998, quando o usuário 

pode escolher por qual operadora gostaria de fazer ligações de Discagem Direta à 

Distância (DDD) usou três meninos vestido com roupas que tinham o “D”, e cantando 

uma música que se prendia na lembrança. Ou mesmo das crianças vestidas de animais 

na propaganda do leite da Parmalat. 

Figura 1 – Propaganda Gordinhos do DDD da Embratel.
9
 

 

 

Após essas campanhas, apareceram muitas outras. Nelas as crianças ou mesmo 

os adolescentes assumem o papel que antes seria do adulto. A grande visibilidade de 

crianças e adolescentes na publicidade brasileira se dá devido à importância desse 

                                                 
9
  Disponível em: < http://www.purepeople.com.br/noticia/quinze-anos-depois-saiba-por-onde-andam-os-

gordinhos-do-ddd-da-embratel_a18525/ > Acesso em jul. 2014.  
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mercado que é extremamente valioso para as empresas. Além é claro de a população de 

crianças e adolescentes ser equivalente a populações de países inteiros. 

Sobre a maior participação da criança na publicidade e na mídia, segundo 

Sampaio (2000, p. 152) a entrada e consequentemente a participação do público infanto-

juvenil no consumo faz com que a visibilidade midiática seja maior, pois a publicidade 

reconhece: 

 

 

1) sua condição privilegiada de consumidor atual, com um poder razoável de 

poder de decisão sobre as compras de artigos infantis; 2) de consumidor do 

futuro, a ser precocemente cortejado tendo em vista o processo de fidelização 

da marca; 3) o seu poder de influência sobre itens de consumo da família. A 

tendência no sentido de uma maior autonomia da criança no plano do 

consumo é indicada nas pesquisas com pais e/ou crianças 

 

 

As crianças seriam os novos ditadores do consumo, influenciando adultos e as 

próprias crianças. Elas chegam a influenciar mais do que a metade na decisão de 

compra do carro da família, sendo que as concessionárias já perceberam isso e muitas 

têm lugares específicos para os pais deixarem seus filhos enquanto escolhem o carro. 

Essa taxa aumenta ainda mais quando se trata da compra de eletroeletrônicos, como 

computador e telefone. A valorização do público infanto-juvenil se deve a seu poder de 

consumo e a influência que exerce na decisão de compra dos pais.  

Sobre a presença da criança na publicidade brasileira, Sampaio (2000) 

categorizou os principais posicionamentos da imagem da criança na publicidade. 

Particularmente na publicidade brasileira, segundo o autor, encontramos: a criança feliz, 

a criança sapeca, a criança fantasiosa, a criança precoce, a criança ingênua. 

A criança feliz se caracteriza como o próprio nome diz por remeter a felicidade, 

estar num mundo feliz, sendo uma publicidade sempre positiva, onde há uma infinidade 

de rostinhos alegres e sorridentes. A alegria advém do consumo do produto que é 

mostrado, principalmente os de gêneros alimentícios.  

A criança sapeca é definida por Sampaio (2000, p. 214) como: 

 

 

As crianças sapecas são simplesmente, umas gracinhas. Elas chamam a 

atenção dos adultos por suas expressões e gestos (caretas, piscar de olhos, 

sorriso maroto, etc), por suas perguntas e reflexões desconcertantes, por seus 

conselhos e atitudes pouco recomendáveis e por suas inúmeras travessuras. 
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A criança sapeca muitas vezes assume um perfil de contestação do 

comportamento dos adultos ou das próprias crianças. É a imagem de uma criança 

perspicaz e que tira tudo de letra. Sendo o humor parte presente nesse posicionamento.  

A criança ingênua é aquela desprovida de qualquer tipo de malícia. Suas 

respostas só servem para seus próprios pares. Sendo mais expressa na publicidade por 

meio das expressões e gestos pueris. Os temas em que mais se encontram são aqueles 

próprios do mundo infantil como seu quarto, escola, lar, etc.  

Já a criança fantasiosa é aquela cuja imaginação salta aos olhos e é recorrente. A 

superação dos obstáculos se dá por meio do poder da imaginação. Nessa publicidade há 

monstros, lugares mágicos, personagens de contos de fadas, sonhos e brincadeiras que 

se tornam realidade, ou seja, há uma valorização da fantasia para superar desafios.  

Já a criança precoce é a que mais nos interessa, tendo em vista o próprio objeto 

desse trabalho monográfico Ela se caracteriza pelas atribuições de comportamentos 

adultos a crianças. Nas palavras de Sampaio (2000, p. 219) “Ela assume, no comercial, 

concepções, atitudes e/ou visuais orientados a partir de modelos adultos. Faz 

comentários acerca da própria identidade, apaixona-se e/ou segue a moda jovem”.  

Esse tipo de criança assume uma identidade adulta, com discursos, gestos e 

visual semelhantes aos dos adultos. É cada vez mais comum a criança ser abordada 

como um pequeno adulto, conferindo aos pequenos uma aparência que pouco lembra a 

infantil. O envolvimento com o amor também é uma das características. Esse tipo de 

criança é bem recebido pelos adultos, desde que não seja ultrapassada a tênue linha do 

que é permitido ou não ao representar uma criança com aparência e trejeitos adultos. As 

crianças sapecas nem sempre são precoces, mas as precoces na maioria dos casos são 

sapecas. “Elas encantam os adultos precisamente porque, sendo crianças, ‘projetinhos 

de gente’, para usar uma terminologia usual do adulto para designá-las, apresentam 

pretensões e atitudes “próprias” do adulto” (SAMPAIO, 2000, p. 223) 

A criança desde o século XVIII com o advento da escolarização e a criação da 

família como a conhecemos, como pudemos ver no primeiro capítulo desse trabalho, 

vem sendo protegida da exposição sexual ou de um tratamento erotizado. Na 

publicidade, evita-se expor a criança a cenas e situações com um caráter sexualizado. 

