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Resumo: Este artigo tem como foco refletir sobre a experiência de estágio numa classe de 
Educação Infantil de uma escola pública e a influência da mídia sobre as crianças. Sabendo-se 
que a mídia faz parte de uma herança sociocultural, enfatizou-se as diferentes maneiras que 
esta utiliza para “encantar” as crianças, encurtando cada vez mais a “linha” de separação entre 
criança e adulto e aos poucos, retornando aos antigos pensamentos com relação à infância. 
Nessa perspectiva, busca-se destacar, o sentido da infância em diferentes épocas, assim como 
a conceituação de consumo e como este está presente nas crianças. Aborda o consumismo 
como um hábito que traz prejuízos na formação do indivíduo, colocando em pauta possíveis 
conseqüências que o mesmo pode causar. Concluindo que a partir desse consumismo, grupos 
infantis excluem os que não se enquadram nesse contexto consumista.  
 

Palavras-chaves: Infância – mídia – consumo. 

 
Abstract: This article focuses on reflecting on the internship experience in a class of 
kindergarten at a public school and the influence of media on children. Knowing that the 
media is part of a socio-cultural heritage, emphasized the different ways that it uses to "lure" 
children, shortening increasingly "line of separation between child and adult and gradually 
returning to the old thoughts in relation to childhood. From this perspective, we seek to 
highlight the sense of childhood in different times, as well as the concept of consumption and 
how it is present in children. Discusses consumerism as a habit that causes damage in 
individual development, putting in question some of the consequences that it may cause. 
Concluding that from consumerism, children's groups exclude those who do not fit this 
context consumer. 
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1 [1] Produção baseada numa experiência vivenciada na disciplina E. S. em E. I. do curso de 
Pedagogia de uma universidade pública baiana. 

  
[2] Graduandas do 7º semestre do curso de Licenciatura em Pedagogia da UEFS. 
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INTRODUÇÃO 
  
  

Sabe-se que a criança é um ser que está em constante processo de formação da 

personalidade e que diversos fatores podem influenciar no mesmo. Nesse sentido, a sociedade 

e tudo o que dela faz parte, configura-se como um aspecto primordial no desenvolvimento dos 

pequenos, bem como “influenciador”. 

Contudo, é possível observar que essa sociedade se transforma a todo o momento 

devido às novas necessidades que surgem. Essa mudança muitas vezes pode estar associada à 

inserção de novas tecnologias que visam facilitar e melhorar a qualidade de vida. Observa-se 

que há uma busca das pessoas por produtos e serviços que possam satisfazer suas vontades 

bem como o seu dia a dia. Sendo assim, a influência da mídia atinge não apenas adultos, mas 

também as crianças e considerando estas como um novo ser consumidor. 

Porém, paralelo a esse fato, constata-se que essa aquisição de produtos acontece de 

forma desenfreada, o que podemos chamar de atitude consumista. De acordo com Dornelles 

(2005), o consumismo tornou-se um hábito que não somente faz parte do universo adulto, mas 

vem se tornando cada vez mais presente no cotidiano das crianças. Esse acontecimento 

ocorre, sobretudo através da mídia que possui um grande poder de convencer o sujeito em 

desejar e consumir cada vez mais. 

É relevante ressaltar a relação infância e consumismo no sentido de analisar o poder 

que este (consumismo) tem sobre aquela (infância). Pois, o que se tem observado é que a 

criança, seduzida pela mídia, tem buscado constantemente “ter mais” ao mesmo tempo em 

que o adulto estimula direta ou indiretamente essa atitude. 

Assim, na perspectiva de compreender a temática em questão, a discussão partirá do 

conceito de infância e consumismo; a forma como ocorre o consumo e as conseqüências que 

este traz às crianças tendo como base a experiência vivenciada durante o estágio realizado em 

uma classe de educação infantil. 

