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RESUMO 

 

 

A pesquisa que se apresenta concentra-se no estudo do contexto contemporâneo da 
midiatização publicitária de alimentos infantis - considerando-se as diferentes manifestações 
midiáticas e expressividades de marcas materializadas a partir da tendência do eatertainment 
- por meio da análise semiótica e fenomenológica dos principais elementos sígnicos 
presentes nos processos desta midiatização e suas possibilidades de sentidos para as 
práticas de consumo e hábitos alimentares das crianças em seus cotidianos no mundo 
contemporâneo. Um estudo que pretende contribuir significativamente para a produção 
científica no campo da comunicação, pois, na medida em que visa contrastar o contexto 
contemporâneo da midiatização publicitária de alimentos infantis com as questões 
relacionadas ao contexto das práticas de consumo e hábitos alimentares das crianças na 
contemporaneidade, busca entender se esta midiatização do consumo alimentar infantil 
alinha-se, ou poderia se alinhar, às práticas desejáveis de consumo alimentar junto ao 
segmento em estudo. Com isso, talvez seja possível encontrar, no processo de regulação de 
sentidos dos discursos das marcas de alimentos, caminhos que se afinem com a regulação 
do setor alimentar e de suas comunicações para o público infantil. 
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ABSTRACT 

 

 

This research is focused on the study of child-foods’ advertising mediatization - considering 
the different media’s and brands’ expressions materialized by the current consumer trend of 
eatertainment – by semiotic and phenomenological analysis of the main signs present in this 
child-foods’ advertising and their possible senses on children’s consumption practices and 
eating habits in contemporary world. It’s a study which intends to contribute in a significant 
way to the context of academic research in communication. And in this way, by highlighting the 
contrast between the contemporary context of child-foods’ advertising and the questions 
related to children’s consumption practices and eating habits in contemporary world, this study 
intends to identify, in the regulation process of senses in brand-foods’ discourses, possible 
ways that could be aligned with the regulation process of food market and its communications 
to children. 
 
 
KEYWORDS: Advertising; Food; Consumption; Children; Eatertainment.  
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INTRODUÇÃO 

 
 

A pesquisa que aqui se apresenta concentra-se no estudo do contexto contemporâneo 
da midiatização publicitária de alimentos infantis - considerando-se as diferentes 
manifestações midiáticas e expressividades de marcas materializadas a partir da tendência 
do eatertainment - por meio da análise semiótica e fenomenológica dos principais elementos 
sígnicos presentes nos processos desta midiatização e suas possibilidades de sentidos para 
as práticas de consumo e hábitos alimentares das crianças em seus cotidianos na 
contemporaneidade. 

Nessa perspectiva, é importante observar inicialmente que o tema proposto se 
apresenta em um contexto mais amplo, caracterizado a partir das diferentes tendências e 
movimentos e das diversas mudanças e transformações que se apresentam nos contextos do 
mundo contemporâneo, e considerando-se ainda os fenômenos da midiatização e do 
consumo nesse universo dinâmico e heterogêneo que caracteriza a atualidade: movimentos 
diversos como a globalização; o desenvolvimento das novas tecnologias da comunicação; as 
novas mídias e novas linguagens; os movimentos dinâmicos das significações e dos sentidos 
no universo da linguagem, da história, da cultura, da comunicação e do consumo; a 
hibridização das culturas e as novas manifestações culturais; as novas relações sociais e 
familiares; novos hábitos e valores de consumo; novas práticas de consumo e hábitos 
alimentares; as diferentes modalidades de manifestação da tendência do eatertainment dadas 
no universo lúdico da combinação alimentação-diversão (consideradas especialmente no 
contexto do consumo alimentar infantil); a construção histórica, social e cultural do conceito 
de criança e de infância; o crescente destaque das representações da criança na família, na 
sociedade, na cultura, nas mídias e no consumo; o posicionamento da criança no status de 
consumidor; os diversos conteúdos midiáticos criados e produzidos para as crianças nas 
diferentes plataformas midiáticas de comunicação e interatividade com o público infantil; o 
mercado contemporâneo de marcas e produtos dirigidos às crianças (especialmente o 
mercado de produtos alimentícios infantis); as estratégias de comunicação e marketing 
específicas para marcas e produtos infantis (que falam diretamente às crianças e 
adolescentes); a midiatização publicitária de produtos alimentícios para o público infantil 
(especialmente mediada a partir da tendência do eatertainment); a atenção e a preocupação 
da sociedade com relação às novas práticas de consumo e hábitos alimentares das crianças, 
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a presença crescente de alimentos não saudáveis nos cotidianos da cultura de consumo 
alimentar infantil, o aumento considerável nos índices de obesidade infantil, diabetes e outros 
distúrbios causados às crianças pelo consumo em excesso de produtos hipercalóricos (ricos 
em açúcar, sódio e gorduras), e o excesso de publicidade de alimentos considerados não 
saudáveis dirigida às crianças na contemporaneidade. Finalmente, a necessidade que se 
coloca para o estudo dos principais elementos sígnicos e possibilidades de sentidos 
apresentados a partir dos processos contemporâneos da midiatização publicitária de 
alimentos infantis dados no contexto das práticas de consumo e hábitos alimentares das 
crianças em seus cotidianos. Uma extensa e entrelaçada trama que compõe o contexto e o 
pano de fundo sobre o qual se destaca a temática proposta neste estudo. 

Importante observar que o objeto da pesquisa se compõe a partir da combinação de 
três contextos em especial: o da midiatização publicitária contemporânea de alimentos 
infantis, o das diferentes modalidades de manifestação da tendência do eatertainment e o das 
experiências e vivências das crianças no universo da cultura contemporânea de consumo 
alimentar. 

No que se refere ao contexto da midiatização publicitária de alimentos infantis, é 
importante destacar inicialmente que este conceito é tomado neste estudo enquanto processo 
interacional de referência (considerado no contexto de outros processos interacionais) que se 
coloca nos contextos e movimentos das mídias e da publicidade de alimentos para orientação 
das práticas de consumo e hábitos alimentares das crianças em seus cotidianos – com base 
especialmente no que se apresenta a partir do conceito de midiatização proposto em Braga 
(2006). Trata-se da publicidade de alimentos infantis, em seus diferentes contextos 
promocionais, tomada como processo interacional de referência no contexto contemporâneo 
da cultura de consumo alimentar infantil, porém, considerando-se também aí, a presença 
dinâmica e contínua de diferentes processos de mediação – procurando-se evitar a 
perspectiva de um “midiacentrismo” – e tomando-se a noção de publicidade em sentido mais 
amplo, para além de seus formatos tradicionais, considerada no todo dos seus contextos 
midiáticos e promocionais.  

No que se refere ao contexto da tendência do eatertainment, é importante observar 
que o conceito de eatertainment é tomado neste estudo enquanto especial manifestação da 
combinação alimentação-diversão, dada no universo das experiências do consumo 
emocional, que se coloca a partir da manifestação do fenômeno do hiperconsumo (alimentar) 
na sociedade contemporânea – com base no que se apresenta a partir das noções de 
hipermodernidade e hiperconsumo propostas em Lipovetsky (2004; 2007; 2011) – e que, a 
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partir de tal dimensão conceitual, se consolida como tendência de consumo no contexto 
contemporâneo da cultura alimentar e como estratégia de marketing no mercado 
contemporâneo de alimentos. E nesse sentido é importante observar que a tendência do 
eatertainment, mesmo se apresentando como tendência dada no contexto contemporâneo da 
cultura de consumo alimentar de modo geral, se coloca especialmente manifestada no 
ambiente da cultura de consumo alimentar das crianças – que cada vez mais se tornam 
protagonistas das suas histórias de consumo nos diferentes contextos do mundo 
contemporâneo.  

Assim, a partir do exposto e tendo-se em conta o tema central do presente estudo, 
vale destacar que o foco de análise aqui se dará especificamente na modalidade da tendência 
do eatertainment materializada no ambiente do consumo alimentar das crianças, observada 
no contexto contemporâneo da midiatização publicitária de alimentos infantis. E tomando-se 
como base para a análise proposta as principais modalidades de manifestação desta 
tendência, dadas no universo lúdico da combinação alimentação-diversão e apresentadas no 
contexto contemporâneo da cultura de consumo alimentar infantil, concentrando-se atenção 
especial àquelas modalidades que parecem mais expressivas e presentes no contexto da 
midiatização publicitária de alimentos infantis, que se dirigem às crianças de diferentes 
idades, e que se colocam em plataformas midiáticas ou espaços promocionais acessíveis a 
um maior número de crianças em seus cotidianos. 

E no que diz respeito ao contexto das experiências e vivências das crianças no 
universo da cultura contemporânea de consumo alimentar, importa ressaltar que a presente 
pesquisa não se apresenta como um estudo experimental desenvolvido com crianças em 
seus cotidianos, mas desenvolvido a partir do contexto da publicidade e outras ações 
promocionais dirigidas às crianças no mercado contemporâneo de alimentos infantis – com as 
perspectivas e limitações de um estudo dado sobre crianças e não diretamente com crianças. 
É importante observar também que este estudo reconhece a existência de diferentes 
infâncias em diferentes contextos no mundo contemporâneo, atentando para a diversidade 
das noções e concepções de criança e de infância construídas nos diferentes aspectos da 
história, da cultura e da sociedade, bem como, a diversidade das experiências e vivências das 
crianças nesses complexos ambientes. Nessa perspectiva, ainda que não sinalizando 
especificamente para as experiências das crianças brasileiras – embora a pesquisa seja 
desenvolvida a partir do contexto da midiatização publicitária de alimentos infantis no 
mercado nacional – o estudo proposto delimita sua concepção de criança tomada no 
ambiente da pesquisa a partir do seguinte recorte: as crianças com acesso aos diversos 
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conteúdos apresentados e experiências propostas nas diferentes plataformas midiáticas de 
comunicação e interatividade com o público infantil (especialmente a tevê, o cinema, os 
videogames e a internet) e que participam ativamente nos rituais familiares de escolha, 
compra e consumo de alimentos, visitando os pontos de venda com seus pais e manifestando 
seus desejos e preferências de consumo - ainda que reconhecendo que as diferenças 
existentes entre as classes socioeconômicas muitas vezes acabam excluindo muitas crianças 
de tais experiências ocorridas no universo das mídias e do consumo. 

É a partir da combinação desses três contextos, como destacado inicialmente, que se 
caracteriza o objeto do estudo que aqui se apresenta: concentrado na exploração do contexto 
contemporâneo da midiatização publicitária de alimentos infantis no mercado brasileiro - dada 
a partir da tendência do eatertainment - e na avaliação das suas possibilidades de sentidos 
para as práticas de consumo e hábitos alimentares das crianças, por meio da análise 
semiótica e fenomenológica dos principais elementos sígnicos presentes na composição das 
diferentes mensagens, expressões e manifestações publicitárias ou promocionais dadas nos 
processos desta midiatização - caracterizadas a partir do universo lúdico da combinação 
alimentação-diversão - tomadas enquanto estéticas publicitárias de alimentos que orientam as 
éticas do consumo alimentar infantil e as lógicas dos hábitos alimentares das crianças na 
contemporaneidade. 

O objeto da pesquisa coloca-se assim, nesse contexto, como um lugar privilegiado no 
estudo de um campo específico da midiatização publicitária dada junto ao universo infantil (a 
publicidade de alimentos para crianças e os seus possíveis sentidos para o contexto das 
práticas de consumo e hábitos alimentares infantis nos cotidianos do mundo contemporâneo). 
Nesse sentido o corpus de investigação, em função do objeto da pesquisa, delineia-se por 
meio da proposta de análise das principais modalidades de manifestação da tendência do 
eatertainment dadas no contexto da midiatização publicitária contemporânea de alimentos 
infantis, a partir dos fenômenos da combinação alimentação-diversão, que se colocam 
presentes nas diferentes plataformas midiáticas de comunicação e interatividade com o 
público infantil ou nos principais espaços de exposição e vendas de produtos alimentícios 
para crianças: campanhas publicitárias para promoção de marcas e produtos alimentícios 
infantis veiculadas nos principais canais de tevê aberta e por assinatura; websites criados por 
marcas de alimentos infantis para diversão e entretenimento das crianças, apresentação dos 
produtos, e exploração do universo lúdico do imaginário das marcas e produtos alimentícios 
infantis apresentados em compostos promocionais que combinam diferentes materiais, ações 
e expressões de marca para falar diretamente às crianças no contexto das mídias e dos 
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pontos de venda (embalagens, mascotes, personagens, brinquedos promocionais, promoções 
de venda). 

E nesse universo de alimentação e entretenimento, dado a partir das diferentes 
modalidades de manifestação da tendência do eatertainment apresentadas no contexto da 
cultura contemporânea de consumo alimentar das crianças, as ações da indústria e da 
publicidade de alimentos infantis passam a tomar essa tendência como base estratégica, 
demandando a combinação alimentação-diversão em quase todas as suas ações de 
comunicação e marketing desenvolvidas para que marcas e produtos possam falar 
diretamente às crianças em seus cotidianos. A partir daí, uma gama crescente e variada de 
marcas e produtos passa a ser oferecida no mercado de alimentos infantis, na composição de 
um cenário fantástico e lúdico de diversão, comunicação e interatividade com os pequenos 
consumidores. Mas na contrapartida desse delicioso e divertido cenário, em meio a toda essa 
diversidade de marcas, produtos, guloseimas, embalagens, mascotes, personagens, 
brinquedos, promoções, websites e propagandas de tevê, é possível observar também a 
presença de muitos produtos hipercalóricos ou de baixo valor nutricional, o que muitas vezes 
denota maior atenção à estética e atratividade dos contextos promocionais do que à 
qualidade dos produtos alimentícios para o consumo alimentar infantil.  

Paradoxo que tem levado a sociedade - especialmente na figura dos pais, 
educadores, profissionais de saúde e nutrição infantil, entidades de proteção e defesa das 
crianças e adolescentes - a questionar as práticas contemporâneas da indústria e da 
publicidade de alimentos infantis. Problemas que afetam em escala mundial a saúde das 
crianças e adolescentes na contemporaneidade, como obesidade, distúrbios alimentares, 
desnutrição, diabetes, entre outras patologias, têm sido avaliados como consequências de 
uma alimentação baseada no consumo excessivo de produtos hipercalóricos e de baixo valor 
nutricional, oferecidos às crianças por meio da indústria alimentícia e promovidos a partir dos 
processos contemporâneos da midiatização publicitária de alimentos infantis. 

A partir daí, considerando-se todo o contexto da midiatização publicitária 
contemporânea de alimentos infantis em combinação com o contexto contemporâneo da 
tendência do eatertainment - por meio da análise semiótica e fenomenológica dos principais 
elementos sígnicos e possibilidades de sentidos presentes nas expressões publicitárias e 
promocionais de alimentos para crianças tomadas enquanto modalidades da combinação 
alimentação-diversão - e considerando-se, ainda, as questões que se apresentam no debate 
da sociedade contemporânea com relação às práticas de consumo e hábitos alimentares das 
crianças nos cotidianos da sua cultura de consumo alimentar, coloca-se o problema de 
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pesquisa proposto neste estudo: Quais os principais elementos sígnicos presentes no 
contexto da midiatização publicitária contemporânea de alimentos infantis, nas suas 
diferentes manifestações midiáticas e expressividades de marcas materializadas a 
partir da tendência do eatertainment, e suas possibilidades de sentidos para as práticas 
de consumo e hábitos alimentares das crianças na contemporaneidade?   

Esta questão considera, em sua essência, a dualidade trazida pelo fenômeno do 
eatertainment, pois demanda uma preocupação paradoxal, típica da sociedade do 
hiperconsumo: do mesmo modo com que parece haver, no contexto contemporâneo da 
cultura de consumo alimentar, uma preocupação com a qualidade e valor nutricional dos 
produtos alimentícios dirigidos às crianças, haveria também, uma atenção, muitas vezes 
maior, em relação à estética da promoção de alimentos infantis, por meio dos processos de 
midiatização publicitária das diversas marcas e produtos, visando à diversão e ao prazer, e 
assim passando a figurar quase sempre como fator principal nas decisões de compra e 
consumo, especialmente no caso das crianças tomadas como consumidores. 

Percebe-se assim, a necessidade de se dedicar maior atenção a esta problemática, 
especialmente a partir do desenvolvimento de estudos específicos sobre temas relacionados 
à exploração do contexto contemporâneo da midiatização publicitária de alimentos infantis, 
suas diferentes manifestações e expressividades de marcas, mediações sígnicas e 
possibilidades de sentidos para práticas de consumo e hábitos alimentares das crianças em 
seus cotidianos. Temática já presente nos campos da educação, nutrição e saúde pública, 
mas ainda pouco explorada no campo da comunicação. 

Assim, vale destacar que o estudo proposto é especialmente motivado a partir do 
crescente interesse e atenção da sociedade às temáticas situadas nesse contexto da 
midiatização publicitária contemporânea de alimentos infantis, bem como, a partir das 
questões que se colocam atualmente em debate nos diferentes contextos sociais com relação 
às práticas de consumo e hábitos alimentares das crianças na contemporaneidade e às 
diversas questões de saúde e nutrição infantil que se colocam a partir daí.  

Entende-se a originalidade do tema proposto em face da não muito extensa literatura 
científica existente no campo da comunicação a dedicar enfoque específico ao estudo do 
contexto contemporâneo da midiatização publicitária orientada para o público infantil, 
especialmente em se tratando de estudos aplicados à publicidade de alimentos para crianças, 
e em um contexto brasileiro da cultura de consumo alimentar. 

E a relevância do tema faz-se notar no momento em que se visa, a partir da proposta 
de um estudo científico no campo da comunicação, promover um contraste entre as 
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dinâmicas dos processos contemporâneos da midiatização publicitária de alimentos infantis e 
as questões atuais colocadas em debate sobre saúde e nutrição das crianças, a partir das 
práticas de consumo e hábitos alimentares infantis no mundo contemporâneo. 

Partindo-se do exposto, vale enfim ressaltar que se trata aqui de uma proposta de 
estudo que pretende contribuir significativamente para a produção científica no campo da 
comunicação, pois, na medida em que visa contrastar o contexto contemporâneo da 
midiatização publicitária de alimentos infantis com as questões relacionadas ao contexto das 
práticas de consumo e hábitos alimentares das crianças na contemporaneidade, busca 
entender se esta midiatização do consumo alimentar infantil alinha-se, ou poderia se alinhar, 
às práticas desejáveis de consumo alimentar junto ao segmento em estudo. Com isso, talvez 
seja possível encontrar, no processo de regulação de sentidos dos discursos das marcas de 
alimentos, caminhos que se afinem com a regulação do setor alimentar e de suas 
comunicações para o público infantil. 

Nesse sentido, e no caminho de buscar respostas para o problema de pesquisa 
proposto, este estudo destaca os seguintes objetivos para orientação e delimitação do 
processo de pesquisa que aqui se apresenta: 

Objetivo Geral: Identificar e avaliar, considerando-se as diferentes manifestações 
midiáticas e expressividades de marcas materializadas a partir da tendência do eatertainment, 
os principais elementos sígnicos presentes no contexto contemporâneo da midiatização 
publicitária de alimentos infantis e suas possibilidades de sentidos para as práticas de 
consumo e hábitos alimentares das crianças em seus cotidianos - enquanto estéticas 
publicitárias de alimentos que orientam as éticas de consumo e as lógicas dos hábitos 
alimentares infantis na contemporaneidade. 

Objetivos Específicos: Identificar exemplos de peças ou campanhas publicitárias de 
alimentos infantis ou outras ações e materiais promocionais dirigidos às crianças no mercado 
de alimentos – em suas diferentes manifestações midiáticas e expressividades de marcas 
materializadas a partir da tendência do eatertainment – a fim de se constituírem como base 
de análise para a realização da pesquisa, tendo-se em vista os seguintes objetivos 
específicos: 

1. Identificar os principais elementos sígnicos presentes na composição das peças 
publicitárias e outros materiais promocionais selecionados para a pesquisa, no 
sentido de se tentar perceber a dimensão do signo em si mesmo: a essência do 
que o signo publicitário (a peça publicitária, o website, o produto, a marca, a 
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embalagem, a promoção, o brinquedo, o personagem) comunica na ação 
publicitária ou promocional, como o signo se dá a perceber ao público infantil; ou 
como se dariam os fenômenos estéticos da midiatização publicitária 
contemporânea de alimentos infantis. 
 

2. Observar a dinâmica de composição das peças publicitárias e outros materiais 
promocionais em estudo, no sentido de se tentar identificar a dimensão da relação 
do signo com o objeto que representa: como os alimentos são representados na 
publicidade (na peça publicitária, no website, na embalagem, na promoção, no 
universo dos personagens), como se dá a relação alimentação-diversão, como se 
sugere a prática de consumo alimentar para as crianças; ou como se dariam as 
representações das éticas ou das práticas de consumo alimentar sugeridas para 
as crianças a partir das estéticas da midiatização publicitária contemporânea de 
alimentos infantis. 
 

3. Avaliar as principais possibilidades de sentidos dadas a partir das peças 
publicitárias e outros materiais promocionais estudados, no sentido de se tentar 
compreender a dimensão da relação do signo com seu interpretante: o que o signo 
publicitário poderia deixar como sentido potencial, que repercussões possíveis 
poderia ter sobre o consumo e o cotidiano dos hábitos alimentares infantis; ou 
como se dariam as possibilidades lógicas para os hábitos alimentares das 
crianças, orientados a partir das éticas de consumo alimentar infantil e sugeridos a 
partir das estéticas da midiatização publicitária contemporânea de alimentos 
infantis. 
 

4. Avaliar as diferentes possibilidades de contextualização das peças publicitárias e 
outros materiais promocionais analisados, no sentido de se buscar perceber a 
dimensão dos signos em seus diferentes contextos, movimentos e perspectivas de 
percepção: as diferentes possibilidades de apresentação do signo publicitário à 
percepção das crianças no contexto contemporâneo da midiatização publicitária de 
alimentos infantis, em sua possível relação com outros contextos, movimentos e 
perspectivas de percepção; ou como se daria a dimensão contextual das estéticas 
publicitárias de alimentos para crianças, consideradas nos contextos e movimentos 
das práticas de consumo e hábitos alimentares infantis no universo 
contemporâneo da cultura de consumo alimentar.  
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5. Identificar e avaliar as principais possibilidades e desafios que se apresentam no 
contexto dos fenômenos estéticos da publicidade contemporânea de alimentos 
infantis, no sentido de se tentar melhor alinhar os processos de midiatização do 
consumo alimentar infantil às práticas e hábitos desejáveis para o contexto do 
consumo alimentar das crianças na contemporaneidade, buscando-se identificar, 
na dinâmica dos processos de regulação de sentidos dos discursos das marcas de 
alimentos, caminhos que se façam mais alinhados aos movimentos de regulação 
do mercado contemporâneo de alimentos infantis e de suas comunicações e 
expressões publicitárias dirigidas às crianças. 

A partir deste momento, apresentados os objetivos propostos para este estudo, é 
importante destacar os principais aspectos e observações referentes aos procedimentos 
metodológicos adotados. Inicialmente, a pesquisa para o estudo do contexto contemporâneo 
da midiatização publicitária de alimentos infantis – em suas diferentes modalidades de 
manifestação da tendência do eatertainment – na proposta de uma exploração dos seus 
principais elementos sígnicos e possibilidades de sentidos para as práticas de consumo e 
hábitos alimentares das crianças em seus cotidianos, se coloca no seguinte enquadramento 
quanto à natureza, objeto, e procedimentos metodológicos apresentados para o seu 
desenvolvimento: 

Quanto à natureza da pesquisa, caracteriza-se como um estudo exploratório de 
natureza qualitativa que, por meio da análise de algumas peças e campanhas publicitárias ou 
outros materiais promocionais dirigidos às crianças nas diferentes plataformas midiáticas e 
espaços promocionais presentes no mercado contemporâneo de alimentos, busca explorar o 
contexto da midiatização publicitária de alimentos infantis considerado no universo da cultura 
contemporânea de consumo alimentar das crianças, em suas diferentes possibilidades de 
sentidos para as práticas de consumo e hábitos alimentares infantis. 