No entanto, parte da mídia, ou apenas um setor dela, e consequentemente, da 

publicidade as mostra como tendo a imagem de adultos, reforçando sua sensualidade e 

provocação, seja pela atitude, roupas ou ambiente. Parte da publicidade brasileira expõe 
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as crianças desde cedo a esse tipo de caracterização. Nesse sentido, Sampaio (2000, 

p.225) afirma que as crianças:  

 

 

[...] aprendem, desde cedo, o peso conferido a sensualidade na sociedade 

brasileira. No caso particular da propaganda, a criança aprende com ela que a 

felicidade e a aceitação social do adulto estão associadas ao consumo de 

determinados produtos e à posse de atributos com a beleza e a sensualidade. 

 

 

Falamos até o momento dos tipos de crianças que aparecem na publicidade 

brasileira. No entanto, é preciso dizer também que a publicidade padroniza o modelo de 

infância que mostra. Geralmente são crianças de classe social abastada, brancas, loiras e 

de olhos claros. Ela evita mostrar os tipos que fogem a essa regra.  

 

 

São preteridas determinadas representações étnicas: as imagens da criança 

negra e/ou mestiça. São evitados padrões de beleza menos convencionais: as 

imagens de crianças gordas. São excluídas representações de minorias: as 

imagens da criança deficiente. São negligenciadas ou eliminadas as 

representações da exclusão social: as imagens de crianças pobres, 

trabalhadoras, órfãs, prostituídas, etc. Parece, finalmente, constituir-se numa 

imagem pouco atrativa para a propaganda aquela criança cidadã (SAMPAIO, 

2000, p. 258). 

 

 

 

A publicidade não mostra a realidade, ela mostra uma idealização do que a vida 

poderia ser. Ela não serve de parâmetro para compreendermos ou conhecermos as 

diversas crianças existentes no Brasil. Nas cenas mostradas pela publicidade, tudo é 

bonito, branco e positivo. Como se o contrário e o que foge a norma não existisse na 

sociedade. Esse talvez seja um dos perigos da exposição das crianças ao discurso 

publicitário. Além, é claro, do consumismo que transporta o consumidor para um 

mundo em que tudo é possível desde que ele consuma. A felicidade está a um passo, ou 

melhor, a uma compra. 
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4. DA MENINA MULHER NA CAMPANHA USE E SE LAMBUZE DA LILICA 

RIPILICA 

4.1 DA METODOLOGIA 

Em diversos trabalhos na área da comunicação, é a análise do discurso que 

melhor se adequa como método de análise. Um dos motivos, é que nenhuma análise 

será igual à outra, inclusive se o mesmo analista for o autor de mais de uma análise, pois 

ele terá sempre de utilizar novos conceitos sendo assim, sempre haverá novos 

resultados. 

Quando um sujeito expõe seu discurso, ele pode ser compreendido das mais 

variadas formas, dependendo do contexto em que o ouvinte está inserido, de suas ideias 

pré-existentes, dentre outros aspectos. Um texto pode significar tristeza para alguém, 

para outro, espanto, ou seja, pode ter diferentes significações, dependendo do indivíduo 

que se depara com ele. As variadas maneiras de significação de um mesmo discurso 

pode trazer confusão para o leitor, e também para o analista. Para que o analista do 

discurso fique afastado da possibilidade de confusão, é que existem os dispositivos 

metodológicos. 

A análise do discurso (AD), hoje, enquanto ciência da linguagem, com quarenta 

e sete anos desde sua codificação e transformação em ciência, vem se tornando um dos 

métodos de análise mais utilizados nas ciências da comunicação e humanas. 

Consequentemente, as análises feitas estão cada dia mais variadas e com conteúdos 

ainda mais relevantes. É importante salientar que a AD não se preocupa apenas com o 

discurso textual, escrito, mas também com o imagético, sendo esse mais um motivo 

para ter sido escolhida como metodologia deste trabalho, tendo em vista que os objetos 

a serem analisados se tratam de uma peça publicitária. 

Da linguística ela herda a noção de não transparência da linguagem, 

considerando-a como algo opaco que possui materialidades. Da psicanálise herda a 

noção de um sujeito marcado pelo descentramento e incompletude. Do marxismo ela 

herda a concepção do papel do contexto ou das condições de produção para os efeitos 

de sentido produzidos pelos discursos, a realidade é afetada pelo mundo do simbólico.  

Esses eixos são de grande importância ao se analisar objetos da área da 

comunicação, em especial os da publicidade uma vez que se trata de um tipo de 
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linguagem que trabalha com um sujeito determinado e marcado pela história. Ao falar 

sobre a análise do discurso (Orlandi, 2002, p.15) vai dizer que: “Na análise do discurso, 

procura-se compreender a língua fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do 

seu trabalho social geral, constitutivo do homem e da sua história”. 

A AD tem como objetivo compreender os processos de significação que levaram 

a feitura de um determinado discurso. É pela explicitação desses processos que o 

analista do discurso, tendo em mãos seu dispositivo será capaz de compreendê-los. 

Uma vez que o recorte desse trabalho tem como corpus duas propagandas da 

campanha “Use e se Lambuze”, da grife infantil Lilica Ripilica, voltada para 

consumidoras infantis, em cuja constituição simbólica há uma infinidade de símbolos 

pertencentes ao mundo adulto, em especial símbolos que remetem a uma erotização 

precoce da infância, sendo isso, cada vez mais recorrente no cenário midiático-

publicitário. E por isso mesmo o motivo principal de termos escolhido a peça para ser 

objeto de nossas análises.  

O discurso segundo Foucault (2012) sofre intervenções da sociedade no que diz 

respeito a temas considerados tabus para ela. Entre esses temas, a relação entre a 

sexualidade e a infância é um desses temas tabus para a maioria das sociedades 

contemporâneas. Na maioria dos casos, os temas considerados proibidos são suprimidos 

de alguma forma, o que não ocorre no discurso publicitário. 