  

  

INFÂNCIA E CONSUMISMO 
  

Muitas vezes pensamos na criança como um ser diferente do adulto, devido a sua 

idade, tamanho e maturidade, não levando em consideração que o seu maior diferencial é a 

fase a que esta pertence: a infância. Souza (apud FRANCO, 2000, p. 91) sustenta que a 

“noção de infância não é natural, mas profundamente histórica e cultural e que cada época irá 
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proferir o discurso que revela seus ideais e expectativas em relação às crianças. A partir dessa 

afirmação podemos perceber que a forma como a infância é concebida atualmente nem 

sempre existiu, pois no século XII, por exemplo, era apenas uma fase sem importância onde 

as crianças eram vistas, segundo Elkind (2004) como “adultos em miniaturas”, mantendo 

práticas adultas como beber, fumar e ter relações sexuais. No século XIII, segundo Áries 

(1981), surge o sentimento religioso da infância com o qual a Igreja manifestou-se em defesa 

da criança, a qual não poderia ser vista como um pequeno adulto, pois essa era um ser puro e 

inocente e as práticas as quais estavam inseridas feriam a moral religiosa. 

De acordo com Áries (1981), por volta dos séculos XV e XVI surge o sentimento 

moderno da infância, no qual a criança é integrada no mundo como um ser que possui 

sentimentos, sabendo-se que esse sentimento moderno foi uma “estratégia de governo para 

preservar as crianças de diversas práticas, como a dos hospícios de menores abandonados, a 

criação dos filhos por amas-de-leite, a da educação ‘artificial’ das crianças ricas” 

(DONZELOT, 1986, p. 15 apud DORNELLES, 2005), e, também para impedir a mortalidade 

infantil. 

Essa infância até então citada vem se modificando ao longo dos anos, onde um dos 

principais fatores que contribui para essa modificação é o consumismo, que segundo Ferreira 

(1986) é um “sistema que favorece o consumo exagerado” (p. 461), e esse tipo de consumo de 

acordo com Silva (1986) é um “consumo conspícuo, pois além de exagerado é o uso 

perdulário de bens e serviços para simbolizar ou marcar a posição da pessoa como membro de 

uma classe social, especialmente as classes mais altas e mais especialmente a classe ociosa” 

(p. 256). Mas de que forma o consumismo atinge a infância? 

Segundo Dornelles (2005), o mercado com o olhar voltado para a infância iniciou-se 

por volta da década de 1980. É a partir daí que esse mercado torna-se visível e a criança é 

vista como cliente/consumidor pelo marketing. Pode-se concluir que 

 

(...) os brinquedos industrializados tornaram-se uma mercadoria tão forte 
quanto tantas outras na economia de mercado. Temos em nossas crianças um 
consumidor em formação, e a mídia tem se aproveitado disso com um forte 
apelo à afetividade, à aventura e ao poder. (DORNELLES, 2001, p. 107). 

 
As crianças da pós-modernidade aprendem desde cedo que o consumismo é a 

apropriação de determinados bens e serviços que são “marcadores” sociais e que para obter a 

felicidade é necessário tomar para si um determinado estilo de vida, é acima de tudo uma 

forma de poder. Para Bauman (apud DORNELLES, 2005) “os impulsos sedutores, para serem 
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eficazes, devem ser transmitidos em todas as direções e dirigidos indiscriminadamente a todos 

aqueles que os ouvirão” (p. 94). Dessa forma, o mercado desperta desejos e mecanismos que 

garantem o consumo. Portanto, o consumismo é uma ideologia, uma das características mais 

marcantes da sociedade atual, não importando o gênero, a nacionalidade, a faixa etária, a 

crença ou a classe social em que o indivíduo se encontra; todos são levados ou estimulados a 

um consumismo inconseqüente quando são impactados pelas mídias de massa. 