Quanto ao objeto e aos procedimentos metodológicos, se apresenta na forma de 
pesquisa teórica e pesquisa empírica. Primeiramente, no formato de pesquisa bibliográfica, se 
apresenta como pesquisa teórica no momento em que procede a revisão de literatura 
científica nos diferentes campos de conhecimento que compõem o quadro filosófico-teórico-
metodológico de referência para a sua fundamentação e contextualização. Para tanto, as 
bases teóricas se estabelecem, principalmente, na relação entre enfoques, noções e 
conceitos apresentados nos campos da comunicação, cultura, consumo, semiótica e 
fenomenologia, mas, buscando-se em paralelo uma interpretação de caráter interdisciplinar 
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para o estudo proposto, considera-se também outros enfoques em especial, dados nos 
campos da filosofia, sociologia, história, educação, direito, saúde pública, e nutrição. 

Num segundo momento, no formato de análise documental, se apresenta como 
pesquisa empírica quando procede à análise dos conteúdos sígnicos das mensagens 
apresentadas no contexto contemporâneo da midiatização publicitária de alimentos infantis - 
nos diferentes formatos, expressões e plataformas midiáticas em que tais mensagens se 
colocam a partir das diferentes modalidades de manifestação da tendência do eatertainment 

que caracterizam as peças publicitárias televisivas, websites, embalagens, promoções de 
venda, personagens, ou outras ações e materiais promocionais analisados - para a avaliação 
das suas possibilidades de sentidos para as práticas de consumo e hábitos alimentares das 
crianças no ambiente da cultura contemporânea de consumo alimentar. 

Nesse sentido, no que se refere à delimitação do corpus de investigação da pesquisa, 
vale observar que a seleção das mensagens, expressões e manifestações publicitárias ou 
promocionais estudadas apresenta-se de forma aleatória: por meio de pesquisas realizadas 
nos diferentes canais de tevê aberta e por assinatura para identificação de campanhas 
publicitárias de produtos alimentícios infantis; pesquisas realizadas nos websites das 
principais marcas de alimentos infantis para identificação de ações promocionais e de 
entretenimento e pesquisas realizadas por meio de visitas a supermercados para observação 
do contexto promocional das principais marcas e produtos presentes no mercado 
contemporâneo de alimentos infantis. E nesses diferentes espaços, buscando-se por peças 
ou campanhas promocionais de alimentos infantis dadas no contexto de diferentes 
plataformas midiáticas e no formato de diferentes materiais promocionais: que falam 
diretamente às crianças em suas ações promocionais; com expressividade, frequência e 
abrangência de veiculação ou de exposição; que se colocam simultaneamente presentes em 
diferentes plataformas midiáticas e espaços promocionais de comunicação e interatividade 
com o público infantil; que se caracterizam especialmente enquanto modalidades de 
manifestação da tendência do eatertainment dadas no contexto contemporâneo da 
midiatização publicitária de alimentos infantis e que apresentam diferentes modalidades da 
combinação alimentação-diversão articuladas nos contextos internos das suas composições 
promocionais. 

Dando-se sequência à exposição e descrição dos procedimentos metodológicos, e 
apresentando-se o contexto conceitual a partir do qual se colocam as bases para 
fundamentação do protocolo de análise proposto para a pesquisa, é importante observar que 
a proposta teórico-metodológica de base para empreender a análise sugerida neste estudo 
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fundamenta-se nos principais conceitos e definições apresentados a partir da semiótica 
peirceana, com base nos referenciais teóricos de Peirce e Santaella. No entanto, 
considerando-se a origem e essência fenomenológica da visão pansemiótica proposta por 
Peirce, entende-se a possibilidade e pertinência de uma união filosófico-teórico-metodológica 
entre a semiótica e a fenomenologia - onde a semiótica peirceana segue em sua aplicação 
como referencial teórico-metodológico de base, mas considerada sobre o pano de fundo 
teórico-filosófico da fenomenologia, com base nas contribuições dos estudos de Merleau-
Ponty.  

Nessa perspectiva, a partir de tal proposta de abordagem filosófico-teórico-
metodológica caracterizada pelo aporte da semiótica peirceana e da fenomenologia de 
Merleau-Ponty, e considerando-se especialmente a dimensão filosófica da semiótica e do 
pensamento de Peirce como ponto de partida para as leituras sugeridas, apresenta-se a 
seguinte linha de reflexão para esta proposta de análise sígnica, dada no contexto da 
midiatização publicitária contemporânea de alimentos infantis e suas possibilidades de 
sentidos para as práticas de consumo e hábitos alimentares das crianças nos cotidianos da 
cultura de consumo alimentar: 

• O conceito peirceano de “estética” tomado enquanto fenômeno estético da 
midiatização publicitária contemporânea de alimentos infantis, dado especialmente no 
contexto da tendência do eatertainment, a partir das dinâmicas da combinação 
alimentação-diversão;  

• O conceito peirceano de “ética” tomado enquanto práticas de consumo alimentar 
infantil, sugeridas para as crianças a partir das estéticas publicitárias de alimentos 
infantis;  

• O conceito peirceano de “lógica” tomado enquanto possibilidades de sentidos para o 
contexto cotidiano dos hábitos alimentares das crianças, orientados a partir das éticas 
de consumo alimentar infantil e sugeridos a partir das estéticas da midiatização 
publicitária de alimentos infantis; 

• E todos considerados em uma dimensão contextual dada a partir do pano de fundo da 
fenomenologia, especialmente a partir das noções fenomenológicas de contexto, 
movimento e percepção propostas nos estudos de Merleau-Ponty. 

A partir daí, coloca-se o protocolo de análise sígnica semiótica e fenomenológica 
proposto para o estudo da midiatização publicitária contemporânea de alimentos infantis, em 
suas diferentes modalidades de manifestação da tendência do eatertainment, dadas nos 
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formatos da publicidade e outras ações e materiais promocionais dirigidos às crianças no 
mercado de alimentos: 

• Identificação dos principais elementos sígnicos presentes na composição das 
peças publicitárias e outros materiais promocionais selecionados para a pesquisa, 
no sentido de se tentar perceber a dimensão do signo em si mesmo: a essência do 
que o signo publicitário (a peça publicitária, o website, o produto, a marca, a 
embalagem, a promoção, o brinquedo, o personagem) comunica na ação 
publicitária ou promocional, como o signo se dá a perceber ao público infantil; ou 
como se dariam os fenômenos estéticos da midiatização publicitária 
contemporânea de alimentos infantis. 
 

• Observação da dinâmica de composição das peças publicitárias e outros materiais 
promocionais em estudo, no sentido de se tentar identificar a dimensão da relação 
do signo com o objeto que representa: como os alimentos são representados na 
publicidade (na peça publicitária, no website, na embalagem, na promoção, no 
universo dos personagens), como se dá a relação alimentação-diversão, como se 
sugere a prática de consumo alimentar para as crianças; ou como se dariam as 
representações das éticas ou das práticas de consumo alimentar sugeridas para 
as crianças a partir das estéticas da midiatização publicitária contemporânea de 
alimentos infantis. 
 

• Avaliação das principais possibilidades de sentidos dadas a partir das peças 
publicitárias e outros materiais promocionais estudados, no sentido de se tentar 
compreender a dimensão da relação do signo com seu interpretante: o que o signo 
publicitário poderia deixar como sentido potencial, que repercussões possíveis 
poderia ter sobre o consumo e o cotidiano dos hábitos alimentares infantis; ou 
como se dariam as possibilidades lógicas para os hábitos alimentares das 
crianças, orientados a partir das éticas de consumo alimentar infantil e sugeridos a 
partir das estéticas da midiatização publicitária contemporânea de alimentos 
infantis. 
 

• Avaliação das diferentes possibilidades de contextualização das peças publicitárias 
e outros materiais promocionais analisados, no sentido de se buscar perceber a 
dimensão dos signos em seus diferentes contextos, movimentos e perspectivas de 
percepção: as diferentes possibilidades de apresentação do signo publicitário à 
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percepção das crianças no contexto contemporâneo da midiatização publicitária de 
alimentos infantis, em sua possível relação com outros contextos, movimentos e 
perspectivas de percepção; ou como se daria a dimensão contextual das estéticas 
publicitárias de alimentos para crianças, consideradas nos contextos e movimentos 
das práticas de consumo e hábitos alimentares infantis no universo 
contemporâneo da cultura de consumo alimentar. 

E finalizando-se a apresentação dos procedimentos metodológicos da pesquisa, vale 
observar que ao se compreender a essência fenomenológica da semiótica peirceana, bem 
como ao se buscar, ao lado da base teórico-metodológica proposta para este estudo 
fundamentada na teoria semiótica de Peirce, também as possibilidades das contribuições 
teórico-filosóficas da fenomenologia de Merleau-Ponty, em uma proposta de contextualização 
para tal fundamentação, entende-se que seja possível promover análises mais aprofundadas, 
abrangentes e contextualizadas no desenvolvimento do estudo proposto.  

Na sequência, dá-se início à apresentação da fundamentação teórico-filosófica do 
estudo – contemplada na primeira parte do trabalho, que compreende os capítulos I e II - a 
partir da exploração dos principais conceitos e noções que caracterizam os novos contextos e 
desafios que se apresentam à sociedade contemporânea, especialmente no ambiente das 
mídias, da publicidade e do consumo (capítulo I); e da apresentação dos principais conceitos 
e noções dados a partir da semiótica peirceana e da fenomenologia de Merleau-Ponty, 
enquanto proposta de fundamentação filosófico-teórico-metodológica para as análises 
(capítulo II). Em seguida – na segunda parte do estudo, que compreende os capítulos III e IV 
– apresenta-se uma extensa abordagem sobre as principais temáticas relacionadas ao 
universo contemporâneo das crianças, do consumo alimentar e da midiatização publicitária de 
alimentos infantis: a partir de uma abordagem apresentada sobre a construção histórica, 
social e cultural do conceito de criança e de infância, e as diferentes relações dadas entre as 
crianças, as mídias, a publicidade e o consumo no mundo contemporâneo (capítulo III); e de 
uma abordagem proposta para o estudo do contexto contemporâneo da cultura de consumo 
alimentar das crianças, os processos da midiatização publicitária contemporânea de 
alimentos infantis, e as principais modalidades de manifestação da tendência do 
eatertainment na contemporaneidade (capítulo IV). Na terceira parte do estudo, que 
compreende o capítulo V – apresenta-se a proposta de análise sígnica dos fenômenos 
estéticos dados no contexto contemporâneo da midiatização publicitária de alimentos infantis 
e suas possibilidades de sentidos para as práticas de consumo e hábitos alimentares das 



 | 26 
 

crianças nos cotidianos da sua cultura de consumo alimentar, contemplando o 
desenvolvimento das análises e a apresentação dos resultados da pesquisa (capítulo V). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMEIRA PARTE – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-FILOSÓFICA DO ESTUDO 
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O presente estudo tem por objeto a exploração do contexto contemporâneo da 
midiatização publicitária1 de alimentos infantis - considerando-se as diferentes manifestações 
midiáticas e expressividades de marcas materializadas a partir da tendência do 
eatertainment2 - por meio da análise semiótica e fenomenológica dos principais elementos 
sígnicos presentes nos processos desta midiatização e suas possibilidades de sentidos para 
as práticas de consumo e hábitos alimentares das crianças3 nos cotidianos do mundo 
contemporâneo. 

Ao se buscar contextualizar o objeto do estudo aqui proposto em um quadro teórico-
filosófico geral de referência e fundamentação para a sua temática, é importante observar, 
como destacado inicialmente, que o tema da pesquisa se inscreve em um contexto mais 
amplo, considerando as muitas e diversas mudanças e transformações que caracterizam a 
atual sociedade e ainda os fenômenos da midiatização e do consumo considerados nesse 
heterogêneo, dinâmico e paradoxal universo da contemporaneidade, na composição do 
contexto e pano de fundo em se destaca a temática aqui proposta.  

Nesse sentido, na exploração dos referenciais a serem abordados para a 
fundamentação teórico-filosófica do estudo, serão apresentados, nesta primeira parte do 
trabalho, alguns dos conceitos, noções e reflexões teóricas e filosóficas que mais se 
aproximam e dão base ao contexto da temática em que se coloca o problema de pesquisa 
proposto, bem como, a apresentação da fundamentação filosófico-teórico-metodológica 
sugerida para a análise que aqui se propõe para o estudo da midiatização publicitária 
contemporânea de alimentos infantis. Nessa perspectiva, no desenvolvimento da exposição 
proposta no primeiro capítulo deste estudo, dá-se início então à apresentação desse quadro 
teórico-filosófico de referência e fundamentação, a partir da leitura dos principais aspectos 
conceituais que caracterizam contextos e fenômenos do mundo contemporâneo, envolvendo 
alguns conceitos e reflexões sobre as noções de modernidade, pós-modernidade, 
hipermodernidade, globalização, comunicação, mídias, publicidade, cultura e consumo (nas 
                                                             
1 O conceito de midiatização publicitária será tomado neste estudo, com base no conceito de mediatização proposto por 
Braga (2006), como processo interacional de referência no contexto contemporâneo das práticas de consumo e hábitos 
alimentares das crianças - conteúdo a ser melhor explorado no quarto capítulo. 
2 O conceito de eatertainment, enquanto fenômeno da combinação alimentação-diversão, será considerado neste estudo a 
partir das reflexões propostas por Lipovetsky (2007) e Galindo (2008) - conteúdo a ser melhor explorado no quarto capítulo. 
3 A concepção de infância será tomada neste estudo a partir da reflexão proposta por Buckingham (2007), considerada 
enquanto processo dinâmico de construção histórica, social e cultural, para além de uma concepção unicamente baseada 
em fatores biológicos, psicológicos e cognitivos do desenvolvimento infantil – conteúdo a ser melhor explorado no terceiro 
capítulo. No entanto, a fim de melhor especificar o recorte da população infantil que se coloca no contexto do objeto deste 
estudo, será tomada como base para a determinação desta faixa etária específica a abordagem estabelecida no Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) que, em seu Artigo 2, considera  como criança a pessoa com até doze anos de idade 
incompletos. Especialmente por conta da abrangência social e política de tal abordagem. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: setembro 2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
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contribuições de diferentes autores como Harvey, Giddens, Hall, Castells, Burke, Huizinga, 
Canclini, Mc Cracken e Lipovetsky) no sentido de se explorar a temática deste estudo em um 
nível mais amplo de contextualização, abrangência e fundamentação, e buscando-se 
compreender as diferentes tendências, movimentos e transformações que caracterizam a 
sociedade contemporânea. E na sequência, por meio da abordagem proposta no segundo 
capítulo, dá-se o desenvolvimento da fundamentação filosófico-teórico-metodológica sugerida 
para as bases da análise proposta neste estudo - a partir da exploração das principais 
noções, definições e conceitos apresentados na semiótica peirceana (partindo das 
contribuições de Peirce, Santaella e Perez) bem como nos estudos desenvolvidos na 
fenomenologia de Merleau-Ponty - enquanto uma proposta de combinação entre as 
dimensões filosóficas, as contribuições teóricas e as possibilidades metodológicas sugeridas 
a partir de tais abordagens (semiótica e fenomenologia) para um estudo no campo da 
comunicação. 
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CAPÍTULO I - SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA, MÍDIA, PUBLICIDADE E 
CONSUMO: NOVOS CONTEXTOS E DESAFIOS EM TEMPOS DE 
MUDANÇA 
 
 

O mundo contemporâneo, segundo diferentes concepções teóricas e filosóficas, 
caracteriza-se especialmente pelas incontáveis mudanças, transformações e os muitos e 
novos desafios que então se apresentam à atual sociedade. Toda uma série de mudanças e 
transformações são verificadas no mundo, na cultura, na arte, na estética, na ética, na 
política, na economia, no trabalho, na ciência, na tecnologia, na comunicação, nas mídias, na 
linguagem, no consumo, nas relações interpessoais. Novos paradigmas, reestruturação das 
principais instituições sociais, mudanças nos hábitos, crenças e valores. Movimentos 
importantes como a globalização, a era da informação, a revolução das tecnologias da 
comunicação, a hibridação das culturas, o universo das mídias e do consumo, as novas 
linguagens da publicidade, os novos conceitos e representações de tempo e espaço, todos 
ganham forma e sugerem novos comportamentos e entendimentos nas relações sociais e 
culturais na contemporaneidade. 

Nessa nova e dinâmica configuração de diferentes contextos, os autores e 
concepções teórico-filosóficas muitas vezes divergem em suas perspectivas quanto à origem, 
à natureza, ao destino, à intensidade, ou ainda quanto ao significado das mudanças e 
transformações deste mundo, mas todos parecem convergir, mesmo que em perspectivas 
diferentes, para a ideia de que a contemporaneidade traz em si algo de novo, intenso, 
dinâmico e, sem dúvidas, desafiador. Aos que acreditam que o mundo contemporâneo 
representa o marco de uma nova era na história da humanidade, esse novo contexto de 
mudanças e transformações coloca-se na dimensão do estabelecimento de uma nova ordem 
social, que seria pós-moderna, uma pós-modernidade. Aos que percebem esse mesmo 
contexto de mudanças e transformações como mais um importante movimento nos ciclos da 
história, essa nova configuração do mundo contemporâneo se coloca não como o nascer de 
uma nova sociedade, mas como uma continuidade ou revivificação da própria modernidade, 
com suas crises e avanços, suas consequências, suas novas condições, suas recriações e 
contínuas renovações. No entanto, para além das diferentes perspectivas, do posicionamento 
das diferentes concepções teórico-filosóficas, é interessante atentar para o que em conjunto 
elas têm a contribuir no sentido de possibilitar leituras mais amplas e plurais dos múltiplos e 
paradoxais contextos e fenômenos que caracterizam esse atual novo mundo, em seu 
contínuo movimento e transformação. 
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 Numa perspectiva que percebe as mudanças e transformações da contemporaneidade 
enquanto movimentos que tomam parte nos muitos e novos ciclos de continuidade da 
modernidade, em suas consequências, exaltações e novas condições, Harvey observa que 
certamente foram muito significativas as mudanças ocorridas no que se refere às qualidades 
da vida urbana, especialmente a partir das últimas décadas do século XX. Mas, o autor 
destaca: “... determinar se essas mudanças merecem o nome de ‘pós-moderno’ é outra 
questão”. (HARVEY, 2010:18) Nesse sentido, e procurando destacar o ambiente de dúvidas e 
incertezas em que se colocam as diferentes possibilidades de interpretação do novo contexto 
social contemporâneo que se apresenta, o autor atenta para uma eventual mudança na 
estrutura dos sentimentos modernistas, considerando que pode mesmo ter ocorrido 
processos de desconstrução ou superação de tais sentimentos, mas observa que ainda é 
pouco o que pode ser explicado sobre certezas, coerências e significados dos novos sistemas 
de pensamento que talvez os tenham substituído. E essa incerteza, complementa o autor “... 

torna peculiarmente difícil avaliar, interpretar e explicar a mudança que todos concordam ter 
ocorrido”. (HARVEY, 2010:47) 

Uma das características mais marcantes nos movimentos do mundo contemporâneo, 
no contexto das mudanças, desafios, descontinuidades e renovações que Harvey apresenta 
como a condição pós-moderna da modernidade, coloca-se a partir do fenômeno da 
compressão do tempo-espaço e as suas consequências culturais, em que tempo e espaço 
supostamente deixam de existir enquanto “dimensões materializadas e tangíveis da vida 
social”. (HARVEY, 2010:265) Nesse sentido, o autor sugere que o intenso processo de 
compressão do tempo-espaço que a sociedade contemporânea tem vivenciado nas últimas 
décadas vem causando grande impacto sobre as dinâmicas das práticas político-econômicas, 
do equilíbrio dos poderes de classes, e mesmo no todo da vida social e cultural. (HARVEY, 
2010:257) E, como observa o autor, uma das consequências mais importantes desse 
fenômeno é especialmente marcada pela aceleração, volatilidade e efemeridade que a partir 
daí se coloca no contexto das modas, dos produtos, das técnicas e processos de produção, 
do trabalho, do consumo, das ideias, das ideologias, dos valores, das práticas sociais e 
culturais, assim como a ênfase nos valores da instantaneidade e da descartabilidade, dados 
especialmente no domínio da produção e consumo das mercadorias no mundo 
contemporâneo. (HARVEY, 2010:258) 

Nesse contexto, a condição da pós-modernidade, segundo Harvey, e todo o 
movimento de descontinuidades e desafios que ela representa nas novas dinâmicas da 
contemporaneidade, deve ser tomada, antes de qualquer tentativa de prévia definição, como 
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uma questão mais profunda e que precisa ser cuidadosamente pensada. Nesse sentido, o 
autor observa que é possível considerar-se o pós-modernismo enquanto uma condição 
histórico-geográfica específica, mas deixa, a partir daí, uma importante questão à reflexão: 
“que espécie de condição é ele e como deveríamos compreendê-la? É ele patológico ou o 
presságio de uma revolução dos eventos humanos mais profunda e até mais ampla do que as 
já ocorridas na geografia histórica do capitalismo?” (HARVEY, 2010:294)  

Estabelecendo-se a partir deste ponto um paralelo com o pensamento de Giddens, o 
autor observa que, ao se explorar a temática do mundo contemporâneo e todo o seu contexto 
de mudanças e transformações, há que se “olhar novamente para a natureza da própria 
modernidade”. (GIDDENS, 1991:13) Conforme observa o autor, o contexto de mudanças e 
transformações vivenciado na contemporaneidade representa menos a entrada em um 
período de pós-modernidade do que o alcançar de um período em que as consequências da 
modernidade se dão mais plenas, radicais e universais do que em outras épocas, e é nesse 
mesmo sentido que, em complemento, destaca que é possível sim perceber: “... os contornos 
de uma ordem nova e diferente, que é ‘pós-moderna’; mas isto é bem diferente do que é 
atualmente chamado por muitos de ‘pós-modernidade’”. (GIDDENS, 1991:13)   

Ao focar o mundo contemporâneo pela ótica da modernidade, Giddens sinaliza que 
esse atual contexto de mudanças se colocaria como que em resposta a essa mesma 
modernidade, enquanto consequência do seu movimento e continuidade, no sentido de que a 
própria modernidade em si já representa esse movimento de descontinuidade, ruptura e 
transformação em relação às sociedades antes tradicionais, em que os modos de vida dados 
a partir da modernidade acabaram por romper com toda a ordem social tradicional, pois que, 
como bem observa o autor, as transformações ocorridas com o advento da modernidade são 
bem mais profundas e significativas que muitas das mudanças características de períodos 
precedentes. (GIDDENS, 1991:14) 

Na perspectiva da modernidade a questão do tempo-espaço, assim como verificado 
em Harvey, é também apresentada por Giddens como uma das principais características no 
movimento das transformações e descontinuidades do mundo contemporâneo, onde o que o 
autor apresenta como o fenômeno do esvaziamento do tempo e do espaço marca 
intensamente todo um cenário de mudanças e reestruturações, inclusive a partir da criação de 
novas representações sociais de tempo, espaço e lugar. Giddens observa, nesse sentido, que 
o advento da modernidade como que retira e desloca o espaço do tempo, relacionando outros 
ausentes entre si, diversos e localmente distantes de possíveis situações ou interações 
dadas.  (GIDDENS, 1991:29) O lugar se torna assim, na expressão do autor, fantasmagórico, 



 | 34 
 

cada vez mais delineado, determinado, remodelado por influências de universos sociais e 
culturais diferentes e distantes de sua geografia, num sentido em que, muitas vezes, para 
além dos cenários, “... a ‘forma visível’ do local oculta as relações distanciadas que 
determinam sua natureza”. (GIDDENS, 1991:29)        

Nesse sentido, ainda conforme observa Giddens, tempo e espaço dilatados, 
esvaziados, reconfigurados, acabam por levar as rotinas do mundo cotidiano a uma série de 
mecanismos de desencaixe, onde o espaço ganha novas configurações, novos conceitos, e 
onde o local e o global passam assim a se dar como cenários de um mesmo lugar, em que 
organizações e instituições da modernidade são capazes, bem mais do que era possível 
imaginar em qualquer outro período da história, de fazer novas e contínuas conexões entre o 
local e o global, afetando significativamente as rotinas e os cotidianos da vida 
contemporânea. (GIDDENS, 1991:30) 

Esse movimento do global que se coloca nas dimensões do local ou o seu oposto, 
dado a partir das múltiplas e novas possibilidades de reconfiguração do espaço-tempo, como 
sinalizado por Harvey e Giddens, aponta para outro movimento igualmente marcante na 
dinâmica do mundo contemporâneo: o fenômeno da globalização. 