Sobre a interdição da palavra, Foucault (2012, p. 9) vai dizer “Sabe-se bem que 

não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer 

circunstancia, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa”. Em ambas as 

peças percebe-se que as crianças, sujeitos da publicidade são fabricadas 

discursivamente, peça por peça, ou melhor, pixel por pixel não havendo nenhuma 

naturalidade, característica própria da infância nas peças escolhidas.  

Ainda citando Foucault (2012, p. 9 –10) que irá nos dizer que é nos discursos o 

lugar onde  

Sexualidade se desarma e a política se pacifica, fosse um dos lugares onde 

elas exercem, de modo privilegiado, alguns de seus mais temíveis poderes. 

Por mais que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as interdições 

que o atingem revelam logo, rapidamente, sua ligação com o desejo de poder. 
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Ora, se as crianças estão entrando cada vez mais cedo no mundo do consumo via 

discurso midiático-publicitário e consequentemente no da sexualidade, é na análise do 

discurso, nesse caso o midiático-publicitário do recorte que esse trabalho se propõe 

estudar, que iremos perceber o fenômeno com maior intensidade, sendo a análise do 

discurso (AD), a nosso ver, a ferramenta ideal para tal.  

Acreditamos que é necessário levar em consideração as condições sócio-

histórico-ideológicas em que a produção do discurso midiático-publicitário está situada. 

Sem essa tríade não se teria as condições necessárias para dar continuidade às análises 

pretendidas por este trabalho. Sendo assim, dois dispositivos metodológicos nos são 

caros: o de memória e formação discursiva.  

A Memória Discursiva é um dos conceitos mais importantes para este trabalho. 

Diferentemente da memória em seu sentido biológico, a memória discursiva funciona 

antes, vai buscar em nosso arcabouço teórico sentidos parecidos com os que o discurso 

a ser analisado apresenta independentemente do sujeito, mas sua mobilização acontece 

sempre que há produção de sentido. Na Memória discursiva, encontramos também o da 

interdiscursividade que nada mais é que a presença de vários discursos de momentos 

diferentes da história que se entrelaçam entre si para formar um novo sentido discursivo, 

pois sempre já se disse o que se está dizendo.  

 

É todo o conjunto de formulações feitas e já esquecidas que determinam o 

que dizemos. [...] é preciso que o que foi dito por um sujeito específico, em 

um momento particular se apague na memória para que passado para o 

anonimato possa fazer sentido em ‘minhas’ palavras (ORLANDI, 2002, p. 

34). 

 

 Fernandes (2007) vai conceituar memória discursiva como sendo  

 

O espaço de memória como condição do funcionamento discursivo constitui 

um corpo-sócio-histórico-cultural. Os discursos exprimem uma memória 

coletiva na qual os sujeitos estão inscritos. Trata-se de acontecimentos 

exteriores ao texto, e de uma interdiscursividade, refletindo materialidades 

que intervêm na sua construção. (p. 65). 
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Outro conceito que será utilizado nesse trabalho é o de Formação Discursiva que 

nos permitirá compreender melhor o processo de formação dos sentidos, a relação 

estreita que mantêm com a ideologia, fornecendo uma melhor compreensão do processo 

em que a produção de sentido ocorre. A formação discursiva não fica limitada apenas a 

uma época, no interior dela, os elementos de diferentes espaços sociais estão presentes 

no novo tempo em que o sentido é produzido, dessa forma gerando outros sentidos.  

Tomemos um exemplo, para melhor compreendermos: no fim século XIX ou 

começo do XX uma propaganda traz uma criança branca mostrando um sabonete para 

uma criança negra e pergunta a ela: “Por que sua mãe não lava você com um sabão 

fada?” Na época em que a propaganda foi produzida, nada demais aconteceria devido ao 

contexto em que a sociedade se encontrava, uma sociedade racista que via o negro como 

um ser inferior, portanto veiculava a ideia de que por meio do produto em questão, sua 

impureza seria lavada.  

No entanto, se uma empresa ousar fazer o mesmo nos dias atuais, as 

consequências seriam desastrosas, no mínimo seria taxada de racista, visto que a 

igualdade de raças e não o desprezo pela pessoa negra é o valor mais defendido na 

sociedade contemporânea. Conforme Pêcheux, são:  

[...] expressões, proposições, etc., mudam de sentido segundo as posições 

sustentadas por aqueles que as empregam, o que quer dizer que elas adquirem 

seu sentido em referência a essas posições, isto é, em referência às formações 

ideológicas [..] nas quais essas posições se inscrevem. Chamaremos, então, 

formação discursiva aquilo que, numa formação ideológica dada, isto é, a 

partir de uma posição dada numa conjuntura dada, determinada pelo estado 

da luta de classes, determina o que pode e deve ser dito (articulado sob a 

forma de uma arenga, de um sermão, de um panfleto, de uma exposição, de 

um programa, etc.) (1975, p. 160). 

Tende-se a pensar ao ouvir a palavra discurso, que se trata apenas das falações 

que os políticos e autoridades fazem em uma tribuna ou palanque, textos construídos 

com mais rebuscamento nas palavras, um pronunciamento onde a eloquência é a marca 

dominante entre tantos outros conceitos. No entanto, discurso para a análise do discurso 

segundo Orlandi (2012, p. 15) é: 

[...] como seu próprio nome indica, não trata da língua, não trata da 

gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. Ela trata do discurso. E 

a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de curso, de percurso, 

de correr por, de movimento. O discurso é assim palavra em movimento, 

prática de linguagem: com o estudo do discurso observa-se o homem falando. 
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Sobre o mesmo assunto, Fernandes (2007) irá dizer que o discurso objeto da 

[...] Análise do Discurso, não é a língua, nem texto, nem a fala, mas que 

necessita de elementos linguísticos para ter uma existência material. Com 

isso, dizemos que discurso implica numa exterioridade à língua, encontra-se 

no social e envolve questões de natureza não estritamente linguística. 

Referimo-nos a aspectos sociais e ideológicos impregnados nas palavras 

quando elas são pronunciadas (p. 18). 