 

 
O PAPEL DA MÍDIA 
  

A mídia possui forte influência com relação ao consumo na infância, pois utiliza-se 

de mecanismos como músicas e bordões, entre outros, que encantam as crianças e fazem com 

que estas se sintam atraídas com o produto oferecido, sendo chamadas cada vez mais cedo a 

fazerem parte do universo adulto. 

 

Em um determinado momento do lanche uma criança pegou seu biscoito de 
fama e começou a cantar o jingle que passava na propaganda, ao mesmo 
tempo em que cantava olhava-se no espelho com a intenção de observar se já 
havia adquirido as habilidades e características que o tal biscoito prometia.  

 

 Quando a criança consome exageradamente, a mídia leva em consideração a 

representação daquele objeto no meio em que ela convive – status, conforto, desejo, beleza – 

e não apensa o objeto em si. A criança passa a viver como adulto, a participar do mundo 

adulto e como conseqüência disso acaba recebendo um impulso para se tornar adulto precoce, 

além de ser “bombardeadas” com responsabilidades não necessárias na infância.  

 
Tomemos como exemplo, o lado da vaidade feminina de algumas crianças 
entre 3 e 4 anos de idade na sala em que estávamos estagiando que torna-se 
evidente no momento em que levam para a escola produtos de maquiagem, 
preocupando-se constantemente com a beleza, inserindo essas atitudes em 
brincadeiras no momento do recreio, simulando salões de beleza e 
representando situações que por muitas vezes se apresentam em propagandas 
que veiculam em revistas, televisão e outros meios de comunicação.  

 

As práticas de consumo ficam bem mais fortalecidas quando os produtos e serviços 

estão associados a jogos, brindes, embalagens interessantes e personagens famosos. Ou ainda 

quando há uma forte opinião dos “amigos”, definindo o produto a ser consumido como o 
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melhor e necessário, chegando à exclusão dos que não o possuem. Daí então a relação do 

consumismo com a idéia de destruir, devorar e extinguir, pois 

As crianças investem em seus corpos o que é ‘ditado’ pelos sites, pelos clipes e 

música ou pelas revistas infantis de forma que comprar produtos de grifes, ter os acessórios 

que aparecem nos anúncios publicitários, consumir jogos eletrônicos ou cards de última 

geração e no seu original, tudo isso indica um modo de ser fashion. (DORNELLES, 2005, p. 

97) 

Mas não é apenas a mídia que influencia o consumismo exagerado. Há também a 

contribuição dos adultos através da liberação para o consumismo. Não resistem aos pedidos 

dos pequenos e acabam lhes concedendo tudo o que querem, mas essa liberdade ocorre 

porque, provavelmente, os próprios pais não desfrutaram dos produtos de consumo, então 

tentam evitar que seus descendentes passem pela mesma situação, além disso é uma das 

formas de suprir a própria ausência no mundo infantil que por muitas vezes ocorre por causa 

das responsabilidades que possuem no mercado de trabalho. Outros porque querem conquistar 

determinados comportamentos ou até mesmo um valor afetivo, então “empurram” os filhos a 

esse consumismo, não tendo uma clareza dessa ação e suas conseqüências, facilitando o 

consumismo infantil sem criticar e sem entender o pra quê e o porquê dessa atitude. 

  

  
POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS DO CONSUMISMO INFANTIL 
  

O consumo exagerado pode gerar graves conseqüências, sendo que estas em sua 

maioria poder ser irreversíveis como a obesidade, falta de diálogo entre pais e filhos, estresse 

familiar, erotização precoce, consumo precoce do tabaco e álcool, entre outras. Portanto, 

devem ser conhecidos e compreendidos pelos adultos. 

As crianças ficam expostas a propagandas e acabam consumindo exageradamente as 

guloseimas que lhe são apresentadas e com isso há um aumento na taxa de obesidade. Outro 

problema bastante comum é a falta de diálogo entre pais e filhos e o estresse familiar, onde a 

cena habitual é vermos crianças chorando e desejando algo que acham ser importante possuir. 