Como destaca Giddens “a modernidade é inerentemente globalizante” na medida em 
que, nos tempos da modernidade, tempo e espaço encontram-se muito mais distanciados do 
que em qualquer dos períodos precedentes, enquanto as relações possíveis entre indivíduos, 
sociedades e acontecimentos locais e distantes tornam-se cada vez mais alongadas; e ainda 
mais especialmente na medida em que as múltiplas possibilidades de conexão entre as 
diferentes regiões e os diversos contextos socioculturais colocam-se enredadas nas 
dimensões do planeta como um todo. (GIDDENS, 1991:76) Nesse sentido, como 
complementa o autor, a globalização poderia então ser definida como a “intensificação das 
relações sociais em escala mundial”, interligando e aproximando localidades distantes, 
contextos diferentes, em que acontecimentos extremamente locais podem ser influenciados 
por fenômenos extensamente globais, e em que o inverso de tal movimento pode ser 
igualmente verdadeiro. (GIDDENS, 1991:76)  

No entanto, nesse mesmo contexto da globalização e como que num paradoxo do seu 
movimento de universalização, é possível observar, como sinaliza Giddens, que ao mesmo 
tempo e na medida em que as relações sociais e culturais se tornam mais alongadas e 
expressivamente universalizadas, percebe-se continuamente movimentos organizados no 
sentido da manutenção da autonomia local e fortalecimento das identidades culturais 
regionais. (GIDDENS, 1991:77) Nesse sentido e a partir daí, como complementa o autor, uma 
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dinâmica mútua de influências passa então a se dar nesse movimento, tanto do que é global 
sobre o que é local quanto o seu inverso, embora, é claro, a tendência mais expressiva 
pareça ser no sentido de uma reestruturação ou reorganização das instituições locais ou 
nacionais em função de uma universalidade do global. (GIDDENS, 2012:92) 

As novas combinações e reconfigurações do global e do local são também destacadas 
por Harvey, como movimentos essenciais nos novos contextos do mundo contemporâneo 
onde, como observa o autor, múltiplos espaços geográficos e tempos da história (ou das 
histórias) se misturam e se confundem, todos presentes em um só lugar, a um só tempo, nos 
mais diversos campos do conhecimento, da cultura e da atividade humana. (HARVEY, 
2010:270) Nesse sentido Harvey observa, por exemplo, que a cozinha do mundo todo hoje 
consegue se fazer presente em um só lugar, assim como as imagens da geografia do planeta 
hoje podem estar todas reunidas no pequeno espaço de uma tela de tevê; do mesmo modo, 
ainda como exemplo destacado pelo autor, colocam-se as múltiplas possibilidades de 
experiências do tempo-espaço vivenciadas a partir da lúdica combinação de diferentes 
lugares do mundo e tempos da história proporcionada nos contextos mágicos do que o autor 
denomina como os “palácios da diversão”, como no caso do universo mágico, lúdico e 
heterogêneo dos parques da Disney. (HARVEY, 2010:270-271) Como Harvey assim destaca, 
todas essas vivências constituem em si experiências híbridas, misturadas, combinadas, 
reconfiguradas, que permitem a um só tempo “... vivenciar a geografia do mundo 
vicariamente, como um simulacro. O entrelaçamento de simulacros da vida diária reúne no 
mesmo espaço e no mesmo tempo diferente mundos (mercadorias)”. (HARVEY, 2010:271) 

Ainda no contexto do fenômeno da globalização - que em aproximação com o exposto 
em Giddens e Harvey pode ir além do geográfico e do temporal, numa perspectiva também 
do que é cultural - e intimamente relacionado a tal fenômeno na medida em que do mesmo 
modo se coloca a partir das novas possibilidades de combinações e reconfigurações do 
espaço-tempo e do local-global, outro movimento importante na dinâmica das sociedades 
contemporâneas merece destaque: o processo de hibridação das culturas, como trata 
Canclini. As culturas híbridas da contemporaneidade, como apresenta o autor, constituem-se 
no processo em que as culturas passam a perder de vista os limites das suas fronteiras em 
face às múltiplas possibilidades que se abrem nos contatos e convergências com outras 
culturas. Nesse sentido o autor, ao abordar o tema da cultura e globalização, destaca: “hoje 
todas as culturas são de fronteira”. (CANCLINI, 1997:348) E ainda observa que, no universo 
contemporâneo das misturas, combinações e reconfigurações culturais, as artes, a música, o 
cinema, as expressões e manifestações próprias de um povo são continuamente 
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intercambiadas com outros povos e assim, nesse novo contexto, “... as culturas perdem a 
relação exclusiva com seu território, mas ganham em comunicação e conhecimento”. 
(CANCLINI, 1997:348) 

Nessa dinâmica, mesmo em contextos de reafirmação de movimentos locais e 
culturas regionais, assim como sinalizado em Giddens, Canclini observa que, salvo exceções 
em especial, o que vale para a diferenciação entre os povos ou sociedades na 
contemporaneidade não é mais tanto o que se refere às delimitações de fronteiras territoriais 
ou manifestações culturais, mas antes, uma diferença entre perspectivas locais de 
contemplação e assimilação do global, visto que no mundo contemporâneo de culturas 
híbridas, como ressalta o autor, “... em geral todos reformulam seus capitais simbólicos em 
meio a cruzamentos e intercâmbios”; nas dinâmicas híbridas e contemporâneas de 
sociabilidade, indivíduos e sociedades, a um só tempo, tomam parte no culto e no popular, no 
tradicional e no moderno. (CANCLINI, 1997:354) E, a partir desse novo contexto das culturas 
hibridizadas da contemporaneidade, Canclini em complemento destaca que esta antes tão 
característica afirmação do que seria local, regional ou nacional parece não ter mais sentido, 
devendo ser entendida a partir de agora como a capacidade e possibilidade de se “... interagir 
com as múltiplas ofertas simbólicas internacionais a partir de posições próprias”. (CANCLINI, 
1997:354) 

Movimento semelhante, nesse sentido das novas combinações e reconfigurações 
socioculturais da sociedade contemporânea em contextos de globalização, é sinalizado por 
Giddens ao mencionar os processos de interação e intersecção entre as diferentes 
manifestações culturais dos diferentes grupos sociais, estilos de vida e níveis 
socioeconômicos ou educacionais que compõem as sociedades em geral, especialmente na 
contemporaneidade, destacando que em toda parte, tanto nas regiões mais ricas quanto nas 
regiões mais pobres do globo, é possível perceber as influências de processos mistos e 
simultâneos de desenvolvimento, subdesenvolvimento e superdesenvolvimento, 
reconfigurando significativamente os contextos sociais e culturais contemporâneos em seus 
cotidianos. Como bem observa o autor, no todo da cultura, na arte, na moda, na alimentação, 
na política, na religião os “guetos” e as “comunidades de gosto”, locais e transnacionais, 
unem-se de forma ativa, recíproca e crescente, na reconfiguração dinâmica e heterogênea 
das sociedades do mundo contemporâneo. (GIDDENS, 2012:279)  

Compartilhando de uma perspectiva semelhante com relação ao contexto 
contemporâneo, o acelerado movimento de reconfiguração e hibridação de culturas e 
sociedades, todo o processo de mudanças e transformações que a sociedade contemporânea 
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vivencia em seus cotidianos – e estabelecendo-se agora um paralelo com o pensamento de 
Hall – este autor, ao destacar o contexto de mudanças como a chave da diferença entre as 
sociedades tradicionais e as sociedades modernas, observa que as últimas, por essência e 
definição, se apresentam como “sociedades de mudança constante, rápida e permanente”. 
Nesse sentido Hall observa, em aproximação com Harvey, Giddens e Canclini, que as 
mudanças vivenciadas na contemporaneidade são significativamente maiores, mais 
aceleradas e mais profundas do que em outros períodos da história, mas destaca 
especialmente esse dinâmico contexto de mudanças na dimensão individual das identidades 
dos sujeitos no mundo contemporâneo. (HALL, 2003:14) 

A partir desse novo contexto, conforme sinaliza Hall, e para aquém das estruturas 
sociais e universos culturais, mudanças significativas passam também a caracterizar a própria 
estrutura dos indivíduos em seus múltiplos e novos cotidianos, uma vez que, como o autor 
assim observa, a modernidade trouxe à luz uma nova concepção de indivíduo, do sujeito 
individual e sua identidade, um novo individualismo; e isso, complementa o autor, no sentido 
de que as mudanças e transformações vivenciadas a partir da modernidade vieram então 
libertar os indivíduos de todas as estabilidades e apoios antes encontrados nas estruturas e 
instituições tradicionais. (HALL, 2003:24-25) Assim, como que na ótica de um possível “sujeito 
pós-moderno”, o autor vem tentar definir essa nova concepção do indivíduo no contexto do 
mundo contemporâneo, em que a identidade se torna “... uma ‘celebração móvel’: formada e 
transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 
interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. [...] É definida historicamente, e não 
biologicamente.” Observa ainda o autor que o sujeito passa então a assumir identidades 
diferentes em diferentes momentos, contextos ou situações; identidades não mais unificadas 
em torno de um “eu” estável ou coerente. (HALL, 2003:12-13) O que viria assim marcar, na 
dimensão dos sujeitos, dos indivíduos, toda pluralidade e movimento que caracterizam 
contextos, culturas e sociedades nas dinâmicas efêmeras e heterogêneas da 
contemporaneidade. 

Outro movimento marcante nos novos contextos do mundo contemporâneo, onde 
sociedades, culturas e indivíduos continuamente se reconfiguram, coloca-se a partir do 
dinâmico universo das mídias e das tecnologias da informação e da comunicação. Nesse 
sentido, e em uma perspectiva que, a partir dos fenômenos da comunicação e da informação, 
percebe o contexto da contemporaneidade como expressão de grandes mudanças e 
transformações sociais, culturais e históricas, Castells apresenta sua leitura desse mundo 
contemporâneo, representando-o como “... o começo de uma nova existência e, sem dúvida, 
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o início de uma nova era, a era da informação”; como o nascer de uma nova sociedade que é 
denominada pelo autor como a “sociedade da informação” ao sinalizar com ênfase o papel 
das tecnologias e da informação no cenário dessa nova ordem social. (CASTELLS, 1999:574) 
O autor observa que, num período qual a contemporaneidade, em que tantos acontecimentos 
de caráter histórico acabaram por transformar contextos e culturas nas bases da dimensão 
social da vida humana, uma grande revolução tecnológica verificada a partir das tecnologias 
da informação passa então a reestruturar a base material da sociedade e em ritmo 
extremamente acelerado. (CASTELLS, 1999:39) 

Nesse contexto, o fenômeno da comunicação é apresentado por Castells como 
presença essencial no processo de aceleração e desenvolvimento dos intercâmbios culturais 
no mundo contemporâneo, especialmente pelo seu caráter peculiar de suscitar e possibilitar a 
combinação de múltiplas linguagens, imagens, recursos, efeitos e conteúdos por meio de uma 
contínua e crescente rede comunicativa, como que na formação de um hipertexto, uma 
metalinguagem que, como destaca o autor, e como em nenhum outro período da história, 
consegue integrar em um mesmo ambiente diferentes modalidades (escrita, oral e 
audiovisual) da linguagem e da comunicação humana. (CASTELLS, 1999:414) O autor 
observa que, a partir daí, integrando-se textos, imagens e sons em um mesmo ambiente, a 
partir de múltiplos pontos, em uma rede global, de acesso aberto e com preço acessível, é 
que se dá a mudança fundamental, estrutural e conceitual no caráter da comunicação. E, 
como bem ressalta o autor: “a comunicação, decididamente, molda a cultura”. (CASTELLS, 
1999:414) 

O universo da comunicação no mundo contemporâneo, o fenômeno de mudanças e 
transformações sociais e culturais que ela em si representa na contemporaneidade, conforme 
observado em Castells, traz em seu contexto outro fenômeno especial, em que a 
comunicação, como o autor assim destaca, e para muito além de qualquer experiência 
histórica antecedente, se coloca hoje como um sistema capaz de criar o que o autor 
apresenta como o fenômeno da “virtualidade real”, marcando intensamente as novas 
experiências e vivências de indivíduos e sociedades: um sistema em que a realidade em si, 
ou a “... experiência simbólica/material das pessoas é inteiramente captada, totalmente 
imersa em uma composição de imagens virtuais no mundo do faz de conta, no qual as 
aparências não apenas se encontram na tela comunicadora da experiência, mas se 
transformam na experiência”, (CASTELLS, 1999:459), confundindo assim os limites entre as 
definições do que seria o virtual e o real em um universo único de experiências no mundo 
cotidiano. – Movimento semelhante ao que se colocaria, por exemplo, - e estabelecendo-se 
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aqui um paralelo com o contexto da temática deste estudo - no cotidiano do universo das 
crianças, onde fantasia, imaginação, brincadeira e realidade interagem, se misturam e se 
combinam nos mesmos tempos e espaços das experiências infantis. (BETTELHEIM, 2012; 
WINNICOTT, 2012) 

Partindo-se agora para além dos movimentos de reconfiguração do espaço-tempo, do 
local-global, o fenômeno da globalização, os movimentos da multiculturalidade, as múltiplas 
identidades dos indivíduos, as novas configurações da sociedade, os adventos da tecnologia 
da informação e da comunicação na contemporaneidade, mas ainda com foco no acelerado 
processo de mudanças e transformações do mundo contemporâneo, é importante observar 
que a modernidade traz em si, conforme exposto em Giddens, outra característica essencial, 
e que talvez venha a explicar o caráter de contínua revisão dos seus conceitos, a sucessiva 
mudança e renovação das suas estruturas, o seu constante transformar: trata-se do que o 
autor apresenta como a reflexividade da modernidade - em que a “reflexividade da vida social 
moderna” coloca-se no momento em que as práticas sociais e culturais passam a ser 
continuamente avaliadas, reavaliadas e reformuladas, iluminadas por informações renovadas 
sobre essas mesmas práticas, e assim reconfiguradas e reconstituídas em suas estruturas e 
em seu caráter. (GIDDENS, 1991:49) Nesse sentido, como observa o autor em complemento, 
o que caracteriza em essência a modernidade, para além do culto e adoção de tudo o que 
representa o novo, é a sua natureza de base reflexiva que, como não poderia deixar de ser, 
acaba assim por incluir “a reflexão sobre a natureza da própria reflexão”. (GIDDENS, 
1991:49) 

Essa característica em especial, a reflexividade da modernidade, a partir do 
movimento de contínua revisão, reflexão e renovação que tal processo sugere, torna assim 
também dinâmico e provisório o status do conhecimento, das verdades estabelecidas que 
passam a ser constantemente revisadas e do mesmo modo renovadas, desconstruídas e 
novamente construídas em perspectivas diferentes. Como observa Giddens, o mundo 
contemporâneo é essencialmente e inteiramente constituído por meio e a partir de 
“conhecimentos reflexivamente aplicados”, os quais, no entanto, não se pode garantir que em 
quaisquer de seus elementos não sejam em algum momento revisados ou até mesmo 
superados, uma vez que, como destaca o autor em complemento, “... nenhum conhecimento 
sob as condições de modernidade é conhecimento no sentido ‘antigo’, em que ‘conhecer’ é 
estar certo”. (GIDDENS, 1991:50) E a partir daí, conforme Giddens observa, passa a se 
colocar em questão a própria legitimidade, exclusividade e universalidade do conhecimento 
científico, no momento em que a legitimidade da ciência enquanto conhecimento universal é 
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cada vez mais posta em discussão, e em que outros tipos de conhecimento, novos, 
alternativos e mesmo tradicionais, passam a reivindicar hegemonia paralelamente aos 
domínios da ciência. (GIDDENS, 2012:275) 

Talvez esteja aí, na propriedade reflexiva do conhecimento e na reflexividade da 
modernidade, a origem da angústia e das eternas incertezas da contemporaneidade, em sua 
busca ansiosa por respostas completas e certezas duradouras. A modernidade, como bem 
observa Giddens nesse sentido, revela-se como que na forma de um enigma para o qual 
parece não haver solução ou possibilidade de superação.  “Fomos deixados com perguntas 
que uma vez pareceram ser respostas”; e não são apenas os filósofos, cientistas e 
pensadores, como continua a observar o autor, que percebem tal fenômeno enigmático de 
dúvidas e incertezas da modernidade que se faz presente no sentimento e ansiedade de toda 
a sociedade no contexto da contemporaneidade. (GIDDENS, 1991:60) Assim, em uma 
interessante metáfora o autor assim conclui sua observação a respeito desse contínuo caráter 
experimental e enigmático da modernidade, enquanto visão e expressão do dinâmico 
contexto de mudanças e transformações do mundo contemporâneo: “... no nível global, a 
modernidade tornou-se experimental. Queiramos ou não, estamos todos presos em uma 
grande experiência, que está ocorrendo no momento da nossa ação – como agentes 
humanos -, mas fora do nosso controle, em um grau imponderável.” (GIDDENS, 2012:93-94) 

A contemporaneidade então se apresenta em meio a todos esses movimentos de 
mudanças, transformações, experimentações, paradoxos, dúvidas, incertezas, perguntas sem 
respostas, enigmas sem decifração. Giddens observa, como que em um resumo de sua 
leitura do mundo contemporâneo, que se é verdadeiro o fato de que a sociedade atual esteja 
caminhando para uma nova fase, de pós-modernidade, isso significa que o movimento do 
desenvolvimento social estaria assim deslocando as estruturas e instituições da modernidade 
rumo a um “novo e diferente tipo de ordem social”. (GIDDENS, 1991:56) No entanto, como 
também observa o autor em complemento de sua mesma leitura, tal fenômeno parece 
representar ainda algo como que o desenho de uma ordem nova, pós-moderna, mas que 
estaria ainda por vir - como os primeiros traços e pinceladas de uma obra que ainda não se 
pode ver como dada e completa, embora, é claro, o novo esteja a caminho.  

Ao refletir sobre a modernidade, em suas características e movimentos modernos e 
possíveis nuances de uma ordem pós-moderna, o autor sinaliza: “Não vivemos ainda num 
universo social pós-moderno, mas podemos ver mais do que uns poucos relances da 
emergência de modos de vida e formas de organização social que divergem daquelas criadas 
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pelas instituições modernas”. (GIDDENS, 1991:63) Novos contextos e desafios que assim se 
colocam nos dinâmicos e heterogêneos caminhos da contemporaneidade. 
  O mundo contemporâneo passa assim, partindo de todo o exposto, e para além de 
uma ótica da pós-modernidade ou da modernidade continuada ou revivificada, a experienciar 
essas aceleradas e significativas mudanças e transformações, presentes em todas as 
dimensões individuais, sociais e culturais de seus contextos; novos conceitos, entendimentos 
e desafios se apresentam de modos cada vez mais intensos, marcantes e efêmeros. Mas de 
que modo esse processo de mudanças se faz acontecer na dinâmica cultural, social, familiar, 
individual e - buscando-se uma primeira aproximação com a temática central deste estudo - 
especialmente na dinâmica dos contextos das crianças na contemporaneidade? E como se 
contextualizam tais fenômenos no universo contemporâneo das mídias e do consumo? 

Neste momento, e no sentido de se tentar buscar diferentes possibilidades de 
respostas, desloca-se um pouco o foco das noções e conceitos de pós-modernidade ou de 
modernidade continuada para se explorar com maior atenção a noção de hipermodernidade, 
como trata Lipovetsky, uma vez que nesta perspectiva as mudanças e transformações do 
mundo contemporâneo são especialmente contextualizadas no universo dos fenômenos do 
capitalismo globalizado, das tecnologias, das redes digitais, da comunicação, das mídias, da 
moda, do mercado, do consumo, dos indivíduos e sociedades na cultura-mundo – contexto no 
qual se coloca de modo essencial a temática apresentada neste estudo, no que se propõe 
enquanto reflexões e análises sobre a midiatização publicitária contemporânea de alimentos 
infantis e suas possibilidades de sentidos junto às práticas de consumo e hábitos alimentares 
das crianças. 

Conforme a interpretação de Lipovetsky - e em alguns sentidos em certa proximidade 
com determinados aspectos do pensamento dos autores apresentados anteriormente, 
embora numa perspectiva diferente - a pós-modernidade, para além das muitas discussões e 
teorizações dadas no sentido de se tentar qualificar esse novo estado e contexto cultural das 
sociedades desenvolvidas, representou não mais que um período transitório dentro da própria 
modernidade; um período que, apesar de todas as suas características de rupturas, 
descontinuidades, revoluções e efemeridades já é findo e não significou em si a superação da 
modernidade. (LIPOVETSKY, 2004:52-53) Como bem descreve o autor: “Longe de decretar-
se o óbito da modernidade, assiste-se ao seu remate, concretizando-se no liberalismo 
globalizado, na mercantilização quase generalizada dos modos de vida, na exploração da 
razão instrumental até a ‘morte’ desta, numa individualização galopante.” (LIPOVETSKY, 
2004:53) Assim, apresenta os novos contornos de uma modernidade não superada, pelo 
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contrário, modernidade reinventada, modernizada e ainda mais plena; estado em que se 
eleva como que uma segunda modernidade, desregulamentada e desregulamentadora, 
globalizada e globalizante: “Tínhamos uma modernidade limitada; agora, é chegado o tempo 
da modernidade consumada.” (LIPOVETSKY, 2004:54) 

Nessa perspectiva, como que do pós ao hiper, a pós-modernidade representaria assim 
um momento, um estágio de transição entre a primeira e a segunda modernidade: a 
hipermodernidade. A primeira, como observa Lipovetsky, tinha toda sua intensidade colocada 
no domínio do ideológico-político; a segunda, para aquém do político, coloca-se intensa a 
partir do universo das tecnologias, das mídias, da economia, do urbanismo, do consumo, dos 
indivíduos em si. Em meio aos múltiplos processos hiperbólicos e às novas lógicas do 
extremo, nasce uma nova sociedade moderna em que, como bem destaca o autor em 
complemento, trata-se agora não mais de romper com a tradição para alcançar a 
racionalidade do moderno, mas sim de se “modernizar a própria modernidade”. 
(LIPOVETSKY, 2004: 56)  

Por hipermodernidade entende-se o que Lipovetsky (2004 e 2007) caracteriza como o 
momento histórico que representa a 3ª fase do capitalismo, em toda a dimensão de 
mudanças e transformações sociais e culturais que tal movimento vem representar para a 
contemporaneidade (assim como, em outras perspectivas, mas num mesmo sentido de 
mudanças e transformações, se daria a “modernidade tardia” de Giddens, ou a “condição pós-
moderna” de Harvey, as “culturas híbridas” de Canclini, ou a “sociedade em rede” de Castells, 
ou ainda a “contemporaneidade das espumas” de Sloterdijk). 

O mundo hipermoderno, segundo Lipovetsky, é essencialmente marcado pelos 
fenômenos do capitalismo globalizado, a universalização das tecnologias, o individualismo 
exacerbado e a sociedade do hiperconsumo, dados como que polos estruturantes no 
desenho das novas configurações socioculturais e político-econômicas da 
contemporaneidade. (LIPOVETSKY, 2011:32) Dá-se assim, como observa o autor, o contexto 
de uma nova sociedade: sociedade neoliberal, que se encontra agora centralizada em uma 
hipermodernidade, marcada especialmente por uma hiperbolização dos princípios mesmos da 
modernidade e assinalada, como o autor complementa, pela significativa e crescente 
presença dos fenômenos urbanos, bolsistas, digitais, midiáticos, tecnológicos, artísticos, 
consumistas, entre outros, às bases de uma hipertrofia que assim se apresenta como “a nova 
figura da dinâmica desreguladora da modernidade”. (LIPOVETSKY, 2011:194) 
 Nesse sentido, no contexto de um capitalismo globalizado: o hipercapitalismo que se 
coloca como o motor de uma globalização mercantil e financeira no mundo contemporâneo; 
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do fenômeno de uma hipertecnicização: como movimento da universalização das técnicas e 
da tecnologia em quase todos os campos da atividade humana; de um hiperindividualismo 
que é tão marcante na contemporaneidade: indivíduos em si, não mais presos a nada e a 
ninguém; e de um hiperconsumo essencialmente livre, individualista e hedonista, é que então 
se coloca a dinâmica da sociedade hipermoderna. (LIPOVETSKY, 2011:32) No entanto, é ao 
fenômeno do hiperconsumo, como uma das mais expressivas caracterizações da 
contemporaneidade na ótica da hipermodernidade, que se dará especial atenção na 
sequência da exposição sobre hipermodernidade e sociedade hipermoderna. 