 

O discurso, objeto de estudo da análise do discurso não é unicamente aquele que 

está visível, algumas vezes o discurso implícito tem maior importância do que o 

explicito. A publicidade por usar da persuasão, muitas vezes diz uma coisa, mas na 

verdade quer dizer outra. Nada é posto numa peça publicitária por acaso, sempre vai 

haver um motivo para a escolha de um elemento no lugar de outro, Tudo vai depender 

dos fatores sociais, ideológicos, mercadológicos, entre outros para que o objetivo seja 

atingido.  Nada cabe mais para exemplificar do que o clássico exemplo de “invasão 

versus ocupação” que será usado de acordo com a mensagem que se queira passar. 

Para a análise do discurso não há neutralidade na palavra e, consequentemente, 

no discurso. Seria impossível já que todo discurso é construído pelo ser humano e por 

isso suas conhecimentos adquiridos ao longo da vida vai influenciar o que é dito, o que 

se quis dizer e o não dito. 

4.2 DA ANÁLISE DAS PEÇAS PUBLICITÁRIAS  

De agora em diante nos debruçaremos sobre as peças publicitárias a serem 

analisada. A análise consistirá a partir da peça publicitária criada para o lançamento da 

campanha “Use e se Lambuze!”, da grife para crianças Lilica Ripilica. 

 A campanha em questão chama-se Use e se lambuze e foi criada pela agência 

Opus Múltipla e, segundo essa agência, recebeu este nome para indicar a possibilidade 

de brincar, comer doces, correr, ou seja, ter um comportamento de criança bem vestido. 

A peça que será objeto de análise tinha como foco principal a mídia externa outdoor.  

Esse outdoor foi idealizado para o lançamento da coleção de outono/inverno, de 

2008 com inspiração no clássico chá das cinco inglês, com seus deliciosos e lindos 

doces, sendo também por isso chamada Use e se lambuze.  

A marca Lilica Ripilica pertence ao grupo Marisol S/A que tem mais de 40 anos 

no mercado de vestuário no Brasil, ela também é dona da Tigor T. Tigre, outra grife 
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infantil, dessa vez voltada para o público masculino. As clientes da Lilica Ripilica 

geralmente pertencem às camadas AB e vão de zero aos 12 anos de idade. O uso das 

roupas da marca seria um prenúncio de uma suposta vida cheia de roupas bonitas e 

caras.  

A marca tem como mascote uma ursinha coala que é gulosa e tem aspecto fofo, 

alegre e encantador.  No primeiro contato das meninas com a ursinha, já acontece um 

processo de identificação com a mascote. 

A campanha Use e se Lambuze foi assunto em todo o país não pelo sucesso da 

campanha, mas pelo teor supostamente impróprio para o público infantil a quem estava 

voltada. Houveram as mais variadas críticas. A campanha idealizou uma roupa de 

criança com aspectos de roupas de adulto. Por isso, foi alvo de inúmeras críticas vindo 

inclusive a haver uma representação no Ministério Público na cidade de Londrina-PR, 

contra a empresa, devido à peça promocional da referida campanha.  

O próprio Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR) 

também foi acionado e determinou a retirada de todas as peças do território nacional. 

A peça escolhida trata-se de uma mídia externa, mais especificamente a mídia de 

outdoor que é uma das mais procuradas quando o intuito é lançar algum produto novo. 

Sua procura se deve não apenas pela sua grande área de alcance, mas também pela sua 

visibilidade, impacto, fixação do que é exposto na mente dos consumidores e por ser 

uma mídia com um custo relativamente barato em relação a outras mídias como a 

televisão. 

A peça para outdoor que analisaremos a seguir pode ser descrita da seguinte 

maneira: Uma garotinha entre 8 e 12 anos de idade está sentada em um móvel 

semelhante a um divã ricamente decorado, revelando pompa, requinte e refinação; as 

roupas ao primeiro olhar parecem pertencer ao mundo da infância devido à presença 

constante da cor rosa, além da mascote em um broche e  estampa na blusa. Mas, ao 

olhar com mais atenção percebe-se que o modelo/estilo/corte das peças de vestuário tem 

características que pertencem ao mundo adulto, tendo as peças sido apenas 

miniaturizadas; a forma de segurar o doce é outro aspecto a ser observado, pois em 

nenhum momento se parece com a forma que uma criança usualmente seguraria; há 

resquícios de algo branco na boca e nariz da menina, provavelmente alguma sujeira 

devido ela ter comido o doce que aparece mordido na imagem; a garotinha não parece 
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está confortável nessa posição é como se seu corpo tivesse sido modelado, educado para 

ser mostrado dessa forma. 

Ainda sobre a pose da menina, as pernas cruzadas evocam sensualidade e, 

consequentemente, o aguçamento da libido; para arrematar tudo isso, o fundo da peça é 

na cor rosa, sendo essa a cor predominante nas peças e na própria mascote da Lilica 

Ripilica. No entanto, há a presença de formas geométricas com uma leve variação no 

tom da cor; e claro o slogan da campanha use e se lambuze no lado direito da peça. Esses 

foram os principais motivos que nos levaram a escolher esta peça como objeto de nossa análise. Após essa descrição, 

passaremos a analisar os aspectos de cada elemento constitutivo da peça escolhida, 

utilizando como já explicitado anteriormente a análise do discurso para nortear essas 

análises. 

Figura 2: Campanha Use e se Lambuze - Outdoor 
10

 

 

 

A publicidade cada vez mais apresenta campanhas para marcas destinadas ao 

público infantil, com alto teor de sensualidade e erotismo, mas na maior parte das vezes, 

nada que fique muito evidente. Nessas peças publicitárias, vemos a união de elementos 

do mundo infantil com os do mundo adulto, desse modo, formando uma peça híbrida 

que satisfaça a vontade das crianças da contemporaneidade de se verem como seus 

                                                 
10

 Fonte: http://corpolatriaemidia.blogspot.com.br/2009/11/use-e-abuse-por-milena-godolphin.html 
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referenciais adultos. Ao mesmo tempo satisfaz ao adulto por sua eterna busca pela 

juventude, busca essa que beira ao fetiche pelo que é jovem.  