Daí, os pais que passam a maior parte do tempo fora de casa devido ao trabalho, acreditam 

que a maneira de suprir essa falta é cedendo aos apelos dos filhos. Acontece que muitas vezes 

atitudes como essas desencadeiam um desequilíbrio do orçamento familiar, no qual os pais 

ultrapassam o limite da renda e acabam se prejudicando. 
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Outra conseqüência é a erotização precoce, um dos recursos mais utilizados pela 

mídia. As maneiras como os apresentadores se vestem, como as bonecas são apresentadas, 

instiga a criança a começar a se maquiar muito cedo, a ter uma atenção exagerada com o seu 

corpo, a se preocupar com roupas e sapatos de marca. Comportando-se como adulto e o mais 

grave, possuindo desejos e vícios de adultos. 

 

 “Uma criança de três anos durante uma aula em conversa com outra 
discutia sobre a sandalhinha da Katy2, que prometia transformar 
qualquer menina que usasse em uma criança popular, chamando à 
atenção de todos, principalmente dos “gatinhos que cairiam todos aos 
seus pés.” 

 
Dessa maneira, sabe-se que ela é biologicamente uma criança, mas o psicológico está 

sendo considerado como o de um adulto. Elkind (2004) observa que 

  

 (...) hoje em dia, até mesmo as crianças de pré-escola vestem versões 
em miniatura das roupas dos adultos. Desde sobretudos até camisas 
LaCoste e roupas de grife em moldes menores, toda uma série de 
trajes de adultos está disponível para crianças. Junto a isso, uma ampla 
escolha de posturas correspondentes, como a de adolescentes servindo 
de modelos para jeans de marcas famosas. 
  

   

Além das conseqüências já citadas, devido à valorização pela mídia, há também o 

consumo precoce de álcool e tabaco, a discriminação, o aumento da violência envolvendo 

menores, diminuição das brincadeiras criativas devido ao grande consumo de brinquedos cada 

vez mais inovados, o enfraquecimento da autoridade paterna, entre outros. 

 
Durante o lanche, momento mais propício para conversas entre os alunos, 
uma criança comenta com o outro apresentando seu suco como uma 
“cervejinha” e após a primeira golada afirma que “desceu redondo 

 
 Por isso é necessário termos um cuidado específico para com as crianças, pois 

elas estão em construção de personalidade, atitudes e conceitos. É importante trabalhar 

adequadamente com elas, para que as mesmas não participem de ações que ainda não 

estão preparadas. Elas precisam ser vistas como crianças e não como adultos em 

miniaturas, pois pertencem a uma classe social que devemos respeitar, a infância.  

 

                                                 
2
Nome fictício. 
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CONCLUSÃO 
 

O ritmo da evolução contemporânea impulsiona cada vez mais ao consumismo. 

Ninguém nasce consumista, mas o consumismo é um hábito que é construído socialmente e 

tem se feito presente na sociedade, tornando-se característica cultural. Considerando que essa 

“marca” cultural é forte, é preciso rever até que ponto o mesmo se torna tão necessário, e 

quanto este pode trazer conseqüências futuras irreversíveis no “universo” infantil. Sabemos 

que por trás desse consumo há uma grande esfera que trabalha em prol do lucro, porque nada 

é neutro, tudo provém de uma intenção e a do mercado é atrair as crianças para atingir os pais, 

criando consequentemente uma geração alvo do consumo. A criança então é vista e colocada 

como co-mediadora do discurso dirigido ao adulto. E é a partir daí que podemos perceber a 

desvalorização da infância onde a separação entre infância e adulto está quase a zero, onde os 

limites que eram estabelecidos entre criança e adulto estão desaparecendo. Aos poucos 

estamos aguçando os pensamentos que envolviam o século XII onde as crianças eram vistas 

como “adultos em miniaturas”. 
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