A hipermodernidade, segundo Lipovetsky, entre outros aspectos e fenômenos já 
mencionados, caracteriza-se especialmente pelo protagonismo do consumidor na busca do 
bem-estar material e emocional em suas experiências de consumo, no exercício de sua 
individualidade paradoxal, e no contexto de sociedades reestruturadas (como também sugere 
Harvey) pela temporalidade do efêmero e pela lógica da moda - que coloca o movimento 
acima da tradição, as felicidades privadas acima das ações coletivas, que substitui o sonho 
do futuro pelo êxtase do presente sempre renovado e vivificado. (LIPOVETSKY, 2004:60) 
Como descreve o autor, nasce a partir daí toda uma cultura de base hedonista e psicologista, 
“... que incita à satisfação imediata das necessidades, estimula a urgência dos prazeres, 
enaltece o florescimento pessoal, coloca no pedestal o paraíso do bem-estar, do conforto e do 
lazer”. (LIPOVETSKY, 2004:61)  

Nesse novo contexto hipermoderno da sociedade-moda, como trata Lipovetsky, as 
antigas lógicas do capitalismo de produção dão lugar a uma nova economia de consumo e 
comunicação de massa; nasce uma nova sociedade, estruturada na essência do efêmero, da 
renovação e da sedução. Em toda parte destacam-se as novas lógicas da obsolescência 
acelerada das modas e dos produtos, combinadas aos múltiplos, dinâmicos e sempre 
variados mecanismos da sedução. Nesse contexto, como complementa o autor, ao se fazer 
presente em campos cada vez mais amplos e diversos da vida social contemporânea, a 
forma-moda generalizada acaba assim por instituir o presente como temporalidade 
sociocultural prevalecente e predominante. (LIPOVETSKY, 2004:60) E nesse sentido, é a 
partir das mudanças e revoluções do cotidiano, dos modos de vida e das aspirações sociais e 
individuais observadas desde as últimas décadas, que se coloca o que o autor destaca como 
o fenômeno da consagração do presente, num movimento que veio assim modificar 
dinâmicas e contextos individuais, sociais e culturais na contemporaneidade. (LIPOVETSKY, 
2004:59)  
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  A temporalidade do presente e a regra do efêmero passam assim a orientar todo o 
movimento do consumo, da cultura, e da vida como um todo na sociedade-moda, onde, a 
partir daí, como bem observa e questiona Lipovetsky, o novo torna-se uma espécie de poder 
social e cultural, sempre presente e essencial: “Como não insistir sobretudo naquilo que, no 
império da moda, cabe ao poder cultural do Novo? [...] significação social que impulsiona, por 
si mesma, o gosto pelo diferente, que precipita o tédio do repetitivo, fazendo amar e desejar 
quase a priori aquilo que muda.” (LIPOVETSKY, 2009:212) 
 Na sociedade hipermoderna, como apresenta Lipovetsky, onde um pouco por toda 
parte, em quase todos os domínios da ação e do desejo humanos se coloca a presença da 
forma-moda, ela se torna então uma cultura essencialmente marcada pelo universo do novo, 
do efêmero, da sedução e da diferenciação. Trata-se assim, como observa o autor, de um 
contínuo substituir da unicidade pela diversidade, da similitude pelas pequenas diferenças, 
em um paralelo com o movimento crescente da individualização dos gostos. A partir daí, no 
contexto dinâmico, diversificado e sedutor do mundo-moda, tal processo passa então a 
despadronizar os produtos, multiplicar as opções de escolha, criar políticas de linhas de 
produção que possam propor uma gama variada de modelos e versões de produtos para os 
diferentes gostos e necessidades de consumo, marcando assim como que um sistema 
generalizado de supermultiplicação das pequenas diferenças. Como bem destaca o autor em 
complemento, nesse contexto da moda consumada, a forma-moda então se materializa em 
um universo de produtos especialmente marcado na estrutura e na ordem das multi 
microdiferenças. (LIPOVETSKY, 2009:187-188) 

A paixão hipermoderna pelo novo, a novidade, a diversidade, todo esse movimento de 
hiperofertas e hiperescolhas, como observa Lipovetsky, tem em seu paralelo o fenômeno da 
individualização dos sujeitos: o hiperindivíduo como sujeito das próprias escolhas no consumo 
e na vida. O valor do novo, da novidade e diversidade, como bem observa o autor, se coloca 
em paralelo com todo o apelo da individualidade, da personalidade e autonomia privada, uma 
vez que o culto das novidades e a liberdade das escolhas trazem a tona o sentimento de 
independência dos indivíduos, a partir de agora determinados não mais a partir ou em função 
de legitimidades coletivas e tradicionais, mas a partir de movimentos próprios de sua razão e 
emoção. (LIPOVETSKY, 2009:212-213)  

Nesse sentido vale acrescentar, como observa o autor, que esse hiperindivíduo, 
orientado que é por todos os movimentos sedutores da sociedade-moda, do universo das 
mídias, das experiências do consumo, não é ele “... o reflexo fiel das lógicas hiperbólicas 
mediático-mercantis [...] tanto quanto não é o produto mecânico da publicidade”. Outras 
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motivações, ideais e referenciais, como a família, o trabalho, os amigos, continuam 
paralelamente e simultaneamente a orientar o hiperindivíduo em suas escolhas e decisões. 
(LIPOVETSKY, 2004:82) 

E neste ponto seria válido aqui um paralelo com a abordagem apresentada por 
Canclini sobre consumo e cidadania, onde o autor observa que hoje já é possível ver o 
consumo como um processo bem mais amplo e complexo do que simplesmente uma “relação 
entre meios manipuladores e dóceis audiências.” (CANCLINI, 2010:59) Tanto nas relações de 
consumo quanto nas relações entre os indivíduos e as mídias, há que se considerar 
processos de mediação. Conforme observa o autor, nesse sentido muitos dos estudos sobre 
comunicação de massa tem mostrado atualmente que “... a hegemonia cultural não se realiza 
mediante ações verticais, nas quais os dominadores capturariam os receptores”, uma vez que 
entre uns e outros, se reconhece claramente a presença de mediadores. Canclini destaca que 
em tais estudos e análises passa-se, a partir daí, a não mais se “... conceber os vínculos 
entre aqueles que emitem as mensagens e aqueles que as recebem como relações, 
unicamente, de dominação”. (CANCLINI, 2010:59-60) 

Para além de todos os aspectos característicos e marcantes da hipermodernidade, no 
entanto, e como bem observa Lipovetsky, vale destacar que essa hipermodernidade se 
coloca ao mesmo tempo como a contemporaneidade dos paradoxos. A sociedade da moda, 
do novo, do efêmero, dos prazeres imediatos, do presente perpétuo, das felicidades 
individuais, do lazer, do hedonismo, da frivolidade, do consumo emocional, da sedução, do 
carpe diem - é também a sociedade da insegurança, dos medos, da ansiedade, do estresse, 
da preocupação com o futuro, dos cuidados com a saúde e a alimentação, da busca pela 
eterna juventude, do medo de envelhecer. Conforme descreve o autor, mesmo em sendo 
verdade que as febres consumistas das satisfações imediatas e das aspirações lúdico-
hedonistas não tenham desaparecido e que estejam elas, ao contrário, ainda mais presentes 
nos cotidianos da contemporaneidade, é também verdade, como complementa o autor, que 
elas agora “... estão, contudo, envoltas por um halo de temores e inquietações”. A 
hipermodernidade representaria assim, nesse sentido, nem tanto o foco no instante, no aqui e 
agora, como mais o declinar de um presente diante de um futuro que se tornou extremamente 
inseguro, incerto e imprevisível. (LIPOVETSKY, 2004:71)  

É como se esse culto ao presente, que bem caracteriza o contexto da 
hipermodernidade, essa experiência efêmera do “aqui e agora” se colocasse também numa 
outra dimensão, caracterizada ainda como vivência do presente, mas com temores e 
preocupações em relação ao futuro, num sentido de permanente cuidado, incerteza e 
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insegurança. Como destaca Lipovetsky, se antes se vivia em certa desatenção e 
despreocupação com o futuro, hoje é nas bases de uma crescente insegurança que se vive o 
presente, em que uma grande sensação de medo e incerteza passa então a invadir os 
espíritos nos efêmeros contextos da contemporaneidade, pois que o clima antes modulado 
pela liberdade, otimismo e frivolidade, agora se transforma em face de uma exigência 
generalizada de cuidado, segurança e proteção. (LIPOVETSKY, 2004:63-64) 

Nesse sentido dos múltiplos paradoxos do mundo contemporâneo é importante 
destacar, como observa Lipovetsky (2004:65): “É com os traços de um composto paradoxal 
de frivolidade e ansiedade, de euforia e de vulnerabilidade, que se desenha a modernidade 
do segundo tipo.” Hipermodernidade que é ela, em essência, materializada nas bases da 
sociedade do hiperconsumo. 

É a partir dos paradoxos dos tempos hipermodernos que se coloca então o contexto 
da sociedade do hiperconsumo: universo da expressão emocional, sensorial e paradoxal dos 
hiperconsumidores, das hipermercadorias, da mercantilização das necessidades na era do 
consumo-moda. Na visão de Lipovetsky, como já observado, o fenômeno do hiperconsumo é 
justamente o que dá o tom da hipermodernidade no contexto contemporâneo, esse fenômeno 
em que a “... dinâmica de expansão das necessidades se prolonga, mas carregada de novos 
significados coletivos e individuais [...] a era do consumo de massa mudou de fisionomia, eis 
que chega a uma nova fase de sua história secular”. (LIPOVETSKY, 2007:24-25) 

Segundo o autor, essa nova fase histórica e reinventada do consumo representa o que 
se poderia assim chamar de uma era do hiperconsumo: onde o consumidor, na sua 
individualidade extrema, muito além da dimensão material dos produtos, passa a buscar um 
nível de experiência emocional de consumo, cercado de todos os paradoxos que levam às 
transformações da vida social e cultural na atualidade. Nesse contexto, em que vem à luz 
novas aspirações, novos interesses e novos comportamentos sociais e individuais, Lipovetsky 
observa que, na medida em que vão sendo desprezados os antigos hábitos, gostos ou 
particularismos de classe, os consumidores da sociedade do hiperconsumo mostram-se mais 
livres, imprevisíveis e voláteis, ansiosos por novidades, diversidade, prazer e diversão, mas 
também em busca de mais qualidade de vida, saúde e comunicação, consumidores mais 
conscientes, informados, e com melhores condições de escolha e decisão diante da 
multiplicidade de ofertas do mercado; enquanto o consumo vai-se ordenando e orientando 
cada vez mais na direção de critérios e gostos individuais. Como bem destaca o autor: “Eis 
chegada a época do hiperconsumo, fase 3 da mercantilização moderna das necessidades e 
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orquestrada por uma lógica desinstitucionalizada, subjetiva, emocional.” (LIPOVETSKY, 
2007:41)  

Trata-se de um novo contexto de consumo em que, a partir daí, coloca-se maior 
liberdade de ação, de escolha e decisão para os novos consumidores. Lipovetsky observa, 
nesse sentido, que em todos os processos e movimentos da cadeia mercantil - desde as 
indústrias, os produtos, as marcas, até a publicidade e os pontos de venda - já se faz 
perceber esse novo estilo do comprador hipermoderno, o hiperconsumidor não mais 
compartimentado e previsível, mas agora nômade, errático, volátil e, sobretudo, imprevisível, 
uma vez que, como descreve o autor, no paralelo de um capitalismo globalizado e 
desregulamentado, surge agora “... um consumidor liberto do peso dos ethos, dos hábitos, 
das tradições de classe.” (LIPOVETSKY, 2011:57)  

No entanto, assim como na própria essência do conceito de hipermodernidade e 
mesmo nas bases da sociedade hipermoderna, trata-se aqui de um hiperconsumo que é 
também em si um fenômeno paradoxal, vivificado a um só tempo tanto pela busca do prazer, 
da diversão, da emoção, da contínua renovação, de um eterno rejuvenescer, quanto pela 
angústia existencial por conta de um tempo perdido ou incerto, um futuro inseguro, o medo de 
envelhecer. Como observa Lipovetsky, talvez esteja aí, na essência dos paradoxos do 
hiperconsumo, o principal desejo do consumidor hipermoderno: o contínuo renovar e 
revivificar das suas vivências do tempo e do cotidiano, o constante renascer e reviver por 
meio das múltiplas novidades que se oferecem como que em simulacros de emoção, 
aventura e diversão. Assim, tais sentimentos representariam nem tanto a negação da finitude 
ou da morte, mas antes “... a angústia de fossilizar-se, de repetir, de não mais sentir.” 
(LIPOVETSKY, 2004:79-80)  

Coloca-se assim todo um contexto de paradoxos nas bases das relações da 
sociedade do hiperconsumo. Hiperconsumidores eufóricos, felizes, emocionados, ávidos por 
novidades, por sensações extremas e inusitadas, por fantasia e diversão, mas ao mesmo 
tempo, ansiosos, medrosos, receosos das consequências do seu consumo de excessos em 
um futuro que se torna cada vez mais incerto. Como observa Lipovetsky, não é mais somente 
no presente que se coloca a emoção, a atenção e o interesse do hiperconsumidor: “Onde se 
vê que nossa cultura disse adeus ao futuro? Ao contrário, ei-lo aqui, no centro das 
inquietações e debates contemporâneos, cada vez mais como algo a prever e organizar.” 
(LIPOVETSKY, 2004:72) Nesse sentido, paralelamente ao universo do consumo-emoção, à 
busca dos prazeres, da diversão, do novo, da experimentação, o que aparece é uma conduta 
de cada vez maior preocupação, vigilância, monitoramento, controle e prevenção, 
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especialmente no que se coloca na dimensão dos hábitos alimentares, cuidados com o corpo, 
saúde, beleza e qualidade de vida, em que assim, como complementa o autor, saúde e 
longevidade são sentimentos que agora seguem de mãos dadas com a supremacia do depois 
sobre o aqui e o agora. (LIPOVETSKY, 2004:73) 

É a partir do caráter paradoxal do hiperconsumo, como coloca o autor, que se pode 
observar que, mesmo em um mundo mercantilizado de hiperofertas e hiperescolhas, as 
lógicas quantitativas do sempre mais, da ansiedade e da euforia não fazem desaparecer as 
lógicas qualitativas do melhor, do sentir e do refletir, estas, ao contrário, conquistam agora 
nova legitimidade social, como que na forma de um contínuo aparecer de contratendências e 
válvulas de segurança. (LIPOVETSKY, 2004:82-83) 

Novamente aqui seria interessante estabelecer um paralelo com as contribuições de 
Canclini sobre as relações possíveis entre consumo e cidadania, uma vez que, como observa 
o autor, a dimensão do consumo cidadão começa justamente quando este ultrapassa a sua 
dimensão primária de irracionalidade, de impulso emocional dos desejos, de ansiedade por 
novidades – ou o frenesi do sempre mais – na direção de algo maior, que vai além, visando à 
qualidade, ao bem estar, solidariedade, mudança – ou as lógicas do melhor - tanto numa 
esfera do que é individual quanto, e muito especialmente, numa esfera do que é social. A 
partir daí, como bem descreve o autor em complemento, o consumo ganha nova dimensão: 
quando é possível reconhecer “... que ao consumir também se pensa, se escolhe e reelabora 
o sentido social, é preciso se analisar como esta área de apropriação de bens e signos 
intervém em formas mais ativas de participação do que aquelas que habitualmente recebem o 
rótulo de consumo”. (CANCLINI, 2010:42) O consumo conquista assim como que uma 
dimensão reflexiva dos seus contextos, suas práticas e suas finalidades, em que, a partir 
dessa nova dimensão, de cidadania do consumo, torna-se especialmente válida a reflexão 
que Canclini propõe ao sugerir que “... devemos nos perguntar se ao consumir não estamos 
fazendo algo que sustenta, nutre e, até certo ponto, constitui uma nova maneira de sermos 
cidadãos”. (CANCLINI, 2010:42) 

Nesse contexto de um consumo mais reflexivo, consciente, cidadão, ou na própria 
dimensão paradoxal do hiperconsumo, é interessante estabelecer aqui novamente um 
paralelo com o tema central deste estudo, no sentido de que, conforme sinaliza Lipovetsky, 
muitos dos paradoxos ou dilemas da sociedade contemporânea, na sua dimensão de 
sociedade do hiperconsumo, colocam-se hoje materializados nas experiências de consumo 
percebidas especialmente nos campos da saúde e alimentação. Como bem observa o autor: 
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[...] as atividades mais elementares da vida cotidiana tornam-se problemáticas e 
causadoras de interrogações perpétuas. Prova disso é a alimentação. A hora é da 
desorganização  das condutas alimentares, da cacofonia das referências e critérios, 
do advento de uma verdadeira ‘gastroanomia’. Daí em diante, trata-se não mais 
tanto de comer quanto de saber o que comer, presos que estamos entre os 
estímulos gulosos e o medo de se alimentar mal, de consumir muito açúcar, muita 
gordura, muitos corantes, de tornar-se obeso em uma sociedade que apresenta 
como modelo a magreza. (LIPOVETSKY, 2011:59) 
 

Contexto que assinala precisamente a posição da temática proposta - no estudo da 
midiatização publicitária contemporânea de alimentos infantis e suas possibilidades de 
sentidos junto às práticas de consumo e hábitos alimentares das crianças em seus cotidianos 
– no interior da dinâmica paradoxal do hiperconsumo na sociedade hipermoderna - em que se 
coloca atualmente toda a preocupação social a respeito dos problemas da saúde e 
alimentação das crianças contra o pano de fundo das hiperofertas da indústria e da 
publicidade de alimentos infantis, e ao que se dará atenção especial nos capítulos seguintes. 

Para além dos paradoxos hipermodernos, no entanto, a sociedade do hiperconsumo 
representa uma nova era das relações com os objetos materiais. Como destaca Lipovetsky, o 
consumo já não representa a possibilidade do ter enquanto posse dos objetos como signos 
de ostentação, status, comparação, diferenciação social ou poder. Os indivíduos buscam 
antes objetos para viver, para a própria satisfação, experimentação, emoção, prazer, alegria e 
diversão, que objetos para simplesmente ostentar ou exibir. (LIPOVETSKY, 2007:41-42) As 
coisas, a partir do consumo, se dão agora mais como possibilidades materiais de 
experiências de felicidade individual, prazer, realização pessoal, entretenimento, envolvimento 
emocional, manutenção da saúde, prolongamento da juventude. Como bem observa o autor 
em complemento: “O apogeu da mercadoria não é o valor signo diferencial, mas o valor 
experiencial, o consumo ‘puro’ valendo não como significante social, mas como conjunto de 
serviço para o indivíduo.” (LIPOVETSKY, 2007:43) 

Nesse sentido das novas significações do consumo e dos objetos materiais no mundo 
contemporâneo, seria interessante estabelecer-se aqui um paralelo com a abordagem 
proposta por McCracken em seus estudos sobre cultura e consumo, em que, na interpretação 
do autor, tudo o que envolve o universo do consumo está essencialmente relacionado ao 
universo da cultura: “Os bens de consumo nos quais o consumidor desperdiça tempo, 
atenção e renda são carregados de significado cultural.” O autor observa que os 
consumidores, a partir dos usos que fazem dos significados dos bens de consumo, 
expressam categorias e princípios culturais, cultivam ideias e ideais, criam ou reforçam estilos 
de vida, constroem noções ou significações de si mesmos, promovem mudanças sociais ou 
ainda sobrevivem a elas. (McCRACKEN,2003:11) Tais significados dos bens de consumo, no 
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entanto, de acordo com o autor, encontram-se em constante movimento e transformação no 
mundo cultural, em que os significados partem então do universo da cultura para o mundo 
material dos bens de consumo, e destes, são extraídos pelos consumidores em suas práticas 
e rituais de consumo para a construção e significação de seus mundos individuais e coletivos. 
(McCRACKEN, 2003:15) E é neste ponto então que se faz possível estabelecer uma conexão 
com a nova relação verificada entre os indivíduos, o consumo e os objetos materiais no 
mundo contemporâneo, como exposto em Lipovetsky, no momento em que, também em uma 
perspectiva de abordagem cultural do consumo, como propõe McCracken, “... os bens de 
consumo têm uma significação que vai além de seu caráter utilitário e de seu valor comercial”. 
(McCRACKEN, 2003:99) 

Nesse contexto, onde o hiperconsumidor passa então a ter uma nova relação com o 
consumo e com os objetos materiais, ele é agora orientado mais no sentido de um consumo 
emocional, que privilegia o sensorial, o estético, o sensível, a experiência, a emoção, como 
indivíduo que, muito além de produtos, hoje busca nas marcas experiências afetivas, de 
atratividade, sensorialidade, identificação. No universo do consumo emocional, como observa 
Lipovetsky, o mais importante e essencial é proporcionar aos consumidores a possibilidade 
de vivenciar experiências afetivas, lúdicas, fantásticas e sensoriais: não mais a funcionalidade 
estéril, mas a atratividade da sensibilidade e da emoção; a promessa incessante de uma 
“aventura sensitiva e emocional” ao hiperconsumidor do mundo contemporâneo. 
(LIPOVETSKY, 2007:45) 
 No entanto, o conceito, a essência da experiência do consumo emocional é algo que 
estaria ainda para além disso. Como descreve o autor, consumo emocional representa, para 
muito além das estratégias e dos efeitos de uma tendência de mercado, “... a forma geral que 
toma o consumo quando o essencial se dá de si para si”. (LIPOVETSKY, 2007:45) E nesse 
sentido de uma concepção mais essencial da dimensão emocional do consumo, este se 
colocaria então, como a significação da “... nova relação emocional dos indivíduos com as 
mercadorias, instituindo o primado do que se sente”; a nova significação social e individual do 
universo do consumo e que acompanha todo o movimento de individualização nas 
sociedades da contemporaneidade. (LIPOVETSKY, 2007:46) 
 Nesse sentido da dimensão emocional do consumo - e a partir daí - o 
hiperconsumidor, na essência das suas necessidades e desejos de hiperconsumo, coloca-se 
diante de todo um universo de possibilidades para vivenciar experiências de consumo 
marcadas pela alegria, pelo prazer, pela diversão, pela fantasia, como que num mundo 
imaginário de sonho, encantamento, superação, esquecimento. E é nessa mesma dimensão 
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de emoção, diversão e fantasia, como observa Lipovetsky, que se colocam os produtos, os 
serviços, as marcas, a estética mercantil, e a própria publicidade no contexto contemporâneo 
das hipermercadorias. Tal fenômeno se coloca como que em resposta às metamorfoses do 
indivíduo na contemporaneidade que, como já mencionado, encontra-se hoje menos 
preocupado e empenhado na exibição de signos de riqueza e poder do que em realizar-se a 
si e em si mesmo. Nas linguagens e estratégias da publicidade, como cita o autor em 
exemplo, bem como em outras modalidades de comunicação, filmes, slogans, efeitos e 
mensagens procuram menos provar a existência ou demonstrar a excelência real, concreta e 
objetiva dos produtos e muito mais fazer rir e sentir, “... provocar ressonâncias estéticas, 
existenciais, emocionais”. E nesse sentido, como o autor complementa, nos novos contextos 
da comunicação e do consumo-emoção, torna-se tão essencial quanto imprescindível, ao 
invés de estereótipos e repetições, que haja mais fantasia, emoção, diversão e originalidade 
nas expressões contemporâneas das mídias e das comunicações. (LIPOVETSKY, 2009:220) 