Há inúmeras campanhas publicitárias em que a criança é retratada como um 

pequeno adulto em miniatura, sendo diferente apenas o tamanho das roupas, porque até 

mesmo os cortes e decotes já se assemelham ao dos adultos, o que nos leva à nossa 

campanha. 

O tema dessa campanha é Use e se Lambuze. Uma frase que segundo os 

criadores da campanha não quer dizer nada de mais, exceto que se pode usar o produto, 

nesse caso as roupas da Lilica Ripilica, comer doces e mesmo que a garota se lambuze, 

não haverá problemas, a garotinha ainda estará bem vestida e é isso que importa.  

A preocupação em manter as roupas limpas, não faz parte do universo infantil. 

As crianças não ligam se as roupas estão sujas ou não, o que elas querem mesmo é se 

divertirem, brincar e se sujarem. Muitas ainda estão conhecendo o mundo e sentindo 

novas sensações. A intromissão dos discursos do mundo adulto no infantil se torna cada 

vez mais frequente na publicidade.  

Começaremos a análise da figura 1 pela fonte utilizada, ela tem traços finos e 

delicados, demonstrando cuidado com a escrita, uma característica clara das mulheres 

que geralmente tem sua escrita mais cuidadosa que a dos homens. Dessa forma, o uso 

dessa fonte traz para a peça um elemento a mais do mundo adulto, pois seria difícil 

encontrar alguma criança com uma grafia desse tipo. 

Os traços remetem a leveza, a despreocupação que os criadores quiseram passar 

como se não houvesse dificuldade alguma em fazer uma letra bonita e elaborada como 

essa, muito aquém de uma menina na faixa de oito a dez anos de idade. Para uma peça 

publicitária destinada ao público infantil, o mais usual seria o uso de uma fonte mais 

grossa e colorida, remetendo dessa forma a despretensão e alegria, sentimentos que 

primeiramente sentimos ao se falar em crianças.  

A seriedade da frase se acentua pelo uso de uma cor sóbria e clássica, sendo o 

marrom bastante utilizado para passar a ideia de neutralidade, o que não seria a cor mais 

usada para chamar a atenção das crianças, levando-se em consideração que o olhar é 

mais atraído pelas cores mais vivas e fortes. O uso do marrom intensifica ainda mais a 

sensação de seriedade. O uso dessa cor é atribuída a feminilidade e tida para muitos com 

a “cor do pecado”. Sendo associada também a terra e consequentemente a fecundidade. 

Ainda sobre o mote da campanha podemos afirmar que ele remete a um 

hedonismo do consumo onde a satisfação se daria por meio do consumo dos produtos 
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da Lilica Ripilica, típico da sociedade de consumidores que não faz distinção alguma de 

que consome, sendo o importante consumir. Além disso, o “Use e se Lambuze” remete 

a uma necessidade quase patológica de se render aos excessos e exageros do consumo. 

Além de consumir o produto agora é necessário render-se totalmente a ele. É preciso 

fazer tudo para conseguir consumi-lo. Se enquadrando, portanto nos parâmetros sociais 

e se por acaso isso não ocorrer, as consequências por essa não adequação será a 

exclusão social e o não consumo da felicidade que se encontra no consumo do produto. 

A menina não teria a felicidade se não houver a rendição ao consumo do produto 

mesmo que esse comportamento ainda seja tido como uma fuga da regra, pois na 

concepção da maioria das pessoas, as crianças devem fazer coisas típicas de sua idade 

como brincar, correr e se divertir. A felicidade infantil não se dá pelo consumo, mas sim 

em fazer coisas típicas de crianças.  

O tema traz uma visão adulta do consumo da felicidade para a infância, dessa 

forma, pavimenta a entrada da criança cada vez mais cedo no mundo do consumidores 

onde para prova de seu valor se dá por meio do consumo dos produtos incitando ainda 

mais o comportamento de consumir mesmo que não seja necessário, o que Bauman 

(2008) chama de consumismo. 

Ainda analisando as cores, notamos no fundo da peça a predominância da cor 

rosa, que é tradicionalmente tida como cor que demonstra feminilidade e sensualidade. 

É a cor que convencionou-se pertencer ao gênero feminino. No entanto, notamos que 

não esse não se trata da cor rosa comum e sim uma variação, o rosa pastel. As cores 

pastel se caracterizam pela adição da cor branca para suavizar a cor, torna a cor vibrante 

mais suave. Elas passam a ideia de sobriedade e são tidas como cores frias o que não 

tem nada a ver com as imagens que vem a cabeça quando se trata de cores para crianças, 

geralmente alegres e vivas que chamam bastante atenção. Os criadores da peça usam 

uma cor calma e fria para uma peça idealizada para o público infantil. 

Na maior parte das campanhas feitas para a criança, ela é associada com alegria 

e descontração. As publicidades feitas para esse target caracterizam-se por serem 

coloridas, divertidas e a criança está em um ambiente que lhe é familiar, onde sua pose 

não é construída milimetricamente e seu corpo esquadrinhado para a construção de um 

discurso hibrido, um discurso infantil-adultizado. A função da publicidade é 

potencializar as vendas de produtos e serviços na sociedade de consumo para manter a 

máquina do consumo sempre ativa, pois é necessário que os produtos fabricados sejam 
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consumidos. A publicidade faz isso ao submeter os indivíduos por meio de suas 

campanhas, que é o mesmo lugar onde muitas vezes a pena por não seguir suas 

indicações é imputada. Ou seja, na campanha publicitária vemos o que acontece e o que 

não acontece com quem compra e com quem não compra o bem exposto.  

Outra coisa que chama atenção são as roupas da garotinha. Na imagem ela usa 

um casaco pesado, parecido com os xales de crochê que seria próprio do guarda roupa 

de alguém de mais idade, mesmo sendo na cor rosa, o que poderia ser um elemento de 

disfarce, a cor é infantil, mas a modelagem é de adulto. Vemos ai um exemplo claro 

desse entrelaçamento do discurso infantil-adultizado que a imagem a todo instante nos 

remete, devido ao grande número de elementos do mundo adulto e infantil. Esse casaco 

não parece ser muito confortável, ao menos a garotinha não passa essa impressão.  

O que chamou a atenção para esta peça e consequentemente gerou a curiosidade 

de pesquisa para este trabalho foi o discurso de erotização da peça. Esse foi inclusive 

um dos motivos para ela ter sido retirada de circulação do país. Ora como pode um 

material publicitário destinado a crianças conter imagens que remetem a erotização 

precoce?  

O discurso sobre o sexo, ao menos para nossa sociedade ocidental é considerado 

se não tabu, ao menos restrito a alguns poucos lugares como o quarto do casal ou o 

confessionário. É um discurso muitas vezes clandestino. Quando ele aparece em lugares 

que não são os próprios para ele, entram em cena os dispositivos de interdição, Nesse 

caso, a justiça por meio do Ministério Público e o Instituto Alana.  

A publicidade é um lugar em que podemos encontrar o discurso sexual, ela usa 

da sensualidade e da erotização para criar um desejo ou necessidade, além de padrões e 

estereótipos socialmente aceitos e desejados para despertar o consumo nos indivíduos. É 

por meio desse artifício, de usar algo que é desejado pela massa que a publicidade 

potencializa as vendas de seus produtos. Os corpos entre a massa são disciplinados 

pelas constantes aparições do discurso publicitário e dessa forma são submetidos à 

vontade da publicidade que anseia a venda. 

É o que ocorre na peça que estamos analisando. Ao olhar despretensioso de um 

observador isso talvez não fique evidente, mas ao observar atentamente, notamos o 

grande paradoxo da peça em análise, a pose da menina que evoca um alto grau de 

sensualidade, pose essa que aos olhos da sociedade contemporânea é indevida e imoral 

para uma criança, e a meia serve de contraponto com o sapato estilo boneca que a 
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menina usa, uma vez que ao mesmo tempo em que ela é usada por crianças, evoca 

também o fetiche dos adultos pelas colegiais. Seria esse o elemento mais dúbio da peça, 

transitando entre o mundo infantil e adulto. 

Esses elementos da peça nos dá a ideia de que a garotinha está a um passo de 

entrar no mundo adulto, como se ainda estivesse na Idade Média, onde as meninas 

assim que saiam da infância adentravam diretamente no mundo adulto, sem nenhuma 

fase intermediária. A pose evoca para a garotinha uma aura de sexualidade, como se ela 

estivesse pronta para ter acesso às praticas e vivências sexuais, típicas da fase adulta. 

Em contraponto temos um símbolo do mundo infantil, o sapato estilo boneca que é a 

iniciação de muitas meninas no mundo da moda. É um elemento que remete ao próprio 

brinquedo, a boneca, na atualidade sendo de uso exclusivo/usual das crianças.  

Já a meia, percebemos certa dubiedade em seu uso, pois ao mesmo tempo em 

que ela é usada pelas estudantes, ela também é muitas vezes um fetiche para muitos 

homens e mulheres. A meia nessa peça talvez seja um complemento à pose, a roupa e a 

forma que a menina segura o doce. Ainda sobre a pose, percebemos que a garotinha 

poderia muito bem se passar por uma mulher do inicio século XX, da época chamada 

Belle Époque.  

O sexo na contemporaneidade é tão repreendido quanto discutido. E ele tem se 

tornado o mote de muitos produtos de moda, nicho de mercado que a Lilica Ripilica se 

encaixa.  

Ainda falando sobre o tema da sexualidade, percebemos na boca da menina algo 

branco, que poderia remeter a brincadeiras eróticas que os adultos praticam entre si, 

fazendo uso de chantilly para apimentarem a relação. A boca suja da garotinha poderia 

muito bem ser vista na boca de uma mulher sexualmente ativa que usa desses artifícios 

para sentirem mais prazer e sensualizarem. Dizemos isso devido a quantidade 

considerável de elementos do mundo adulto na peça em análise. Pois a imagem da 

menina poderia muito bem ser utilizada por alguma rede de pedofilia na internet. 

 A pose da menina, segurando um doce na mão, o porquê de ela está segurando 

um doce de maneira tão provocativa? Para estimular a libido de nossa sociedade 

contemporânea onde cada dia mais se abusa de menores. Essa pose remete-nos a 

algumas imagens célebres, como a “Psyche Asleep”, de Anne-Louis Girodet-Trioson. 

Essas imagens são bem semelhantes entre si. O móvel em que a menina está sentada é 

um divã, muito conhecido por fazer parte dos consultórios de psicanalistas, aonde as 
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pessoas com problemas vão para falar de seus problemas conjugais ou existenciais, em 

busca do apoio de um especialista. Em busca da aceitação do discurso médico. O divã é 

um lugar onde a confissão é permitida e induzida. Sendo um dos poucos lugares onde o 

discurso sexual é socialmente permitido e não sofre interferências dos dispositivos de 

interdição dos discursos. 

Figura 3: Anne-Louis Girodet-Trioson. Vênus Adormecida, 1510. In a private collection.
11

 

 

 

Na figura 3 o móvel é idêntico ao da peça publicitária, constituindo-se em um 

divã na atualidade, mas que antes era um móvel largamente utilizado para a leitura ou o 

descanso. Era ainda usado para as mulheres esperarem seus homens com pouca ou 

nenhuma roupa. A figura 2 é uma pintura do período neoclássico onde foram revisitadas 

as raízes clássicas da cultura greco-romana, cultura essa que tinha verdadeira paixão 

pelo nu, mas o nu não no seu sentido sexual, mas o nu onde o corpo era motivo de 

adoração e exaltação. 