Conforme a interpretação de Lipovetsky, essas experiências do consumo vivificadas 
pela emoção e fantasia, no entanto, não representam em si uma fuga do mundo “real”, onde 
numa dimensão do fantástico se perderiam os sentidos ou as referências, como que numa 
espécie de confusão do “real” e da “ilusão”. Como o autor bem observa, elas se colocam 
simplesmente como “... o encantamento que resulta do excesso espetacular e da 
excrescência dos efeitos, o deslumbramento diante da hipertrofia dos artifícios, o prazer 
ligado a um universo concreto que, integralmente ‘estruturado’ pelo imaginário, elimina as 
coerções do real”; e isso dado tão somente no contexto e no momento da experiência do 
consumo, como que numa espécie de brincadeira ou recreação em que o fantástico pode se 
tornar real, em qualquer tempo ou lugar. (LIPOVETSKY, 2007:64) 
 Experiência muito semelhante ao que se colocaria, por exemplo, no universo do 
cotidiano das crianças – estabelecendo-se mais uma vez aqui um paralelo com a temática 
deste estudo - tanto em suas experiências de consumo quanto em qualquer outro domínio 
das suas experiências sociais e culturais, uma vez que todo esse universo lúdico e imaginário 
de fantasia, encantamento, diversão e brincadeira - e claro que entre as tantas outras 
dimensões e possibilidades que elas experimentam em suas vivências - é algo que se faz 
essencialmente presente nos diferentes contextos das experiências infantis. (BETTELHEIM, 
2012; WINNICOTT, 2012) 

Aliás, nesse contexto dá-se outra característica marcante no universo do 
hiperconsumo: a vontade de brincar como criança, ou de voltar a ser criança! Como que 
numa busca dos melhores tempos da vida, de volta a tudo o que é lúdico e fantástico, ou 
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mesmo numa eufórica ansiedade por aventuras, surpresas e novidades, os 
hiperconsumidores, como trata Lipovetsky, passam a vivenciar experiências de consumo que 
lhes proporcionem tal possibilidade de aventura lúdica: ou na dimensão de um consumo 
recreativo, de alegria, prazer, liberdade, diversão, aventura e emoção, ou na dimensão de um 
consumo regressivo que se pretende como experiência de, por um momento, reviver a 
infância já esquecida. De um modo ou de outro, “Imitando a criança, o neo-consumidor não 
faz mais que dar uma nova feição ao Homo ludens eterno.” (LIPOVETSKY, 2007:72-73) 

No sentido da dimensão lúdica e fantástica do consumo enquanto experiência 
emocional, e especialmente no sentido do consumo tomado como possibilidade de vivência 
do universo infantil, seria possível aqui um paralelo com o pensamento filosófico de Huizinga, 
a partir de suas reflexões apresentadas sobre o homo ludens, o universo do lúdico e a 
filosofia do jogo. Segundo o autor, para além das denominações de homo sapiens e de homo 

faber, talvez a melhor conceituação do ser humano se colocaria mesmo na denominação de 
homo ludens, em que, para além do saber e do fazer o homem se colocaria nas dimensões 
do jogar, numa plena convicção de que “... é no jogo e pelo jogo que a civilização surge e se 
desenvolve”. (HUIZINGA, 2010)  

Como se coloca na reflexão de Huizinga, o jogo, enquanto fenômeno cultural, sempre 
se apresenta aos homens como uma experiência fascinante, excitante e essencialmente 
lúdica, “... uma atividade livre, conscientemente tomada como ‘não-séria’ e exterior à vida 
habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de maneira intensa e total”. 
(HUIZINGA, 2010:16) O jogo se apresenta enquanto experiência que, não se colocando na 
dimensão mesma do cotidiano e da vida real, cria-se numa dimensão em si mesma, pois que, 
como destaca o autor em complemento, trata-se de uma espécie de evasão do mundo “real” 
na direção de um universo lúdico e provisório de atividade com organização e orientação 
específicas; mas da qual se tem plena consciência enquanto um jogo de contexto próprio e de 
espaço e tempo limitados, do mesmo modo como “... toda criança sabe perfeitamente quando 
está ‘só fazendo de conta’ ou quando está ‘só brincando’”. (HUIZINGA, 2010:11) Nesse 
sentido, não seriam as experiências do consumo, tomadas especialmente em sua dimensão 
emocional, também uma espécie de jogo?  

No contexto da hipermodernidade e na dimensão do consumo emocional, seria 
possível sim dizer que o consumo e todas as suas possibilidades de experiências lúdicas e 
emocionais passam a se colocar para os hiperconsumidores como uma espécie de jogo: jogo 
que lhes convida à liberdade, à fantasia, à diversão, à experiência do jogar, do experimentar 
pelo experimentar, sem preocupação, sem explicação; jogo de brincar de ser criança, ou de 
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brincar como criança, onde o que mais se destaca, como bem observa Lipovetsky, não é 
tanto a regressão no nível psicológico às idades da infância, mas a consagração da juventude 
como ideal da vida e da existência social e cultural na contemporaneidade. E nesse tão novo 
cenário cultural, extremamente inédito “... o ideal de vida adulta, séria e compassada, se 
eclipsa em favor de modelos que legitimam as emoções lúdicas ou mesmo infantis”. 
(LIPOVETSKY, 2007:73) São adultos como que crianças a espera de novidades, de 
surpresas, de emoção e, nesse sentido, vale novamente ressaltar, o brincar de ser criança 
por meio das experiências do hiperconsumo, de que trata Lipovetsky, não seria algo como 
uma negação do mundo adulto, mas antes, um simples e divertido jogo no qual se pode 
brincar ao se redescobrir memórias, sentimentos, sensações e experiências felizes da 
infância, ao se recriar universos de prazer, alegria e emoção, ao se experimentar a divertida 
combinação de consumos adultos e infantis. (LIPOVETSKY, 2007:73) 

Na dimensão da experiência emocional e lúdica do consumo, e mais ainda enquanto 
possibilidade de vivência de sentimentos lúdicos infantis em tais experiências de consumo por 
meio de marcas e produtos diversos, seria interessante estabelecer-se novamente um 
paralelo com a temática do estudo proposto, especialmente no que tange à abordagem da 
tendência de consumo do eatertainment como fenômeno do hiperconsumo alimentar, dado a 
partir das múltiplas possibilidades da combinação alimentação-diversão nos cotidianos de 
adultos e crianças do mundo contemporâneo, em que comer, tanto para uns quanto para 
outros, torna-se uma divertida brincadeira, ou até mesmo, por que não dizer, um jogo – 
temática a ser abordada com maior atenção nos capítulos seguintes. 

A partir desse movimento e desse jogo do brincar de ser criança, retomando-se a 
abordagem proposta por Lipovetsky na exploração da dimensão emocional do consumo, 
surge então nesse universo do hiperconsumo todo um mercado de marcas, produtos e 
serviços que prometem ou convidam a tais experiências lúdicas de volta à infância. Como 
assim observa e destaca o autor: para uma tendência do consumo regressivo nasce um 
mercado do consumo experiencial nostálgico, e, a partir daí, os indivíduos procuram 
redescobrir e reviver os sentimentos da infância por meio de produtos, marcas e imagens que 
lhes permitam jogar com o passado, nas emoções das diferentes idades da vida. Por aí se 
percebe, que o consumo regressivo representa especialmente “o signo de uma cultura 
hedonista, lúdica e juvenil”; num contexto e numa época em que comprar e consumir 
colocam-se na essência da dimensão subjetiva das experiências. (LIPOVETSKY, 2007:74)  
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Se de um lado as dinâmicas do mercado e do consumo exigem posturas de 
responsabilidade dos indivíduos, de outro, a estética das mercadorias está aí para divertir, 
encantar e infantilizar a seriedade adulta das existências, e nesse divertido contexto:  

Uma das propensões do hiperconsumidor é menos para impor-se como ‘gente 
grande’ diante do outro que para voltar a ser ‘pequeno’. [...] Se os velhos querem 
parecer jovens, os jovens adultos ‘recusam-se’ a crescer: enquanto o mercado do 
‘consumo regressivo’ se desenvolve, a recusa de crescer começa cada vez mais 
cedo, os jovens adultos parecem querer viver no eterno prolongamento de sua 
infância ou de sua adolescência. (LIPOVETSKY, 2007:71)  
 

Essa recusa de crescer, no entanto, não se colocaria aqui em seu sentido literal. Seria 
antes, como já sugerido, algo como um jogo: aquele jogo do brincar de ser criança. O 
hiperconsumo não convida os indivíduos a uma regressão de fato em seus estágios de vida, 
em suas idades, como que numa negação de toda a maturidade e responsabilidade que pede 
a vida adulta. Como bem observa Lipovetsky em complemento à abordagem de tal fenômeno, 
mesmo sendo verdadeiro, como o é, o fato de que uma cultura superficial de diversão e 
fantasia tenha inundado o universo das mídias de massa, “... isso não significa que o mundo 
tenha se tornado puerifílico”, uma vez que é precisamente e principalmente para minimizar, 
esquecer ou mesmo escapar por um instante do peso da responsabilidade de si mesmos, 
“que os adultos brincam de criança”.  (LIPOVETSKY, 2011:142-143) E nesse sentido, como 
conclui o autor, o fenômeno da regressão infantil funcionaria então como uma espécie de 
válvula de segurança contra todo o peso, a seriedade e a responsabilidade que pede a vida 
adulta, na difícil tarefa que cada indivíduo tem de desempenhar o livre governo de si. O 
universo mágico e lúdico do espetáculo-lazer da sociedade do hiperconsumo seria como que 
a recompensa leve e divertida de um mundo sério e muitas vezes pesado de assumir, em 
que, como bem observa o autor, o indivíduo assim “... descansa da fadiga de ser adulto”. 
(LIPOVETSKY, 2011:143)     
  O contexto, enfim, de tudo o que é lúdico e divertido, o voltar à infância, o jogo, o 
brincar de ser criança, o buscar da eterna juventude, o estado do que é sempre novo, o 
contínuo recomeçar: isso é tudo o que em si caracteriza a essência dos movimentos do 
hiperconsumo, quando dados na proposta de um contínuo rejuvenescer das experiências 
vividas a partir do novo, como que na forma de um “hedonismo dos começos perpétuos”, 
como trata Lipovetsky, a alimentar o frenesi das compras e do consumo no universo das 
hiperofertas e das hiperescolhas do mundo contemporâneo. O sonho da eterna juventude e 
do presente sempre renovado: talvez esteja exatamente aí, como já sinalizado e como assim 
destaca Lipovetsky, o maior e mais profundo desejo do homos consummericus na sociedade 
hipermoderna. (LIPOVETSKY, 2007:70)   
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 Ainda no domínio da dimensão emocional do consumo - este tomado em toda sua 
possibilidade de experiência lúdica de emoção, fantasia, diversão, encantamento, recriação, 
rejuvenescimento, renovação - coloca-se o contexto da estética mercantil na sociedade do 
hiperconsumo, como rica possibilidade de expressão estética de produtos e marcas num 
universo em que, como destaca Lipovetsky, qualquer que possa ser o valor ou o gosto 
contemporâneo pela qualidade, durabilidade ou confiabilidade dos produtos, ou a importância 
dada a essas características, o sucesso de tais produtos vai depender antes e em grande 
parte da sua dimensão e apresentação estética. (LIPOVETSKY, 2009:191-192) A partir daí, 
com a dimensão estética totalmente incorporada aos processos de criação e elaboração dos 
produtos, a expansão da forma-moda chega ao seu ponto máximo de realização e expressão 
estética: “... o mundo dos objetos está doravante inteiramente sob o jugo do estilismo e do 
imperativo do charme das aparências.” (LIPOVETSKY, 2009:190) 
 No contexto da estética mercantil hipermoderna, e buscando-se novamente um 
paralelo com a temática deste estudo, vale observar que, ao destacar o quanto as mais 
diversas categorias de produtos passam a integrar o universo da estética, do estilo e do 
design industriais na lógica-moda, Lipovetsky observa que mesmo “... os produtos 
alimentícios começam a ser submetidos ao imperativo da estética industrial”, do mesmo modo 
que, cada vez mais, pequenos e múltiplos objetos vão perdendo suas características 
tradicionais de austeridade na medida em que se tornam “acessórios alegres, lúdicos, 
cambiantes”. (LIPOVETSKY, 2009:191) 
 Tal fenômeno – pode-se dizer ainda numa tentativa de paralelo com a temática do 
estudo proposto - parece se colocar ainda mais intensamente no contexto dos produtos e 
marcas infantis, onde todo esse universo lúdico de emoção, alegria, diversão, fantasia e 
imaginação que os indivíduos buscam nas experiências do consumo hipermoderno é 
especialmente materializado na estética dos produtos, marcas, embalagens, mascotes, 
personagens e publicidade dirigidos aos pequenos consumidores no mundo contemporâneo. 
(MONTIGNEAUX, 2003) E em que assim, no mercado de produtos alimentícios para crianças, 
tal estética mercantil, enquanto combinação entre alimentação e diversão, se colocaria na 
dimensão das estratégias do eatertainment. (GALINDO, 2008) – conteúdo a ser melhor 
explorado nos capítulos seguintes. 
 Uma importante expressão da estética mercantil na hipermodernidade materializa-se 
especialmente por meio da publicidade, tanto pelas possibilidades tecnológicas e midiáticas 
de que ela dispõe em seus processos de criação, produção e veiculação das mensagens, 
quanto pelas possibilidades lúdicas, fantásticas e emocionais verificadas em seus processos 
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de múltiplas e híbridas linguagens. Como destaca Lipovetsky, a publicidade contemporânea 
se coloca como materialização expressiva de toda a dimensão emocional do hiperconsumo, e 
em que assim, no seu universo mágico de sedução, para além do charme estético, das 
explicações técnicas, ou das descrições literais,  

[...] a publicidade não seduz o homo psychanalyticus mas o homo ludens – sua 
eficácia liga-se a sua superficialidade lúdica, ao coquetel de imagens, de sons e de 
sentidos que oferece sem preocupação com as coações do princípio de realidade e 
da seriedade da verdade. [...] nada precisa ser decifrado, tudo está ali 
imediatamente na simplicidade das astúcias, na leveza das olhadelas: supressão da 
profundidade, celebração das superfícies... (LIPOVETSKY, 2009:219)  
 

  Em um contexto de hipermodernidade e de hiperconsumidores, como Lipovetsky 
observa, de indivíduos livres, com múltiplas possibilidades de escolhas, ansiosos por 
surpresas, novidades, experimentações, indivíduos tomados pelas emoções, a publicidade se 
dá mais criativa, mais solta, mais expressa na dimensão de um imaginário quase puro em que 
a sedução, agora completamente livre para expandir-se por si e em si mesma, “... exibe-se 
em hiperespetáculo, magia dos artifícios, palco indiferente ao princípio da realidade e à lógica 
da verossimilhança”. (LIPOVETSKY, 2009:217) Na tentativa de falar a esses 
hiperconsumidores, de emocionar e encantar, a sedução publicitária se coloca menos em 
uma dimensão de solicitude, atenção ou gratificação, e mais na dimensão do lúdico, da 
teatralidade, da superficialidade, da gratuidade do superlativo. (LIPOVETSKY, 2009:217) 
 Essa mesma publicidade, no entanto, como não poderia deixar de ser em um contexto 
de hipermodernidade, é também situada em uma dimensão paradoxal. Nesse sentido, 
novamente estabelecendo-se aqui um paralelo com o pensamento de Canclini, é importante 
observar que, se por um lado o encantamento dos receptores ou consumidores se dá 
especialmente a partir dos recursos lúdicos e emocionais das superproduções criativas da 
publicidade, por outro, em um contexto de consumidores-cidadãos – ou hiperconsumidores 
paradoxais - a publicidade, a comunicação não poderia deixar de ir além de tal movimento de 
sedução nos seus processos de interações entre produtores e receptores. Como observa o 
autor: “A comunicação não é eficaz se não inclui também interações de colaboração e 
transação entre uns e outros.” (CANCLINI, 2010:60) Conforme a interpretação de Canclini, 
todo o contexto das mídias, da comunicação e do consumo já não representa mais um 
espaço de orientação unilateral, e em que “... hoje é um espaço de interação no qual os 
produtores e emissores não só devem seduzir os destinatários, mas também justificar-se 
racionalmente”. (CANCLINI, 2010:62) 

Ainda no que se refere à presença marcante da publicidade nos fenômenos midiáticos 
do mundo contemporâneo, em seus múltiplos contextos e experiências de consumo (como 
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trata Lipovetsky), bem como, considerando-se a dimensão de interação e colaboração 
necessárias nas dinâmicas e processos de intersecção entre a publicidade e os 
consumidores, entre os produtores e os receptores (de que trata Canclini), seria possível 
estabelecer-se também aqui um paralelo com o pensamento de McCracken, no que, a partir 
da sua abordagem sobre as relações entre cultura e consumo, o autor apresenta a 
publicidade como importante canal por meio do qual “... o significado está constantemente 
fluindo, em seu movimento do mundo culturalmente constituído para os bens de consumo” e 
em que, por meio dos anúncios, das peças e campanhas publicitárias, das múltiplas e 
diversas estratégias da comunicação e do marketing, “... bens antigos e novos estão 
constantemente destituindo-se de velhos significados e assimilando outros”. (McCRACKEN, 
2003:109) Ao mesmo tempo em que, como destaca o autor, os consumidores se colocam 
como participantes ativos nesse processo, como presenças essenciais nos movimentos de 
transferência dos significados dos bens de consumo, originados no mundo culturalmente 
constituído e dados aí a partir da participação da publicidade, para os seus universos culturais 
individuais e coletivos em seus cotidianos. Somente os consumidores, leitores, receptores, 
são capazes de efetivar essas transferências de significados a partir das suas leituras e das 
suas práticas e rituais de consumo, e em que, nessa medida, a publicidade se colocaria então 
para os consumidores como uma espécie de “léxico dos significados culturais correntes”. 
(McCRACKEN, 2003:109) 

  O contexto midiático de modo geral, retomando-se a abordagem proposta por 
Lipovetsky, não somente no que toca à publicidade, mas no que se coloca em todas as 
dimensões da mídia: conteúdo, entretenimento, informação, consumo, interação, 
interconexão, tecnologia, a linguagem digital, tudo isso, conforme assinala o autor, vem 
marcar de forma decisiva o mundo hipermoderno, onde todo o planeta a um só tempo está 
conectado, onde com a proliferação das tecnologias e das telas o mundo se transforma em 
hipermundo. (LIPOVETSKY, 2011:76)     

A era das telas, no entanto, como o autor observa, não vem apenas revelar ao mundo 
o fenômeno das múltiplas linguagens, das infinitas imagens, do fluxo contínuo de informação, 
conhecimento e diversão. Ela traz também em si muitas e novas possibilidades de interação e 
interconexão entre os indivíduos e - o que é ainda mais representativo do universo midiático 
hipermoderno - a possibilidade de os indivíduos se tornarem eles mesmos produtores de 
conteúdos. Na interpretação de Lipovetsky, a primeira fase no processo do desenvolvimento 
das telas e das tecnologias da comunicação é representada pelo fenômeno das mass media, 
no ambiente de uma comunicação centralizada e unilateral; a segunda fase nesse processo 
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coloca-se na dimensão do fenômeno da self media, a partir da descentralização de uma 
comunicação agora alimentada pelos movimentos contínuos das trocas interpessoais e 
comunitárias dadas em rede. Como bem descreve o autor nesse sentido, daí em diante “... o 
modelo vertical da cultura midiática é simultaneamente um modelo horizontal, de uma cultura 
do todos para todos”. (LIPOVETSKY, 2011:78)    
 Todo esse universo midiático das múltiplas e novas telas, das infinitas possibilidades 
de interação, interconexão e de trocas múltiplas entre indivíduos e grupos, conforme sinaliza 
Lipovetsky, vem modificar não somente o contexto da sociedade em geral e da vida dos 
indivíduos em particular, como também modifica em essência os usos e os modos de acesso 
à cultura; deslocalizando, dessincronizando e desregulando o espaço-tempo da cultura. 
(LIPOVETSKY, 2011:80)   

É nesse sentido que, assim como na essência do conceito de hipermodernidade e 
mesmo nas bases da sociedade do hiperconsumo, como destaca Lipovetsky, também no 
contexto midiático hipermoderno se colocam paradoxos: se de um lado, no cibermundo das 
hipertelas o indivíduo tem acesso imediato e irrestrito a todo um universo de informações em 
excesso, na plena liberdade de se projetar onde e como desejar, de ver, conhecer e aprender 
o que assim lhe interessar; de outro, como bem sinaliza o autor, o problema se coloca na 
dimensão do como saber exercer tal liberdade. (LIPOVETSKY, 2011:80) Assim, eis que agora 
o desafio se coloca então pelo excesso, pela abundância da informação e não mais pela falta 
dela ou a dificuldade de acesso ao conhecimento. Como o autor complementa: não mais a 
limitação de uma desinformação, mas o caos da superinformação; não mais a informação que 
falta, mas a informação que transborda. E nesse contexto o autor questiona a posição do 
indivíduo nos cotidianos de um universo com informações em excesso. (LIPOVETSKY, 
2011:80-81) 

Talvez aí, nesse mesmo sentido paradoxal do contexto midiático hipermoderno se 
coloca a posição desse indivíduo em meio a todo esse universo de linguagens, imagens, 
informações, entretenimento, interações, interconexões, tecnologias, telas e mais telas. 
Conforme a reflexão de Lipovetsky, se de um lado o indivíduo tem acesso a tudo e ao mesmo 
tempo, se conecta a diferentes lugares, participa de diferentes comunidades, se expressa e 
se comunica, de outro, isso só viria a reforçar ainda mais o caráter hiperindividualista da 
contemporaneidade, uma vez que, como bem observa o autor, o crescimento e o sucesso das 
comunidades de afinidades por meio das plataformas digitais não pode ser interpretado como 
movimento de regressão do processo de individualização nas sociedades contemporâneas, 
uma vez que tais comunidades passam a existir tão somente por conta de uma escolha 
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emocional, livre, subjetiva, e sobretudo reversível, de indivíduos na verdade 
descomprometidos, “... que entram e saem à vontade dessas plataformas digitais, à 
velocidade de um clique, sem nenhum compromisso duradouro ou institucional”. 
(LIPOVETSKY, 2011:79) 

Entre as tantas inovações, transformações e paradoxos, verificados tanto na esfera do 
individual quanto do social, o dinâmico universo midiático e tecnológico do mundo 
contemporâneo se coloca não apenas como um espaço de mudanças e de superações, mas 
também como um espaço de dúvidas e incertezas. Trata-se, no entanto, de um movimento 
paradoxal contínuo, inerente à complexa, marcante e sempre dinâmica presença das mídias 
em seus diferentes contextos sociais, culturais e históricos. E nesse sentido da marcante 
presença das mídias no contexto contemporâneo e ao longo da história, seria válido aqui um 
breve paralelo com o pensamento de Burke, especialmente em sua abordagem sobre uma 
história social da mídia, em que, na interpretação do autor, o que se coloca em destaque no 
atual contexto midiático e tecnológico das sociedades é a ideia de que no “... reino 
contemporâneo das ‘tecnologias de comunicação de alta definição, de interação e 
mutuamente convergentes’, [...] as relações, sejam elas individuais ou sociais, locais ou 
globais, estão em fluxo contínuo”. (BURKE & BRIGGS, 2006:23) E no que assim, parecem 
estar tais relações socioculturais de bases tecnológicas e midiáticas sempre além do que 
delas se possa tentar apreender ou definir. 