A publicidade como aliada do consumo é uma ferramenta imbatível. Ela, como já foi 

dito anteriormente, não vende apenas produtos e serviços, mas é também uma 

dispersora de ideologias e comportamentos. A criança por ainda está em processo de 

formação cognitiva é o lado mais fraco e deve ser protegida das investidas da 

                                                 
11

 Fonte:http://www.britannica.com/EBchecked/media/97412/Psyche-Asleep-oil-on-canvas-by-

Anne- 
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publicidade, ao menos é o que diz o Código de Defesa do Consumidor 
12

 (CDC). Ao 

fazer uso de inúmeros elementos do mundo adulto apenas os travestindo de uma falsa 

aura para que pertença ao discurso infantil, fazendo assim com que a peça 

consequentemente a campanha seja impositora de um tipo de comportamento não 

habitual para as crianças, um comportamento libidinoso e impensável para crianças. A 

peça ainda faz um uso exagerado de elementos do discurso sexual para uma faixa etária 

que por muitos anos esteve protegida por inúmeros dispositivos de repressão que datam 

do século XVIII como se pôde perceber ao longo da primeira parte deste trabalho. O 

discurso dessa peça trata-se de um discurso propositor da diminuição da infância e 

consequentemente uma adultização infantil extremamente precoce, inclusive no que se 

refere ao sexo. A imagem não passa em nenhum momento a ideia de infância colorida, 

alegre, divertida e espontânea. Pelo contrário, o rosto da criança não demonstra em 

nenhum momento o menor sinal de conforto tendo inclusive um aspecto de plasticidade 

idêntico à boneca Barbie.  

O discurso que encurta e erotiza a infância, presente na peça analisada é 

fortalecio com a capacidade de disseminação de comportamento ou ideia da 

publicidade. Aliado com o também poderoso alcance das mídias de massa como é o 

outdoor, tem como consequência a entrada precoce da criança no mundo dos adultos, 

primeiramente no mundo do consumo e paulatinamente havendo uma modificação do 

sentimento de infância que temos desde o século XVIII.  

Ainda de acordo com a análise realizada, percebemos que a publicidade incute 

na peça os mesmos sentimentos de não satisfação. As feições da garotinha nos remetem 

a uma satisfação momentânea, típica de nossa sociedade de consumidores onde o que 

importa é a satisfação imediata sem se preocupar muito com o que já se consumiu o que 

importa e é  preciso, é consumir sempre e mais. As feições plastificadas da criança não 

são algo que vemos naturalmente em uma criança, na imagem ela é construída 

artificialmente por diretores e produtores, com o aval dos pais que inserem seus filhos 

no mundo do consumo com mais força ainda. Na sociedade de consumo todos são 

                                                 
12

 O código trata da publicidade abusiva direcionada ao público infantil. O legislador vai dizer em seu 

artigo 37 §2º que “[...] é abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que 

incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento da criança, 

desrespeita valores ambientais, ou seja, capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma 

prejudicial ou perigosa a saúde ou segurança”. 
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condicionados aos apelos da publicidade para que respondam ao chamado da sociedade 

de consumo e assim as engrenagens do consumo sigam em pleno funcionamento. 

Ainda sobre a pose da menina, percebemos que a garotinha é uma criança fetiche, sendo 

essa uma imagem que se naturaliza a cada dia no discurso midiático-publicitário. 

Acreditamos que isso ocorre na intenção de desde a infância as empresas e as marcas 

conquistarem novos clientes e venderem uma infinidade de bens, mesmo que eles não 

sejam comuns à infância.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse trabalho surge das diversas indagações feitas em congressos e em sala de 

aula, sobre A relação entre a criança e a publicidade, este é um tema recorrente nas 

discussões em sala de aula, mas muito pouco se vê dele no currículo da Academia. A 

criança é protegida pelo Direito, em especial o Código de Defesa do Consumidor que 

veta toda e qualquer publicidade que se aproveite da deficiência de julgamento e da falta 

de experiência da criança para vender um produto e ou serviço. O legislador parece que 

já previa o que estava por vir.  

No decorrer dessa pesquisa, quando falamos de infância, a contribuição de Ariès 

é fundamental para a compreensão de que a infância não é inerente ao ser humano, mas 

sim uma construção histórica social e por conta disso sofre influência de inúmeras 

variáveis de acordo com o período analisado. As crianças já foram vistas como seres 

angelicais e puros, muitas vezes na iconografia ao longo dos séculos, foi retratada como 

símbolo de pureza e inocência. Assim como também já foi considerada impura e 

merecedora de vigilância constante para evitar comportamentos considerados 

impróprios e, dessa forma, não comprometer seu desenvolvimento moral e intelectual. 

A ideia da escola como reduto próprio e inerente da infância, cada dia mais na 

nossa sociedade de consumidores se esvai. A Instituição da escola passa por uma crise 

sem precedentes, o ensino formal agora tem de se reinventar para que possa competir 

com a televisão que a cada dia ganha mais espaço na vida dos pequenos. Além é claro 

da internet e do celular.  

A concepção de infância tanto para Ariès (2006) como para Postman (2012) 

giram em torno do saber. Para eles, na Idade Média não existia infância, pois tudo era 

dito em todos os lugares a qualquer pessoa, não importando a idade. Isso só mudaria 

com o advento da Prensa Tipográfica, a invenção de Gutenberg que revolucionou o 

século XV e desde então, os avanços na consolidação da infância aumentam 

paulatinamente durante os séculos seguintes, até por volta do século XX. É na década de 

50 que segundo Postman (2012) e inúmeros fatos nos fazem concordar com ele, ao 

menos em parte, que a infância começa a desaparecer. E isso se intensifica na década de 

80, com o advento de uma massiva programação destinada exclusivamente ao público 

infantil. Não somos tão apocalípticos quanto ele, mas acreditamos que a infância não 

tem a mesma força de antes e cada vez mais é submetida ao mundo dos adultos.  
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Para isso, a publicidade tem o papel de difundir um modo de viver e de se 

comportar que aliada aos meios de massa, em especial a televisão se torna quase 

insuperável. A criança possui como referência alguns modelos que são encontrados com 

maior abundância na publicidade segundo o trabalho de Sampaio (2000). A autora diz 

que a criança erotizada não é recorrente na publicidade brasileira, sendo difícil 

encontrá-la. No entanto, vários fatores, tais como a inserção da criança no mundo 

adulto, a intromissão do discurso adulto no infantil, nos leva a acreditar que seja apenas 

uma questão de tempo para que a representação da criança adulta e consequentemente 

erotizada seja mais comum. Percebemos que há um paradoxo entre as mídias e a 

infância, pois ao mesmo tempo em que ela mostra imagens como a que analisamos ela 

condena o comportamento sexual em crianças e adolescentes, a publicidade ao mesmo 

tempo em que insere a criança e condena sua própria inserção. 