Todo esse contexto dinâmico e paradoxal da hipermodernidade - materializado a partir 
da sociedade do hiperconsumo, onde os fenômenos do universo tecnológico, midiático, e da 
linguagem digital tem tão especial posição de destaque, do mesmo modo com que se 
colocam os fenômenos do mundo-moda, do consumo emocional e hedonista, da consagração 
do presente, da temporalidade do efêmero, do culto ao sempre novo, da individualização das 
existências, da busca do eterno rejuvenescer - coloca-se com tamanha intensidade no 
cotidiano e nas dinâmicas do mundo contemporâneo que acaba por recriar-se numa 
dimensão que, para além do econômico, do social ou do nacional, se torna cultural e 
universal, no sentido do que Lipovetsky assim representa como a cultura-mundo: “... a era 
hipermoderna transformou profundamente o relevo, o sentido, a superfície social e econômica 
da cultura [...] ela se tornou mundo”. (LIPOVETSKY, 2011:07)  

O universo contemporâneo da cultura, não podendo mais ser tomado simplesmente 
como uma superestrutura de signos decorativos de um mundo “real”, como bem observa o 
autor, se coloca agora na dimensão de uma cultura do tecnocapitalismo globalizado, das 
indústrias culturais, do consumo generalizado, das mídias e dos fenômenos midiáticos, das 
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redes digitais de comunicação, como que em uma hipercultura universal que transcende 
fronteiras, confunde e supera dicotomias, reconfigura o mundo, as culturas e as sociedades. 
(LIPOVETSKY, 2011:07) Nessa dimensão conceitual da cultura-mundo em que tal cultura 
passa a se colocar especialmente no campo da universalização dos fenômenos midiáticos e 
comunicacionais, marcada como uma “era da formidável ampliação do universo da 
comunicação, da informação, da midiatização”, ela vem assim representar um novo contexto 
histórico, social e cultural contemporâneo no qual, como descreve o autor:  

O desenvolvimento de novas tecnologias e das indústrias culturais e de 
comunicação tornou possível um consumo abundante de imagens e, ao mesmo 
tempo, a multiplicação dos canais, das informações e das trocas ao infinito. Eis a era 
do mundo hipermidiático, do cibermundo, da comunicação-mundo, estágio supremo, 
mercantilizado da cultura. (LIPOVETSKY, 2011:10) 
 

Na era hipermoderna da cultura-mundo de que trata Lipovetsky, não mais um 
consumo fixo, uno, estável e classificável, mas em movimento, dos fluxos, das redes e das 
modas. (LIPOVETSKY, 2011:08) Cultura universalizada onde não há mais separação ou 
mesmo oposição entre alta cultura e baixa cultura, cultura antropológica e cultura estética, 
cultura material e cultura ideológica, mas um universo dinâmico em que, como complementa 
o autor, continuamente se cruzam culturas tecnocientíficas, mercantis, midiáticas, sociais, 
individuais, entre muitas e tantas outras formas do manifestar de uma cultura que é cada vez 
mais universalizada. (LIPOVETSKY, 2011:15) 

Nesse sentido do caminhar de uma cultura que a cada momento se torna mais global 
e universal, valeria aqui novamente um paralelo com o pensamento de Canclini, para quem 
tal fenômeno da universalização da cultura, não se colocando exclusivamente no enfoque de 
uma cultura-mundo - onde uma hypercultura universal, sem mais centro de referência, se 
daria em sobreposição às culturas locais ou marginais – coloca-se mais especialmente no 
enfoque de uma multiculturalidade, enquanto movimento de constante reconfiguração das 
culturas locais a partir da interação com o que é global e universal, assim como das culturas 
universais ou globais em função das leituras dadas no nível do que é local. Ao considerar tais 
possibilidades de interações e reconfigurações culturais especialmente no contexto da 
comunicação e do consumo, o autor questiona a posição, a participação e as noções de 
pertença dos indivíduos em uma sociedade quase totalmente constituída a partir dos 
movimentos da globalização e do consumo. (CANCLINI, 2010:67) 

A partir daí, no contexto multicultural da comunicação e do consumo no mundo 
contemporâneo, Canclini então propõe a reflexão de que se experimenta hoje um contexto de 
fraturas, segmentações e heterogeneidade no interior de cada nação, ao mesmo tempo em 
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que fluem múltiplas comunicações entre essas nações e as estruturas transnacionais da 
comunicação, da informação, da moda, do conhecimento. E em meio a todos esses contextos 
de fragmentação, heterogeneidade, interação e comunicação, observa o autor, indivíduos e 
grupos encontram códigos que lhes unem e lhes permitem mútuo entendimento e 
comunicação, como que em “... pactos móveis de leitura dos bens e das mensagens [...] 
como uma comunidade hermenêutica de consumidores, cujos hábitos tradicionais levam-nos 
a se relacionar de um modo peculiar com os objetos e a informação circulante nas redes 
internacionais”. Assim como, o autor complementa, existem comunidades internacionais de 
consumidores nas quais o sentido de pertencimento se coloca na medida em que se diluem 
os sentimentos e delimitações das lealdades nacionais, territoriais ou culturais. (CANCLINI, 
2010:67) 
 Canclini observa assim a dimensão universalizada da cultura contemporânea sob a 
ótica de uma dimensão do multicultural, em que determinações, denominações e oposições 
esquemáticas ou dualistas entre o que seria próprio ou alheio, local ou global, nacional ou 
internacional, parecem não mais fazer sentido, especialmente em situações de consumo em 
que, como descreve o autor, é possível hoje escolher uma marca proveniente de um país, 
com produto fabricado em outro, acessórios e detalhes adicionais procedentes ainda de um 
terceiro país, e com estilo e design inspirados na cultura de um país completamente diferente 
dos demais, e assim sucessivamente, como por exemplo o que acontece nas dinâmicas 
contemporâneas da indústria automobilística, do mercado da moda, do universo do cinema. 
(CANCLINI, 2010:31-32) 

Nesse momento e partindo do exposto até aqui - especialmente a partir das reflexões 
apresentadas por Lipovetsky, mas também nas interessantes possibilidades de interfaces 
estabelecidas com o pensamento de outros autores - coloca-se dada então a proposta de 
uma leitura do mundo contemporâneo a partir das principais bases conceituais das noções de 
hipermodernidade e hiperconsumo, em todas as suas dimensões de mudanças, 
transformações e paradoxos. Um novo contexto, uma nova configuração de sociedade, a 
partir de agora tomada pela forma-moda, o desejo de novidade e inovação, o consumo da 
emoção. Sociedade de hiperconsumo que demarca os novos tempos e espaços reinventados 
da contemporaneidade e que, conforme destaca Lipovetsky, começa a ganhar forma quando 
o culto pelo novo e o gosto pela mudança se tornam universais, “... quando o desejo de 
‘moda’ se espalha além da esfera indumentária, quando a paixão pela renovação ganha uma 
espécie de autonomia, relegando ao segundo plano as lutas de concorrência pelo status, as 
rivalidades miméticas e outras febres conformistas”. (LIPOVETSKY, 2007:44) 
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 No entanto, retomando-se a dimensão paradoxal do hiperconsumo, é importante 
destacar que tal contexto de mudanças e transformações da sociedade contemporânea 
marca profundamente, como bem observa Lipovetsky em contrapartida, uma época da 
extrema dilatação e excrescência do contexto mercantil, no sentido de que “... se os 
indivíduos são mais livres em sua vida privada, são também mais dependentes do mercado 
para a satisfação de seus desejos.” E a partir daí, quanto menos o mercado impõe ou 
determina detalhes sobre as formas e rituais individuais de consumo, “... mais aumenta a 
influência geral do consumo sobre os hábitos de vida e os prazeres”. (LIPOVETSKY, 2011:58) 
 Assim, e ainda para além do exposto, Canclini vem complementar e até mesmo 
problematizar essa dimensão paradoxal do hiperconsumo sinalizada por Lipovetsky, 
observando que no amplo e dinâmico contexto da comunicação e do consumo (e dependendo 
do enfoque teórico dado a tais temas e questões) é possível observar que os processos de 
decisão sobre o que consumir, como, quando e onde consumir, e ainda, quem poderá ou não 
consumir representam questões cujas respostas nem sempre dependem diretamente das 
necessidades, desejos, escolhas ou decisões dos indivíduos ou dos grupos de consumidores, 
uma vez que, para o autor, o modo como se dá o planejamento e estruturação dos processos 
de distribuição dos bens depende muitas vezes das dinâmicas das grandes estruturas ou 
estruturas globais de administração do capital. E argumenta, nesse sentido, que 
independentemente de se estar ou não de acordo com tais estratégias ou movimentos de 
seleção de consumos e de consumidores, vale considerar o fato de que inegavelmente “... as 
ofertas de bens e a indução publicitária de sua compra não são atos arbitrários”. (CANCLINI, 
2010:61) 

De um modo geral, para além dos contextos do consumo e numa visão mais ampla do 
universo sociocultural contemporâneo, é importante observar que em muitos aspectos a 
contemporaneidade paradoxal é marcada por mudanças e transformações ocorridas nos mais 
diversos campos da ação e do conhecimento humanos. Assinalam-se nesses tempos e em 
diferentes contextos, como trata Lipovetsky, movimentos progressivos dados sob os signos 
da desestabilização, desestruturação e descontinuidade, da desconstrução, desarticulação e 
desregulamentação. (LIPOVETSKY, 2011:193) No entanto, depois das tempestades, passado 
o momento das grandes desestruturações, “... estes tempos sonham com religamentos, com 
reconciliação entre passado e presente, arte e indústria, técnica e natureza, sabedoria e 
desempenho, autoridade e inovação, tradição e liberdade, consumo e solidariedade. O mundo 
está em busca de novas regulações”. (LIPOVETSKY, 2011:195)  
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Nesse processo contemporâneo do mundo em busca de novas regulações Canclini 
observa, novamente numa possibilidade de complementação às questões apresentadas por 
Lipovetsky, que no próprio contexto do consumo, e especialmente na participação ativa e 
reflexiva de consumidores-cidadãos, podem se criar e tomar forma tais processos 
regulatórios. Para o autor: “É neste jogo entre desejos e estruturas que as mercadorias e o 
consumo servem também para ordenar politicamente cada sociedade. O consumo é um 
processo em que os desejos se transformam em demandas e em atos socialmente 
regulados.” (CANCLINI, 2010:65)  

Ainda considerando-se a presença marcante do consumo nos movimentos 
contemporâneos em busca de novas regulações e mudanças socioculturais, seria 
interessante propor aqui um último paralelo com o pensamento de McCracken, no que o autor 
assim destaca a importante participação e significado dos bens de consumo nos principais 
movimentos de transformação da sociedade ocidental, desde as origens da modernidade e 
seus desenvolvimentos até as grandes mudanças e transformações da contemporaneidade. 
Conforme observa o autor, os bens de consumo, e toda carga de significados que eles trazem 
em si, “... são objetos notórios no processo de autotransformação com o qual o Ocidente está 
comprometido. São importantes e ubíquos agentes da mudança e da continuidade.” 
(McCRACKEN, 2003:164) Nesse sentido, os bens de consumo podem protagonizar histórias 
de mudança, servindo aos indivíduos e grupos engajados como instrumentos-chave, como 
oportunidades para a contemplação, o debate, a reflexão e a divulgação social de ideais de 
mudanças e transformações. (McCRACKEN, 2003:170) E em que assim os bens passam a 
funcionar, na expressão do autor, como linguagem e discurso entre grupos e sociedade em 
geral, colocando-se como que na forma de um mural no qual “... o grupo anuncia para um 
público muito mais genérico sua insatisfação com as convenções existentes e indica, na 
linguagem dos bens, exatamente quais idéias e valores alternativos pretende defender”. 
(MCCRACKEN, 2003:171-172) 

Nesse sentido - e novamente em um paralelo com a temática proposta neste estudo – 
poderia se colocar aqui então, como um exemplo do movimento contemporâneo da sociedade 
em busca de novas regulações - ou da presença e importância dos processos e bens de 
consumo e dos grupos de consumidores nos movimentos de mudanças e transformações 
socioculturais - o movimento que atualmente acontece no contexto do consumo alimentar 
infantil, onde, depois de um longo período de um consumo excessivo, emocional, 
despreocupado e desmedido com relação às delícias e guloseimas do mercado de produtos 
alimentícios para crianças, chega-se agora a um momento de reflexão e busca de novos 
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referenciais para tal consumo, com maior cuidado e preocupação, na busca de maior 
qualidade e controle, não somente no que se refere à produção e distribuição de tais 
produtos, mas também no que se refere à estética mercantil e à publicidade dirigida às 
crianças nesse mercado. Hiperconsumidores paradoxais, consumidores cidadãos em face de 
novos sentidos, diante de novos significados dos produtos alimentícios infantis, e em busca 
de novas regulações para o contexto do consumo alimentar e da saúde das crianças. 

Finalizada a exposição proposta neste primeiro capítulo, e partindo-se de todo o 
referencial teórico-filosófico apresentado sobre o contexto dinâmico e heterogêneo da 
sociedade contemporânea, nas suas dimensões de modernidade, pós-modernidade e 
hipermodernidade - e especialmente a partir de uma ótica que percebe a hipermodernidade e 
os fenômenos do hiperconsumo dentre as principais marcas características no universo das 
mudanças e transformações sociais, econômicas, políticas e culturais da contemporaneidade 
- torna-se então possível, a partir daí, um estudo mais contextualizado e aprofundado sobre o 
tema proposto: a midiatização publicitária contemporânea de alimentos infantis e suas 
possibilidades de sentidos junto às práticas de consumo e hábitos alimentares das crianças. 

Para tanto, e além da exposição já realizada, coloca-se agora a necessidade de um 
conhecimento mais aprofundado sobre conceitos e noções dados a partir da semiótica e da 
fenomenologia, enquanto proposta de uma combinação entre as dimensões filosóficas, as 
contribuições teóricas e as possibilidades metodológicas de ambas as abordagens para as 
bases do presente estudo. Nesse sentido dá-se então na sequência, a partir da abordagem 
proposta no segundo capítulo, a apresentação das principais noções, conceitos e definições 
presentes na semiótica peirceana, especialmente a partir dos estudos de Peirce e Santaella, 
e na fenomenologia, especialmente a partir dos estudos de Merleau-Ponty – no que assim se 
pretende como proposta de fundamentação filosófico-teórico-metodológica para a estrutura 
de análise sugerida neste estudo. 
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CAPÍTULO II - SEMIÓTICA E FENOMENOLOGIA: UMA PROPOSTA DE 
FUNDAMENTAÇÃO FILOSÓFICO-TEÓRICO-METODOLÓGICA PARA A 
ANÁLISE 

 
 
A proposta teórico-metodológica de base para empreender a análise sugerida neste 

estudo, como destacado inicialmente, fundamenta-se nos principais conceitos e definições 
dados na semiótica peirceana, especialmente a partir dos referenciais teóricos de Peirce e 
Santaella. No entanto, considerando-se a origem e essência fenomenológica da visão 
pansemiótica proposta por Peirce, entende-se a possibilidade e pertinência de uma união 
filosófico-teórico-metodológica entre duas abordagens - semiótica e fenomenologia - onde a 
semiótica peirceana segue em sua aplicação como referencial teórico-metodológico de base, 
mas considerada sobre o pano de fundo teórico-filosófico da fenomenologia (especialmente a 
partir das contribuições dos estudos de Merleau-Ponty).  

Nesse sentido, no caminho da busca de um contato mais aprofundado com os 
referenciais teórico-filosóficos eleitos para o estudo que aqui se propõe - especialmente no 
que se refere ao embasamento da análise proposta - faz-se, na sequência, a exposição de 
alguns dos principais conceitos e definições apresentados a partir da semiótica peirceana e 
da fenomenologia de Merleau-Ponty, no sentido de se explorar uma fundamentação teórica e 
conceitual mais detalhada; faz-se também a exposição da justificativa da escolha da 
semiótica peirceana como referencial teórico-metodológico de base para a pesquisa e da 
fenomenologia como referencial teórico-filosófico mais amplo na contextualização das leituras 
e análises - e explorando-se ainda as possíveis relações de aproximação entre essas 
abordagens teórico-filosóficas e o campo de estudos da comunicação, especialmente no que 
toca ao objeto deste estudo, situado na interface entre a publicidade, o consumo e o universo 
das experiências infantis. 

A opção pela utilização da semiótica peirceana como base teórico-metodológica para 
este estudo se dá pela estreita relação que esta abordagem estabelece com o estudo dos 
signos, linguagens, percepções e produção de significados. Natureza que, como exposto em 
Santaella, torna a semiótica uma teoria muito íntima do campo de estudos da comunicação, 
especialmente no compartilhamento da sensibilidade aos processos de linguagem, 
percepção, representação e universos simbólicos presentes nas esferas da produção e 
recepção idealizada das mensagens. Como destaca a autora, “... a semiótica é a teoria de 
todos os tipos de signos, códigos, sinais e linguagens”, e em que assim, nesse sentido, ela 
torna possível a compreensão de imagens, sons e palavras em suas múltiplas e diferentes 
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características, dimensões e manifestações. À semiótica cabe ainda, como a autora 
complementa, o estudo das diversas formas e processos de comunicação, uma vez que sem 
signos não haveria mensagens e sem mensagens não haveria comunicação. Nesse contexto 
e a partir daí, como Santaella descreve, “... a semiótica nos habilita a compreender o 
potencial comunicativo de todos os tipos de mensagens, nos variados efeitos que estão aptas 
a produzir no receptor”. (SANTAELLA, 2010:59) – O que vem se alinhar à natureza do objeto 
deste estudo, dado no campo da comunicação, a partir da exploração do contexto 
contemporâneo da midiatização publicitária de alimentos infantis e suas possibilidades de 
sentidos junto às práticas de consumo e hábitos alimentares das crianças. 

Um dos pontos de aproximação entre as possibilidades da semiótica e os interesses 
da comunicação coloca-se no estudo das imagens, na relação imagem-texto-contexto, na 
composição e relação entre as diferentes linguagens. Conforme Santaella, na abordagem 
semiótica a relação entre uma imagem e o seu contexto verbal é ao mesmo tempo íntima e 
variada, em que tanto a imagem pode ilustrar um texto quanto o texto pode esclarecer uma 
imagem, ao mesmo tempo em que a possibilidade ou abrangência interpretativa da imagem 
pode ser modificada, especificada ou ainda generalizada a partir das mensagens dadas no 
contexto imagético. (SANTAELLA, 1998:53) Para além do texto, da linguagem verbal que se 
coloca como importante contexto da imagem, outras imagens, mídias, músicas, efeitos 
sonoros e visuais são também contextos que podem assim modificar, especificar ou 
generalizar a mensagem proposta na imagem. (SANTAELLA, 1998:53) – As mesmas 
dinâmicas e fluxos de imagens, textos, contextos e linguagens que, do mesmo modo, se 
apresentam no universo da comunicação. 

Outro ponto de aproximação entre semiótica e comunicação pode se fazer observar 
nas possibilidades de abrangência de estudo dos diferentes níveis dos meios dos signos, 
dados a partir da abordagem semiótica, como destaca Santaella, e que viriam assim 
corresponder aos níveis de emissão, veiculação e recepção das mensagens nos processos 
de comunicação. Conforme observa a autora, os meios de produção, os meios de 
conservação ou armazenamento, os meios de exposição ou difusão, e os meios e modos de 
recepção representam os meios e níveis que em si determinam todos os processos de signos 
ou de linguagem. (SANTAELLA, 1998:187) – E como também assim o representariam, em 
outra perspectiva, no contexto das dinâmicas e processos da comunicação. 

E ainda outro ponto de aproximação entre semiótica e comunicação pode se dar no 
estudo dos diferentes meios ou mídias de produção e veiculação dos signos, bem como, em 
suas múltiplas possibilidades de combinações capazes de criar, a partir da perspectiva 
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semiótica, sempre mais e novos signos nos processos de hibridação dos meios e mensagens 
- como o que igualmente se coloca na essência e evolução dos processos e contextos da 
comunicação. Como observa Santaella, trata-se de um universo dinâmico em que meios e 
mensagens diversas se organizam, se misturam e se combinam “... no entrecruzamento e na 
inter-relação bastante densa de diferentes códigos e de processos sígnicos diversos, 
compondo estruturas de natureza altamente híbrida [...] compostas na mistura de códigos e 
processos sígnicos com estatutos semióticos diferenciais”. (SANTAELLA, 1996:43) 

Mas para além das aproximações possíveis entre semiótica e comunicação, e agora 
em uma perspectiva de complementaridade, é importante observar que no momento em que 
o mundo passa por tantas mudanças e transformações, a comunicação se coloca a um só 
tempo como reflexo e refração de tais movimentos nesse acelerado processo de evolução. 
Evolução que, como apresenta Santaella, dá-se essencialmente no universo dos signos: 
signos que nascem, crescem, produzem sempre mais e novos signos, linguagens, emoções, 
reações, interpretações, novas significações. Crescem os signos, cresce também a 
necessidade de se aprender a lê-los, interpretá-los, comunicá-los. Os signos se multiplicam, 
suas formas de expressão e comunicação também. E nesse contexto, como Santaella 
observa, a semiótica peirceana se mostra como uma das poucas abordagens teóricas 
capazes de acompanhar, no estudo dos signos, essa intensa evolução do novo e do efêmero, 
em que cada vez mais se faz imprescindível compreender e dialogar com os signos em um 
nível de leitura que esteja para além de uma especulação ou simples familiaridade. Como 
complementa a autora, o surgimento da ciência semiótica a partir do final do século XIX veio 
coincidir com os processos de expansão das tecnologias da linguagem e da comunicação, o 
que viria assim a confirmar que a realidade em si estaria demandando “uma ciência que dê 
conta dessa realidade dos signos em evolução contínua”. (SANTAELLA, 2010:xiv) 

Nesse movimento das constantes inovações tecnológicas, a criação de múltiplas e 
novas linguagens, os movimentos e fluxos das mídias e hipermídias, o poder simbólico das 
marcas e da publicidade – que tão bem caracterizam os contextos do mundo contemporâneo 
– e como bem destaca Santaella, parece cada vez maior a necessidade de se compreender 
como os signos agem, como eles aparecem e significam, pois que, como descreve a autora: 
“Não há nenhum indicador de que os signos irão parar de crescer. Ao contrário. É preciso, 
portanto, entender-lhes as manhas.” (SANTAELLA, 2010:xvi) E nesse sentido – 
estabelecendo-se novamente um paralelo com a temática proposta neste estudo – todo esse 
movimento da proliferação de signos sobre signos, dados a partir das muitas e novas mídias, 
tecnologias e linguagens, parece se mostrar intensamente presente no universo da 
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comunicação com o público infantil e juvenil, especialmente no contexto da midiatização 
publicitária de produtos e marcas para estes públicos, na busca constante que aí se dá por 
tudo o que é novidade, diversidade, movimento, velocidade, emoção, aventura, diversão, 
fantasia, surpresa e inovação. 

O contexto da midiatização publicitária de modo geral, como observa Perez, 
representa hoje um dos mais consistentes meios de criação, produção e propagação de 
signos na vida social, independentemente das possíveis funções, finalidades ou significações 
para seus usos. E nesse contexto, como destaca a autora, a semiótica vem assim 
proporcionar o conhecimento teórico e metodológico necessários para uma melhor e mais 
profunda compreensão deste tão vasto universo dos signos e suas traduções no mundo 
contemporâneo. Conforme Perez, a construção coletiva de sentidos na contemporaneidade 
se faz especialmente possível por meio da publicidade, principalmente em contextos de 
produção sígnica de massa. É a publicidade que divulga, multiplica, dissemina e sustenta em 
nível plural os diversos signos criados por homens, empresas e instituições no mundo 
contemporâneo. (PEREZ, 2004:142) A partir daí, como complementa a autora, pode-se 
perceber o quanto as relações entre o marketing, a publicidade e a semiótica se dão cada vez 
mais próximas e evidentes, especialmente nos complexos e dinâmicos contextos da 
contemporaneidade em que a sociedade se apresenta cada vez mais centrada no consumo 
de símbolos em grande parte construídos a partir da publicidade nas dinâmicas de um 
capitalismo globalizado. (PEREZ, 2004:142) 
 Partindo-se agora para a dimensão conceitual da semiótica, e na tentativa de se 
estabelecer algumas definições, coloca-se uma questão inicial à reflexão: o que é a semiótica 
peirceana? Em que consiste a essência teórico-filosófica e metodológica proposta na 
semiótica de Peirce? Conforme Santaella, semiótica é a ciência dos signos, ciência de todos 
os tipos de linguagem. “A Semiótica é a ciência que tem por objeto de investigação todas as 
linguagens possíveis, ou seja, que tem por objetivo o exame dos modos de constituição de 
todo e qualquer fenômeno como fenômeno de produção de significação e de sentido.” 
(SANTAELLA, 2012:19) No universo dos fenômenos, sejam estes quais forem, cabe à 
semiótica especialmente desvelar o ser de linguagem ou a ação de signo desses mesmos 
fenômenos. (SANTAELLA, 2012:21) Ainda no sentido de uma dimensão conceitual, e 
buscando-se referências diretamente nas palavras de Peirce, a semiótica representa “a quase 
necessária ou formal doutrina dos signos” por meio da qual se é possível observar o que 
devem ser “... os caracteres de todos os signos empregados por uma inteligência ‘científica’, 
isto é, por uma inteligência capaz de aprender com base na experiência”. (PEIRCE, 1975:93) 
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 A partir daí, e na perspectiva de uma contextualização mais ampla do conceito de 
semiótica peirceana, é interessante observar inicialmente que a arquitetura filosófica proposta 
por Peirce compreende três grandes áreas em sua configuração: a Fenomenologia: 
fundamento de toda a semiótica peirceana, que trata “... das Qualidades universais dos 
Fenômenos, em seu caráter fenomenal imediato, neles mesmos”; a Ciência Normativa: que 
compreende a estética, a ética e a lógica ou semiótica, e que trata “... das leis da relação dos 
fenômenos com os fins”; e a Metafísica: que busca “... compreender a Realidade dos 
Fenômenos”. (PEIRCE, 2008:198) Conforme a interpretação de Peirce, a filosofia, em sua 
dimensão de fenomenologia – e que se coloca na base da sua arquitetura filosófica - 
representaria assim um campo de conhecimento da ciência positiva que, não se ocupando do 
estudo dos fatos concretos, concentra-se simplesmente na experiência, em “... aprender o 
que pode ser aprendido com essa experiência que nos acossa a cada um de nós diariamente 
e a todo momento. [...] essa experiência comum, da qual ninguém duvida ou pode duvidar...”  
(PEIRCE, 2008:197) 
 Nessa perspectiva, é no mundo fenomenológico da experiência que se coloca a 
amplitude conceitual da semiótica proposta por Peirce, já em suas bases e fundamentos, uma 
vez que nada poderia ser mais aberto à observação, à contemplação do que a natureza 
mesma dos fenômenos. Como se complementa em Santaella, a fenomenologia peirceana 
coloca suas bases no aberto, a partir da experiência em si mesma, livre de pressupostos, 
julgamentos ou classificações que de imediato poderiam tentar nomear os fenômenos como 
falsos ou verdadeiros, certos ou errados, reais ou ilusórios, pois que ao contrário, como 
destaca a autora, na concepção peirceana “... fenômeno é tudo aquilo que aparece à mente, 
corresponda a algo real ou não”. (SANTAELLA, 2012:49) 

Nesse sentido seria possível arriscar aqui um paralelo entre esse mundo 
fenomenológico da experiência e o universo das experiências infantis, no que parece ser este 
universo das crianças também um mundo que em essência nasce no aberto e se põe 
mergulhado nas experiências do sensível. 

Por conta da base fenomenológica da semiótica peirceana, nela a própria noção de 
signo coloca-se igualmente no aberto. É tão ampla tal noção de signo em Peirce que a 
palavra signo, como o próprio autor observa, pode ser empregada para designar um objeto 
concreto e perceptível, ou um objeto apenas imaginável, ou ainda um objeto em algum 
sentido impossível de ser imaginado. (PEIRCE, 1975:95) Nessa perspectiva, como destaca o 
autor, é possível tomar-se um signo em sentido tão amplo que seu interpretante, para além de 
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um pensamento, seja uma ação ou experiência, ou em um sentido ainda mais amplo, seja tal 
interpretante mera qualidade de sentimento. (PEIRCE, 1975:142)  

A partir da abordagem fenomenológica entende-se que tudo aquilo que se apresenta à 
mente, qualquer coisa que se dá à percepção pode ser considerada como fenômeno. Neste 
ponto é que parece se tornar mais presente a essência fenomenológica da semiótica proposta 
por Peirce, pois que, na visão de uma pansemiótica, onde tudo, todas as coisas, todos os 
seres, os sentimentos, ações e pensamentos se tornam signos que se apresentam à 
apreensão, à percepção, o estudo dos signos passa a se dar, em sua essência, no nível do 
estudo dos fenômenos – revelando-se assim, como descreve Santaella, “... o universo 
fenomênico e sígnico como um tecido entrecruzado de acasos, ocorrências e necessidades, 
possibilidades, fatos e leis, qualidades, existências e tendencialidades, sentimentos, ações e 
pensamentos”. (SANTAELLA, 2008: 91) 

Como observa Santaella, à fenomenologia cabe o estudo de todos os fenômenos e a 
apresentação das categorizações formais e universais dos modos por meio dos quais se dá a 
apreensão desses fenômenos pela mente. (SANTAELLA, 2010:07) Nessa perspectiva, como 
destaca a autora em diversos momentos, uma das maiores contribuições de Peirce para a 
filosofia se dá a partir da sua definição das três categorias universais de todos os fenômenos, 
de tudo o que aparece no mundo, de toda forma de apreensão, de toda experiência. Eis aí a 
base fenomenológica que fundamenta toda a proposta da divisão triádica dos signos em sua 
semiótica. (SANTAELLA, 2005;2010;2012) 

Nesse sentido, como Peirce observa e explica, e no que vale novamente destacar, sua 
análise se coloca no nível da experiência, no nível do que aparece no mundo: “... não 
perguntamos o que realmente existe, apenas o que aparece a cada um de nós em todos os 
momentos de nossas vidas.” (PEIRCE, 2008:22) A partir daí, propondo uma análise da 
experiência como a resultante cognitiva das vidas dos indivíduos, e considerando esse 
processo como “a chave de toda a lógica”, Peirce então encontra, no universo amplo e 
sensível da experiência, as três categorias universais que determina para a apreensão dos 
fenômenos. (PEIRCE, 2008:22) As três categorias da consciência, a partir das quais a 
fenomenologia se coloca nas diferentes possibilidades de contemplação, experiência e 
conhecimento dos fenômenos do mundo, que são então denominadas: primeiridade, 
secundidade e terceiridade, e em que Peirce assim as descreve como as verdadeiras 
categorias da consciência: 
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[...] primeira, sentimento, a consciência que pode ser compreendida como um 
instante do tempo, consciência passiva da qualidade, sem reconhecimento ou 
análise; segunda, consciência de uma interrupção no campo da consciência, sentido 
de resistência, de um fato externo ou outra coisa; terceira, consciência sintética, 
reunindo tempo, sentido de aprendizado, pensamento. (PEIRCE, 2008:14) 
 

 A Primeiridade, a primeira posição na tríade das categorias estabelecidas por Peirce, 
também chamada Originalidade, consiste, nas palavras do autor, em “... ser tal como aquele 
ser é, independentemente de qualquer outra coisa” - seria como aquilo que se coloca no nível 
da pura essência, qualidade, sentimento, sem definição, nem forma, nem conceito (e aqui 
seria possível arriscar novamente um paralelo com o que parece próprio do universo das 
experiências infantis, em toda sua liberdade do experimentar e do sentir, sem tanto explicar 
nem definir); A Secundidade, a segunda posição na tríade das categorias, também chamada 
Obsistência, representa, nas palavras do autor, “... aquilo no que a secundidade difere da 
primeiridade; ou é aquele elemento que, tomado em conexão com a Originalidade, faz de 
uma coisa aquilo que uma outra a obriga a ser” - seria como o que se coloca no nível da 
experiência, dos fatos, das ações e reações; A Terceiridade, a terceira posição na tríade das 
categorias, também chamada Transuação, coloca-se, na definição do autor, como “... 
mediação, ou a modificação da primeiridade e da secundidade pela terceiridade, tomada à 
parte da secundidade e da primeiridade; ou, é ser enquanto cria Obsistência” - seria como o 
que se dá no nível das mediações, as interpretações, os conceitos, aprendizados e 
significações. (PEIRCE, 2008:27) 

Essas categorias universais de todos os fenômenos, como novamente se confirma em 
Santaella, representam o alicerce de toda a obra de Peirce; as três categorias que dão base à 
doutrina dos signos como um todo, ao todo da semiótica peirceana; o que une em essência a 
semiótica à fenomenologia. (SANTAELLA, 2005:36) E é nesse sentido que, como a autora 
complementa, não seria possível se compreender as incontáveis sutilezas e detalhes das 
definições e classificações peirceanas de signo sem um interessado e cuidadoso 
conhecimento das principais noções e conceitos da fenomenologia, uma vez que é do interior 
da fenomenologia que a semiótica é extraída em sua essência, ao mesmo tempo em que a 
fenomenologia se coloca em essência nas principais definições conceituais nascidas da 
semiótica. (SANTAELLA, 2005:36) 

No momento em que a semiótica peirceana se permite compreender a apreensão dos 
fenômenos pela percepção e pela mente a partir das categorizações universais sugeridas em 
Peirce, nas suas definições de primeiridade (no nível das sensações, emoções e 
sentimentos), secundidade (no nível das denotações, ações e reações) e terceiridade (no 
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nível dos pensamentos e interpretações), desenha-se com mais clareza o pano de fundo 
fenomenológico da concepção filosófico-teórico-metodológica proposta por Peirce em toda a 
sua doutrina dos signos. Como observa Santaella, tal contexto se apresenta como que no 
resultado da íntima ligação percebida entre a semiótica e a fenomenologia, a partir daí, torna-
se possível considerar os signos de diferentes categorias, em suas diferentes possibilidades 
de misturas e combinações, se aproximando assim os universos do sentir, do reagir, do 
experimentar, e do pensar – e em que tais possibilidades de misturas e combinações, como a 
autora observa, colocam-se muito claramente fundamentadas nas diferentes classes de 
signos apresentadas na semiótica de Peirce. (SANTAELLA, 2010:11) 

Nessa perspectiva e a partir desse momento, no sentido de se buscar melhor 
compreender a dimensão conceitual do pensamento teórico-filosófico e metodológico 
proposto por Peirce, dá-se início então à exploração de alguns dos principais conceitos e 
definições dados a partir da semiótica peirceana, a se iniciar pela própria definição de signo 
que, exatamente por conta da sua base fenomenológica, se coloca em um mais amplo e 
aberto sentido conceitual: “Um signo, ou representamen, é algo que, sob certo aspecto ou de 
algum modo, representa alguma coisa para alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria na mente 
dessa pessoa um signo equivalente ou talvez um signo melhor desenvolvido.” (PEIRCE, 
1975:94) Noção de signo que já na sua essência manifesta a presença das dimensões 
triádicas apresentadas na definição das categorias universais de primeiridade, secundidade e 
terceiridade, pois que, como descreve o autor: 

Um Signo, ou Representamen, é um Primeiro que se coloca numa relação triádica 
genuína tal com um Segundo, denominado seu Objeto, que é capaz de determinar 
um Terceiro, denominado seu Interpretante, que assuma a mesma relação triádica 
com seu Objeto na qual ele próprio está em relação com o mesmo Objeto. (PEIRCE, 
2008:63) 
 

 Mas para que algo possa ser um signo, como se coloca em Peirce, é necessário que 
possa representar outra coisa, chamada seu objeto, e nesse sentido, como destaca o autor, 
se um signo é dado como distinto de seu objeto, “... todo Signo tem, real ou virtualmente, um 
Preceito de explicação segundo o qual ele deve ser entendido como uma espécie de 
emanação, por assim dizer, de seu Objeto”. (PEIRCE, 2008:47) Ainda, um signo pode 
representar um único objeto, em que este é dado como objeto singular, ou um conjunto de 
objetos, em que estes são dados como objeto complexo. (PEIRCE, 2008:48) 
  Na dimensão conceitual do objeto, Peirce faz uma distinção fundamental entre o 
objeto chamado imediato, que se refere ao objeto tal como o signo o representa, como que 
num recorte estático daquilo que é no mundo movimento: “o Objeto como representado no 
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Signo”, e o objeto chamado dinâmico, que se coloca como o objeto no seu todo, de tempo 
espaço e movimento, como ser no mundo, e que não pode ser em sua totalidade alcançado 
pelo signo: “... que, pela natureza das coisas, o Signo não pode exprimir, que ele pode 
apenas indicar, deixando ao intérprete a tarefa de descobri-lo por experiência colateral”. 
(PEIRCE, 2008: 168) 

Nesse momento, coloca-se em destaque na semiótica peirceana outro conceito 
extremamente importante a se considerar no contexto da relação signo-objeto-interpretante e 
ao qual Peirce denomina “experiência colateral”, que representa a familiaridade do intérprete 
com o objeto, no sentido de que o signo pode tão somente representar esse objeto e fazer 
referência a ele, mas não pode em si proporcionar essa familiaridade ou mesmo o 
reconhecimento desse objeto. Nesse sentido, dá-se então a essência do que se pretende 
como significado do objeto de um signo: “... que ele pressupõe uma familiaridade com algo a 
fim de veicular alguma informação ulterior sobre esse algo”. (PEIRCE, 2008: 47-48) 
 Na dimensão conceitual da experiência colateral, e considerando-se toda a 
complexidade da relação signo-objeto-interpretante, como apresentada em Peirce, em que o 
“... Signo cria algo na mente do intérprete, algo esse que foi também, de maneira relativa e 
mediada, criado pelo Objeto do Signo, embora o Objeto seja algo essencialmente diverso do 
Signo” e em que esse algo ou “essa criatura do Signo chama-se Interpretante”, é a partir 
desse contexto que se coloca a noção de experiência colateral proposta na semiótica de 
Peirce, pois que toda essa dinâmica da apreensão e compreensão do signo, para a qual o 
intérprete tem necessidade de alguma “observação colateral”, encontra-se fora do domínio do 
interpretante. Nesse sentido Peirce chega então à sua definição: “Por observação colateral, 
refiro-me à intimidade prévia com aquilo que o Signo denota.” - conforme citação de Peirce 
coletada pela autora em CP v.8, §179. (SANTAELLA, 2008:35) 

A partir daí, e concentrando-se agora na dimensão conceitual do interpretante, onde a 
composição triádica do signo se completa na criação de um novo signo, Peirce observa que o 
signo em si mesmo é capaz de reter todo o seu significado, seja este efetivamente afirmado 
ou não. Nessa perspectiva, no que o autor destaca em complemento, a peculiaridade do 
signo estaria então “... em seu modo de significar [...] em sua relação com seu interpretante”. 
(PEIRCE, 2008: 54) Pois que todo signo deve ter a capacidade de determinar ou contribuir na 
determinação de outro signo, diferente dele, ao qual se denomina seu interpretante. (PEIRCE, 
2008: 205) E nesse sentido, como que numa compreensão do conjunto da relação triádica da 
composição dos signos, Peirce assim contextualiza a posição do interpretante em tal 
composição: 
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Um Representamen é o Primeiro Correlato de uma relação triádica sendo o 
Segundo Correlato denominado seu Objeto e o possível Terceiro Correlato sendo 
denominado seu Interpretante, por cuja relação triádica determina-se que o possível 
Interpretante é o Primeiro Correlato da mesma relação triádica com respeito ao 
mesmo Objeto e para um possível Interpretante. Um Signo é um representamen do 
qual algum interpretante é a cognição de um espírito. (PEIRCE, 2008: 51) 
 

 Nessa perspectiva, a concepção do interpretante na semiótica peirceana traz em si a 
ideia ou conceito de “semiose”, a partir de que um signo, na determinação dos seus possíveis 
interpretantes, se coloca sempre como criador de novos signos, que por sua vez serão 
também capazes de gerar mais e novos signos, e assim ao infinito. Eis aí então, na ideia de 
semiose, outro conceito fundamental apresentado na semiótica de Peirce, no contexto da 
relação signo-objeto-interpretante, e que representa em si a essência, a vida e o movimento, 
o nascer, crescer e renovar dos signos. Evolução e movimento dos signos dada 
especialmente, como descreve Peirce, no universo dos signos tomados como símbolos: “Os 
símbolos crescem. Retiram seu ser do desenvolvimento de outros signos [...] Um símbolo, 
uma vez existindo, espalha-se entre as pessoas. No uso e na prática, seu significado cresce.” 
(PEIRCE, 2008: 73) 
 É a partir do conceito de semiose, na ideia do contínuo criar e recriar das 
significações, que se dá o movimento do eterno devir dos signos na semiótica peirceana, 
onde o signo nunca está completo em si mesmo, nasce, cresce e renasce em outros signos, 
outras significações, novos sentidos, evolução, renovação. - E no que assim, a partir do 
conceito de semiose, talvez caberia arriscar-se novamente um paralelo com o universo das 
experiências infantis, ou mesmo o próprio ser das crianças, na sua essência de ser nascente 
e crescente a todo instante, na sua biologia, na sua curiosidade, no seu contínuo descobrir, 
experimentar, conhecer e recriar.  
 Considerando-se agora a dimensão do estudo dos signos na base triádica da 
semiótica peirceana, é importante observar que os signos são divisíveis de acordo com 
diversas tricotomias, todas relacionadas entre si. Mas três delas em especial, conforme 
Santaella destaca, adquirem especial atenção e importância na doutrina dos signos de Peirce. 
Essas tricotomias contemplam o signo em si mesmo, o signo em relação ao objeto que 
representa, e o signo na relação com seu interpretante. (SANTAELLA, 2008:92) Nesse 
sentido, no que se descreve em Peirce a respeito da divisão triádica dos signos, o autor assim 
apresenta as suas tricotomias: a tricotomia que contempla o signo em si mesmo se coloca   
“... na dependência de o signo ser, em si mesmo, mera qualidade, existente concreto ou lei 
geral”; a tricotomia que contempla o signo em relação ao objeto que representa se dá           
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“... na dependência de a relação do signo para com seu objeto consistir em o signo ter algum 
caráter por si mesmo ou estar em alguma relação existencial para com aquele objeto ou em 
sua relação para com um interpretante” e a tricotomia que contempla o signo na relação com 
seu interpretante se estabelece “... na dependência de seu interpretante representá-lo como 
signo de possibilidade, signo de fato ou signo de razão”. (PEIRCE, 1975:100) 
 Conforme observa Peirce, no que se coloca no contexto da tricotomia onde se 
contempla o signo em si mesmo, este pode ser denominado quali-signo, sin-signo ou legi-
signo, como se complementa em detalhes nas definições do autor: 

Quali-signo é uma qualidade que é um Signo. Não pode, em verdade, atuar como 
um signo enquanto não se corporificar; contudo, a corporificação nada tem a ver 
com seu caráter como um signo. Um Sin-signo [...] é uma coisa existente ou 
acontecimento real, que é um Signo. Só pode sê-lo através de suas qualidades; de 
sorte que envolve um quali-signo ou, antes, vários quali-signos. [...] Um Legi-signo é 
uma lei que é um Signo. Tal lei é comumente estabelecida por homens. Todo signo 
convencional é um legi-signo. (PEIRCE, 1975:100-101) 
 

 Com base nas definições peirceanas que contemplam o signo em si mesmo, e a partir 
daí em uma perspectiva de aproximação com o universo sígnico da comunicação, Santaella 
apresenta esse contexto como a face da significação nos processos comunicativos tomados 
como signos. Nessa perspectiva, na face da significação, a primeira face constitutiva dos 
processos de comunicação, conforme a autora observa, a análise semiótica possibilita a 
exploração das mensagens em seu interior, nos três aspectos que aí as constituem: o 
primeiro deles, que se refere “às qualidades e sensorialidade de suas propriedades internas”; 
o segundo, que se refere “à mensagem na sua particularidade, no seu aqui e agora em um 
determinado contexto”; e o terceiro, que se refere “àquilo que a mensagem tem de geral, 
convencional, cultural”. (SANTAELLA, 2010:60) 

No que se coloca na dimensão da tricotomia onde se contempla o signo em relação ao 
objeto que representa, conforme a observação de Peirce, um signo pode ser denominado 
ícone, índice ou símbolo, como detalhado pelo autor nas definições a seguir: 

Um Ícone é um signo que se refere ao Objeto que denota simplesmente por força de 
caracteres próprios [...] Qualquer coisa, seja uma qualidade, um existente individual 
ou uma lei, será um ícone de algo, na medida em que é semelhante a esse algo e 
usado como signo dele.  Um Indicador é um signo que se refere ao Objeto que 
denota em razão de ver-se realmente afetado por aquele Objeto. [...] Na medida em 
que o indicador é afetado pelo Objeto, tem necessariamente alguma qualidade em 
comum com o Objeto. [...] Um Símbolo é um signo que se refere ao Objeto que 
denota por força de uma lei, geralmente uma associação de idéias gerais que opera 
no sentido de levar o símbolo a ser interpretado como se referindo àquele Objeto. 
(PEIRCE, 1975:101-102) 
 

 Com base agora nas definições peirceanas que contemplam o signo em relação ao 
objeto que representa, e em uma mesma perspectiva de aproximação com o universo sígnico 
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da comunicação, Santaella apresenta esse contexto como a face da referência nos processos 
comunicativos tomados como signos. Nessa perspectiva, na face da referência, a segunda 
face constitutiva dos processos de comunicação, como a autora observa, a análise semiótica 
possibilita a compreensão daquilo que as mensagens indicam, ao que se referem ou se 
aplicam, nos três aspectos que nesta dimensão as caracterizam: o primeiro deles, que deriva 
“do poder meramente sugestivo tanto sensorial como metafórico das mensagens”; o segundo, 
que deriva “do poder denotativo das mensagens, sua capacidade para indicar algo que está 
fora delas”; e o terceiro, que deriva “da capacidade das mensagens para representar ideias 
abstratas e convencionais, culturalmente compartilhadas”. (SANTAELLA, 2010:60) 

E no que se apresenta no contexto da tricotomia em que se contempla o signo na 
relação com seu interpretante, ainda conforme a observação de Peirce, um signo pode ser 
denominado rema, dicente ou argumento, como o autor assim descreve em detalhes nas 
suas definições: 

Um Rema é um Signo que, para seu Interpretante, é um Signo de possibilidade 
qualitativa, ou seja, entendido como representando tal e tal espécie de Objeto 
possível. [...] Um Dicente é um Signo que, para seu Interpretante, é Signo de 
existência concreta. [...] Um Argumento é um Signo que, para seu Interpretante, é 
Signo de lei. Podemos dizer que um Rema é um signo que se entende representar 
seu objeto simplesmente em seus caracteres; que o Dicisigno é um signo que se 
entende representar seu objeto com referência à existência concreta; e que um 
Argumento é um Signo que se entende representar seu Objeto em seu caráter de 
Signo. (PEIRCE, 1975:102-103) 
 

 Finalmente com base nas definições peirceanas que contemplam o signo na relação 
com seu interpretante (especialmente o interpretante dinâmico), e ainda na perspectiva de 
uma aproximação com o universo sígnico da comunicação, Santaella então apresenta esse 
contexto como a face da interpretação nos processos comunicativos tomados como signos. 
Nessa perspectiva, na face da interpretação, a terceira face constitutiva dos processos de 
comunicação, como a autora observa, a análise semiótica possibilita a avaliação dos 
possíveis efeitos que as mensagens podem ter sobre os receptores, e em que aí, conforme a 
essência da relação dos signos com seus interpretantes, tais possibilidades de efeitos podem 
então se dar em três dimensões: primeiramente os efeitos emocionais, “quando o receptor é 
tomado por um sentimento mais ou menos definido”; em segundo lugar os efeitos reativos, 
“quando o receptor é levado a agir em função da mensagem recebida”; e em terceiro lugar os 
efeitos lógicos ou mentais, “quando a mensagem leva o receptor a refletir”. (SANTAELLA, 
2010:60) 

Assim, coloca-se dada então a exploração de alguns dos principais conceitos e 
definições apresentados no contexto da semiótica peirceana, especialmente no que se refere 
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às dimensões conceituais das categorias universais de primeiridade, secundidade e 
terceiridade, aos conceitos de signo, objeto e interpretante, às noções de experiência 
colateral e semiose, e às tricotomias básicas do processo peirceano de divisão e classificação 
dos signos – no que assim se propõe enquanto uma primeira dimensão da fundamentação 
filosófico-teórico-metodológica pretendida para este estudo. 