No entanto, seria leviano de nossa parte atribuir a um único fator a decadência 

da infância. A televisão e a publicidade tem grande participação nesse fenômeno, mas 

não são principalmente e apenas elas. Uma força muito maior está por trás disso. Uma 

força que comanda inclusive a própria televisão e a publicidade, o consumo. 

A sociedade de consumo precisa constantemente estar arregimentando novos 

integrantes. Sem isso a produção ficaria acumulada, as empresas faliriam e o consumo 

entraria em recessão. A sociedade de consumo tem como objetivo, então vender seus 

produtos e serviços para que novos possam surgir e a máquina do consumo esteja 

sempre em constante movimento. Para isso, não importa a cor, a idade, o lugar de 

origem ou a faixa social o que importa é que se consuma.  

Dessa forma, acreditamos que as mídias e a publicidade fazem uso dessa 

linguagem adulta para as crianças na intenção de conquistar um novo mercado 

consumidor que vem conquistando um grande poderio econômico e de influência. As 

crianças além de influenciar seus pares influenciam também os pais, sendo elas fator 

determinante na compra de diversos bens. Quando as empresas descobriram que 

poderiam ter clientes do “berço ao túmulo”, elas investem cada vez mais em publicidade 

destinada ao público infantil para que assim possam ganhar esses pequenos 

consumidores e tê-los por muitos anos. Antes de tudo a empresa deseja ser amiga e 

ganhar a confiança do consumidor. Muito mais que um bem ela vende um 

comportamento e uma ideologia. Na peça que analisamos, constatamos que o 
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comportamento vendido pela Lilica Ripilica é o de uma garotinha já madura e que não 

precisa mais se vestir como uma criança, já é uma mocinha mesmo que ainda tenha 

pouca idade. 

Ao tentar incutir nos pequenos a ideia de consumo de produtos relativamente 

caros, sendo que há pouco tempo atrás as compras das crianças se restringiam a doces, 

balas, revistas e bugigangas, a publicidade implanta cada vez mais elementos adultos, 

na publicidade infantil, com a intenção de docilizar esses pequenos corpos, torná-los 

úteis para a sociedade de consumo.  

Constatamos na análise de nosso objeto que o discurso adulto é encontrado 

constantemente nas peças produzidas para as crianças, vemos o mundo da criança antes 

apenas seu, ser invadido pouco a pouco por elementos característicos dos adultos, até 

mesmo os amorosos e sexuais. Essa exposição exacerbada a temas sexuais causa o 

aumento da libido nas crianças sendo comum perceber o ingresso de crianças e 

adolescentes cada vez mais cedo nos segredos do sexo, segredos esses antes restritos ao 

quarto do casal e a determinados locais próprios para isso. Além, é claro, de uma 

“pedofilização” dos adultos, os índices de casos de pedofilia só aumentam a cada ano. É 

claro que não é culpa exclusiva dessas campanhas, mas a exposição em demasia é um 

dos fatores que contribuem para o aumento desses casos. 

Com isso, os regimes de verdade que a publicidade impõe às crianças passam a 

construir os novos sujeitos. Ora se a intenção da publicidade é vender e ela tem uma 

chance de construir um novo sujeito e consequentemente um discurso ressignificado, e 

o interesse maior dela é criar a necessidade de consumo nas crianças. E se elas tentarem 

resistir à suas investidas, a punição seria o não ingresso nessa nova ordem do discurso e 

consequentemente o isolamento social e o deboche. 

Percebemos que os números de pedofilia no país aumentam a cada ano, não 

podemos atribuir unicamente à publicidade esse fato, mas a disseminação em massa de 

imagens como essa aumenta a libido dos adultos e passam a ideia de que poses como 

essa são naturais a qualquer criança, logo disseminar imagens desse tipo, causa grande 

rebu entre as Instituições, em especial as judiciárias, que rechaçam quando acionadas 

campanhas desse tipo. E é claro, a sociedade civil organizada em especial o Instituto 

Alana grande defensora dos direitos das crianças na publicidade. 
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Figura 1 – Propaganda Gordinhos do DDD da Embratel. 

Fonte: http://www.purepeople.com.br/noticia/quinze-anos-depois-saiba-por-onde-andam-os-

gordinhos-do-ddd-da-embratel_a18525  Acesso em:  jul. 2014. 

 

 

 

Figura 2: Campanha Use e se Lambuze - Outdoor  

Fonte: http://corpolatriaemidia.blogspot.com.br/2009/11/use-e-abuse-por-milena-godolphin.html Acesso 

em: jul. 2014 

http://www.purepeople.com.br/noticia/quinze-anos-depois-saiba-por-onde-andam-os-gordinhos-do-ddd-da-embratel_a18525
http://www.purepeople.com.br/noticia/quinze-anos-depois-saiba-por-onde-andam-os-gordinhos-do-ddd-da-embratel_a18525
http://corpolatriaemidia.blogspot.com.br/2009/11/use-e-abuse-por-milena-godolphin.html
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Figura 3: Anne-Louis Girodet-Trioson. Vênus Adormecida, 1510. In a private collection. 

 

Fonte:http://www.britannica.com/EBchecked/media/97412/Psyche-Asleep-oil-on-canvas-by-

Anne- Aceso em: jul. 2014  

http://www.britannica.com/EBchecked/media/97412/Psyche-Asleep-oil-on-canvas-by-Anne-
http://www.britannica.com/EBchecked/media/97412/Psyche-Asleep-oil-on-canvas-by-Anne-