Retomando-se agora a estrutura da arquitetura filosófica proposta por Peirce, como 
apresentada no início desta abordagem, é possível observar que logo a partir da 
Fenomenologia, e especialmente derivando da sua essência, coloca-se a Ciência Normativa, 
que compreende a Estética, a Ética e a Lógica (onde se dá a semiótica cujos principais 
conceitos foram aqui apresentados). A Ciência Normativa, como exposto em Peirce,             
“... investiga as leis universais e necessárias da relação dos Fenômenos com os Fins, ou seja, 
talvez, com a Verdade, o Direito e a Beleza”. (PEIRCE, 2008:198) Nesse sentido, e conforme 
se complementa em Santaella, as ciências normativas, ao se seguirem à fenomenologia, 
concentram-se em compreender os fins ou ideais que conduzem o sentimento, a conduta e o 
pensamento humanos. “Elas não estudam os fenômenos tal como aparecem, pois essa é a 
função da fenomenologia, mas os estudam na medida em que podemos agir sobre eles e eles 
sobre nós.” (SANTAELLA, 2005:36) 

Faz-se interessante e necessário nesse momento, na continuidade e aprofundamento 
da proposta de fundamentação filosófico-teórico-metodológica do estudo, retornar às bases 
da estrutura do pensamento filosófico de Peirce, a fim de resgatar as definições peirceanas 
de estética, ética e lógica, pois que, assim como e a partir da fenomenologia, também esses 
conceitos constituem bases para o desenvolvimento da sua semiótica, especialmente no fato 
de que em sua essência tais conceitos mantêm estreita relação com as categorias universais 
da primeiridade, secundidade e terceiridade. 

Segundo o pensamento filosófico de Peirce, como as ciências normativas são aquelas 
que buscam as leis de conformidade das coisas com seus fins, “... a estética considera 
aquelas coisas cujos fins devem incorporar qualidades do sentir, enquanto que a ética 
considera aquelas coisas cujos fins residem na ação, e a lógica, aquelas coisas cujo fim é o 
de representar alguma coisa”. (PEIRCE, 2008:201) E nesse sentido, dando sequência ao 
pensamento de Peirce, aquilo que é admirável, o belo deve ser concebido a partir do gosto 
humano, o certo e o errado, concebidos a partir da conduta humana, e a lógica, concebida a 
partir do raciocínio humano. (PEIRCE, 2008:200)  

A partir do exposto em Peirce e buscando expressar a dinâmica da inter-relação entre 
estética, ética e lógica, Santaella observa que se a lógica, enquanto estudo do raciocínio 
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lógico e correto, se coloca como a ciência dos meios para o razoável agir, é a ética que se 
coloca então como guia para a lógica, por meio da análise dos fins ou ideais que devem dirigir 
esses meios, e em que, assim, é a estética que a sua vez se coloca como guia para a ética, 
ao definir a natureza essencial de um fim ou ideal em si mesmo, admirável, desejável, e 
intensamente buscado em qualquer circunstância, situação ou consideração. (SANTAELLA, 
2005:37)  

No que se coloca na dimensão da estética, a primeira das ciências normativas dadas 
na arquitetura filosófica de Peirce, como observa Santaella, a estética é tomada na 
concepção do autor como algo para muito além de uma doutrina do belo, em que, nesse 
sentido, caberia então à estética peirceana “... descobrir o que deve ser o ideal supremo da 
vida humana” (SANTAELLA, 2005:38); ou nas palavras de Peirce: “determinar por análise o 
que devemos admirar per se”; “o estado de coisas que é admirável por si só, sem relação 
com qualquer razão ulterior.” – conforme citações de Peirce coletadas pela autora em CP v.5, 
§36 e v.1, §611. (SANTAELLA, 2005:38) E nessa perspectiva, tudo o que é admirável não 
pode ser dado ou determinado antecipadamente, pois que o admirável em si é como aquilo 
que se coloca na dimensão dos ideais que os indivíduos descobrem porque se sentem 
atraídos por eles, passando assim a se empenhar na realização concreta de tais ideais. 
(SANTAELLA, 2005:38)  

Ainda no sentido de uma definição da estética em Peirce, e agora buscando 
referências diretamente nas palavras do autor, tal estética se apresenta na filosofia peirceana 
como “... um ideal admirável [...] o bem estético [...] daquilo que é esteticamente bom”. 
(PEIRCE, 2008:202) E na tarefa de tentar explicar ou definir o que é esteticamente bom, 
Peirce então observa que um objeto, para assim ser tomado, deve ser constituído de 
inúmeras partes, todas combinadas e relacionadas entre si no sentido de dar ao seu todo 
uma qualidade positiva e imediata, e em que assim, “... tudo aquilo que o fizer é, nesta 
medida, esteticamente bom, não importando qual possa ser a qualidade particular do total”. 
(PEIRCE, 2008:203) 

No que se refere à ética, a segunda das ciências normativas vistas na arquitetura 
filosófica peirceana, conforme Santaella, também a ética é tomada em sentido mais amplo na 
concepção de Peirce, para muito além de uma doutrina do bem e do mal. Como descreve o 
autor, a “... ética é o estudo sobre quais as finalidades de ação que estamos deliberadamente 
preparados para adotar. Isto é a ação correta que está em conformidade com os fins que 
estamos deliberadamente preparados para adotar.” (PEIRCE, 2008:202) E nesse sentido, 
como se complementa em Santaella, uma vez que a ética não é autônoma, e em que não é 
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ela que por si só dirige a força da vontade humana, é somente da estética, enquanto 
determinação do que é em si admirável, que pode vir a indicação ou a orientação da direção 
que deve tomar o empenho ético, no que deve ser buscado como ideal. “O fim último da ética 
reside, portanto, na estética. O ideal é estético, a adoção deliberada do ideal e o empenho 
para atingi-lo são éticos.” (SANTAELLA, 2005:38) 

Quanto à lógica, a terceira das ciências normativas dadas na arquitetura filosófica de 
Peirce - e em que também ela é na concepção do autor tomada em sentido mais amplo, 
compreendendo em si o todo da semiótica peirceana - a lógica pode representar, como 
explica Santaella, tanto a ciência das condições da verdade, num sentido mais estrito, como a 
ciência das leis do pensamento, num sentido mais aberto. A lógica compreende também, 
como a autora acrescenta, “as leis de evolução do pensamento, o que coincide com o estudo 
das condições necessárias para a transmissão de significado de uma mente a outra e de um 
estado mental a outro”. (SANTAELLA, 2005:39) E a partir daí, com base na concepção 
peirceana de lógica, pode-se chegar ao que Peirce então define como bem lógico: a 
excelência do argumento – “... com seu bem negativo, o mais fundamental, sendo seu peso e 
solidez, o fato de ter ele realmente a força que pretende ter [...] enquanto que seu bem 
quantitativo consiste no grau em que faz avançar nosso conhecimento”. (PEIRCE, 2008:206-
207)  

Finalmente, partindo de todo o exposto e no sentido de se tentar melhor compreender 
essa dinâmica e a essência das relações entre estética, ética e lógica, como que numa 
dimensão de interdependência e complementaridade, Santaella observa que, no momento em 
que a lógica, enquanto ciência normativa que tem como fim último o pensamento, assim se 
empenha no estudo da formação de hábitos e pensamentos, é preciso que esses hábitos e 
pensamentos estejam em essência de acordo com o ideal lógico, que se coloca a partir das 
definições da ética, que, a sua vez, se coloca a partir da natureza em si mesma do ideal 
estético. “A tarefa da lógica, portanto, é cultivar a razão, conduzindo-a o mais proximamente 
possível da razoabilidade, razão criativa, summum bonum da estética a ser atingido pelo 
empenho ético.” (SANTAELLA, 2005:39-40) 

Novamente aqui se faz presente a base, a essência fenomenológica do pensamento 
de Peirce, no momento em que, a partir desse contexto filosófico, a estética, o ideal daquilo 
que é admirável em si, é o que se coloca como guia para a ética, na orientação das condutas 
humanas, que, à sua vez, é o que se coloca como guia para a lógica, na formação de hábitos 
e pensamentos, da mesma forma alinhados ao ideal estético e, ao mesmo tempo, dados 
como ponto de partida para novas lógicas, novos ideais estéticos, novas éticas e novas 
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lógicas, e assim ao infinito, como que de uma primeiridade à uma secundidade, e desta, à 
uma terceiridade, na contínua evolução e semiose dos sentimentos, condutas, hábitos e 
pensamentos humanos, semiose das significações e dos sentidos sociais e culturais nos 
diferentes movimentos da história.  

Nessa perspectiva, é especialmente a partir da dimensão filosófica da semiótica e do 
pensamento de Peirce que se pretende fundamentar e estruturar a análise proposta neste 
estudo: tomando-se o conceito peirceano de “estética”, enquanto o fenômeno estético da 
midiatização publicitária contemporânea de alimentos infantis, dada especialmente no 
contexto da tendência do eatertainment; o conceito peirceano de “ética”, enquanto as éticas, 
as condutas e as práticas de consumo alimentar infantil sugeridas a partir da estética 
publicitária de alimentos para crianças; e o conceito peirceano de “lógica”, enquanto as 
possíveis lógicas dadas no contexto dos hábitos alimentares e pensamentos dos 
consumidores (especialmente as crianças) e sociedade em geral, os possíveis sentidos dados 
a partir das éticas de consumo alimentar infantil e das estéticas da midiatização publicitária de 
alimentos para crianças na contemporaneidade. Numa proposta de fundamentação e análise 
que, para além da dimensão semiótica especificada, pretende se colocar ainda sobre o pano 
de fundo da fenomenologia (especialmente a partir das noções fenomenológicas de contexto, 
movimento e percepção) a fim de melhor contextualizar e compreender este estudo da 
midiatização publicitária contemporânea de alimentos infantis e suas possibilidades de 
sentidos junto às práticas de consumo e hábitos alimentares das crianças, a partir das 
múltiplas e diferentes possibilidades de contexto e movimento dadas em tais processos de 
midiatização.  

Neste ponto, após a exposição dos principais conceitos e definições a partir da teoria 
semiótica peirceana, especialmente em sua essência filosófica de base fenomenológica, faz-
se do mesmo modo necessária a exploração de alguns conceitos e noções verificados a partir 
da fenomenologia, principalmente aqueles que possam clarificar ainda mais os pontos de 
aproximação entre ambas as abordagens pretendidas neste estudo, partindo-se agora do 
referencial teórico-filosófico de Merleau-Ponty, em seus estudos desenvolvidos sobre a 
fenomenologia da percepção, os signos e a linguagem - especialmente no que se coloca na 
dimensão conceitual das propostas fenomenológicas do retorno ao mundo vivido, a 
experiência sensível e a percepção, a linguagem e o devir das significações, as noções de 
contexto, movimento e planos de fundo, a ordem do visível e do invisível, o pensamento e a 
evolução do pensar, a reflexão filosófica tomada enquanto reflexão sobre a reflexão - no que 
aqui se pretende enquanto continuidade e complementação da proposta de fundamentação 
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filosófico-teórico-metodológica sugerida para este estudo, iniciada anteriormente com a 
exploração teórica e conceitual da semiótica peirceana. 
 Na perspectiva de uma dimensão conceitual da fenomenologia - dando-se início então 
ao segundo momento da proposta de fundamentação filosófico-teórico-metodológica do 
estudo - é interessante considerar inicialmente, como observa Merleau-Ponty, que o conceito 
de fenomenologia, mesmo depois de passados tantos anos desde os primeiros estudos de 
Husserl, ainda se põe como algo de difícil delineação. Na definição do autor, a fenomenologia 
se coloca no nível do estudo das essências, mas, ao mesmo tempo, ela se dá enquanto 
filosofia que recoloca as essências na existência, para assim compreender o homem e o 
mundo:   

É uma filosofia transcendental que coloca em suspenso, para compreendê-las, as 
afirmações da atitude natural, mas é também uma filosofia para a qual o mundo já 
está sempre ‘ali’, antes da reflexão, como uma presença inalienável, e cujo esforço 
todo consiste em reencontrar este contato ingênuo com o mundo, para dar-lhe enfim 
um estatuto filosófico. [...] é também um relato do espaço, do tempo, do mundo 
‘vividos’. (MERLEAU-PONTY, 2006:01) 
 

E nesse sentido, também aqui valeria novamente arriscar um paralelo entre o mundo 
fenomenológico e o universo das experiências infantis, uma vez que “este contato ingênuo 
com o mundo vivido” que a fenomenologia propõe se daria, em natureza e essência, no que 
as crianças em si sabem fazer, sem esforço, sem intenção, somente intuição. 

Mas para além das definições conceituais, como complementa Merleau-Ponty, o mais 
importante é observar que a fenomenologia, deixando-se livremente vivenciar e reconhecer 
enquanto modo ou estilo de ver o mundo, já existe na dimensão do movimento mesmo antes 
de ter existido na dimensão da filosofia. A fenomenologia, como observa o autor, já há tempos 
se põe a caminho, e assim seus discípulos puderam então por diversas vezes reencontrá-la, 
nos diferentes tempos e espaços da história. (MERLEAU-PONTY, 2006:02) E talvez isso em 
parte explique o fato de diferentes autores, em diferentes épocas, e em diferentes partes do 
mundo, terem experimentado a fenomenologia nas bases de suas doutrinas ou reflexões 
teórico-filosóficas, como Peirce, nos Estados Unidos, alguns anos antes de Husserl na 
Alemanha, depois Heidegger, também na Alemanha, e mais contemporaneamente Merleau-
Ponty, na França, ou ainda outros muito antes, como Kant e Hegel. 
 A proposta fundamental da fenomenologia, já desde os estudos de Husserl, segundo 
Merleau-Ponty, é o retorno ao “mundo vivido”, à experiência ela mesma, a essência da vida, o 
que vem antes do mundo objetivo, no sentido de que é somente ali que pode se dar o 
reencontrar dos fenômenos, o resgatar dessa camada viva de experiência em que se dá o 
mundo, o outro e as coisas, em que se torna então possível “... despertar a percepção e 
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desfazer a astúcia pela qual ela se deixa esquecer enquanto fato e enquanto percepção, em 
benefício do objeto que nos entrega e da tradição racional que funda”. (MERLEAU-PONTY, 
2006:90) 

Nessa perspectiva, não se trataria aqui, como observa o autor, de se buscar uma 
essência do mundo enquanto ideia, mas sim enquanto vida. O que a fenomenologia propõe 
como caminho para a reflexão filosófica, é a busca do que o mundo é em si, tal como 
aparece, antes e para além de qualquer teoria, reflexão ou tematização, na tentativa 
ambiciosa de se levar a reflexão ao nível da vida, ao nível do irrefletido da consciência. 
(MERLEAU-PONTY, 2006:13) Para a visão fenomenológica, o mundo não é o que se pensa 
dele, mas o que nele se vive, como indivíduos abertos e comunicantes em um mundo que é 
em si inalcançável e inesgotável. (MERLEAU-PONTY, 2006:14) 

Ao que se coloca a partir da reflexão fenomenológica, como trata Merleau-Ponty, a 
fenomenologia propõe o reencontrar do mundo vivido, antes do seu desenho, representação 
ou explicação, assim como a paisagem que é em si, e que vem antes da geografia. Seria 
antes uma descrição do mundo que sua explicação. E nesse sentido o autor então destaca 
que o simples despertar da experiência, esse retorno às coisas mesmas significa retornar ao 
mundo que vem antes do conhecimento, o mundo vivido “... do qual o conhecimento sempre 
fala, e em relação ao qual toda determinação científica é abstrata, significativa e dependente”. 
(MERLEAU-PONTY, 2006:03-04) - Esse mesmo mundo que, mais uma vez estabelecendo-se 
aqui um paralelo com o universo das experiências infantis, as crianças parecem conhecer tão 
bem, que elas vão descobrindo aos poucos e a partir do que elas vão assim construindo os 
seus saberes, no mundo e sobre o mundo. 

Na proposta fenomenológica do retorno ao mundo vivido, no entanto, coloca-se antes 
um desafio: a busca do “ser-no-mundo”, como que se fossem inseparáveis, inconcebíveis um 
sem o outro. Como observa Merleau-Ponty, só é possível perceber-se o mundo ao se 
perceber no mundo e, nesse sentido, o autor destaca então a importância e o papel do corpo 
nesse processo de redescoberta do mundo e do ser-no-mundo, como que numa ideia de 
complementação e simultaneidade, em que se faz preciso despertar, reencontrar, redescobrir 
a experiência do mundo como ele aparece, como ele é percebido enquanto se está no mundo 
pelo corpo e com o corpo. E em que assim, como complementa o autor, se é com o corpo que 
os indivíduos percebem o mundo, como sujeitos da percepção, é também a si mesmos que 
eles vão reencontrar e redescobrir. (MERLEAU-PONTY, 2006:278) 
  No entanto, ao mesmo tempo e como que num paradoxo, esse movimento da busca 
do ser-no-mundo traz em si também um desafio, pois que, como destaca Merleau-Ponty, ele 
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implica na impossibilidade de se submeter ao olhar filosófico a percepção do mundo dos 
indivíduos sem que estes recuem para aquém do seu interesse e do seu engajamento no 
mundo, passando assim do fato à natureza da sua existência individual, uma vez que, como 
observa o autor, “... nossa existência está presa ao mundo de maneira demasiado estreita 
para conhecer-se enquanto tal no momento em que se lança nele, e que ela precisa do 
campo da idealidade para conhecer e conquistar sua facticidade”. (MERLEAU-PONTY, 
2006:11-12) 

Ainda na proposta fenomenológica do retorno ao mundo vivido, conforme a 
observação de Merleau-Ponty, onde o ser-é-no-mundo, ele não o é nem poderia ser sozinho, 
mas se coloca como que um indivíduo entre os indivíduos, um sujeito entre os sujeitos, ou 
uma consciência entre as consciências. Nessa perspectiva do “ser-no-mundo-com-outrem”, 
ao falar do outro o autor observa que, para que esta não seja uma palavra dita em vão, é 
essencial que a existência dos indivíduos não seja de modo algum reduzida à consciência 
que se tem de existir, mas que ela também se dê no nível de uma consciência do outro, 
enquanto possibilidades de existências dadas nas dimensões da natureza e nas situações da 
história. (MERLEAU-PONTY, 2006:09) Somente a partir daí, como complementa o autor ao 
resgatar o pensamento de Husserl, é que se poderia então dizer que a subjetividade 
transcendental se daria na dimensão de uma intersubjetividade. (MERLEAU-PONTY, 
2006:09)  

E é no sentido de tal intersubjetividade, como o autor continua a observar em sua 
reflexão, que se dá a interação, ou melhor, a plena intersecção entre o mundo, o ser e 
outrem, onde as perspectivas de mundo de um e outro não apenas se combinam e se 
complementam, mas, para além disso, se colocam umas nas outras, como numa espécie de 
fusão. Existe assim, como descreve o autor, algo como que um ser a dois: 

Na realidade, outrem não está cercado em minha perspectiva sobre o mundo porque 
esta mesma perspectiva não tem limites definidos, porque ela escorrega 
espontaneamente na perspectiva de outrem e porque elas são ambas recolhidas em 
um só mundo do qual participamos todos enquanto sujeitos anônimos da percepção. 
(MERLEAU-PONTY, 2006:473) 
 

Nessa perspectiva da intersubjetividade, que se coloca como mais um desafio no 
caminho do retorno ao mundo vivido, onde o ser-é-no-mundo-com-outrem, Merleau-Ponty 
observa que a percepção e consciência do outro se apresenta como desafio mais claramente 
no contexto dos adultos do que no universo das crianças. Como descreve o autor (e aqui 
novamente estabelecendo-se um paralelo entre o mundo fenomenológico e o universo das 
experiências infantis) a criança vive e experimenta um mundo o qual ela percebe como 
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igualmente acessível a todos a sua volta “... ela não tem nenhuma consciência de si mesma, 
nem tampouco dos outros, como subjetividades privadas, ela não suspeita que nós todos e 
ela mesma estejamos limitados a um certo ponto de vista sobre o mundo. [...]  Ela não tem a 
consciência dos pontos de vista”. (MERLEAU-PONTY, 2006:475) E nesse sentido, como que 
numa forma de cumplicidade com esse olhar livre das crianças sobre o mundo, sobre os 
outros, e com os seus saberes infantis, o autor então acrescenta que talvez, de alguma 
maneira, é necessário e essencial que as crianças estejam certas “... e que os pensamentos 
bárbaros da primeira idade permaneçam sobre os pensamentos da idade adulta como um 
saber adquirido indispensável...”. (MERLEAU-PONTY, 2006:476) 

Retomando-se a proposta fundamental da fenomenologia: o retorno ao mundo vivido, 
é importante observar, como trata Merleau-Ponty, que este não se compõe somente a partir 
da natureza, no que se entende como mundo natural, mas também em tudo o que se 
estabelece a partir da ação do ser-no-mundo e do ser-no-mundo-com-outrem. Nesse sentido, 
o autor traz à reflexão a ideia de que não somente a natureza se coloca no cotidiano da vida 
dos indivíduos, entrelaçando-se a eles, como também os comportamentos individuais e 
sociais se colocam na natureza, sob a forma de cultura. (MERLEAU-PONTY, 2006:465) E 
nessa perspectiva, faz-se então preciso redescobrir, depois e para além do mundo natural, 
também esse mundo cultural ou social, uma vez que aí a relação dos indivíduos com o mundo 
social é tão profunda e entrelaçada quanto sua relação com o mundo natural, e para muito 
além das dimensões possíveis da percepção e do juízo. (MERLEAU-PONTY, 2006:485) 

A partir daí, no contexto do mundo vivido e somente nele, enquanto mundo natural, 
cultural e social, é que se dá todo saber e todo conhecer, o apreender da consciência dado a 
partir da experiência ela mesma. Na visão fenomenológica, segundo Merleau-Ponty, todo 
saber que os indivíduos têm do mundo, mesmo por meio da ciência, somente se é possível 
saber a partir de uma visão ou experiência particular desse mundo, não fosse a qual os 
símbolos da ciência nada poderiam dizer. (MERLEAU-PONTY, 2006:03) Assim, no que o 
autor observa em complemento, todo o universo da ciência e mesmo da filosofia encontram-
se como expressão segunda do mundo vivido, mundo percebido, como tentativa de 
elucidação ou explicação desse mundo que se dá na experiência. “A experiência antecipa 
uma filosofia, assim como a filosofia nada mais é que uma experiência elucidada.” 
(MERLEAU-PONTY, 2006:99) 
 Esse saber, esse conhecer que vem da experiência antes da ciência, de que trata a 
fenomenologia, não seria em si uma dimensão difícil de alcançar, como destaca Merleau-
Ponty, especialmente na medida em que os indivíduos se limitassem ao campo dos 
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fenômenos, ao nível das experiências vivas que vem antes do mundo lógico e objetivo, 
preferindo as descrições do mundo às limitações do pensar; a compreensão e reflexão sobre 
o mundo às lógicas objetivas do raciocinar. (MERLEAU-PONTY, 2006:489) - E em que tal 
saber e conhecer, mais uma vez aqui num paralelo com o universo das experiências infantis, 
parece em si tão próximo dos saberes das crianças, aquele conhecimento que elas vão 
construindo nas suas experiências e vivências, na sua exploração cotidiana do mundo. 
     No mundo sensível do campo dos fenômenos, como observa Merleau-Ponty, a 
experiência, para muito além das diferenças entre qualidades e conceitos, é capaz de trazer à 
tona a própria vida das qualidades enquanto propriedades em ação, em significação - numa 
ideia muito aproximada do que a semiótica peirceana apresenta na noção de “experiência 
colateral”. E para ilustrar esse processo o autor traz algo que seria próprio do mundo 
cotidiano das crianças, ao falar, por exemplo, da luz de uma vela que muda completamente 
de aspecto e de significado para a criança depois da experiência de uma queimadura. “A 
visão já é habitada por um sentimento que lhe dá uma função no espetáculo do mundo, assim 
como em nossa existência.” (MERLEAU-PONTY, 2006:83) É a experiência sensível, é o 
sentir que tem o poder de investir as qualidades de valores vitais, o que lhes dá sentido no 
mundo, pois o sentir é como que uma forma vital e essencial de comunicação entre os 
indivíduos e o mundo tomado então como lugar familiar da existência. É o sentir que em si 
determina a espessura do objeto percebido assim como do sujeito que percebe. (MERLEAU-
PONTY, 2006:84) E assim o é, na medida em que seja possível compreender as relações que 
se tecem entre o mundo, a paisagem, as suas partes, o indivíduo e os outros indivíduos, a 
partir de que um objeto percebido pode então “... concentrar em si toda uma cena ou tornar-
se a imago de todo um segmento de vida.” (MERLEAU-PONTY, 2006:84) 
 Nesse contexto do mundo sensível em que se dá o fenômeno da percepção, segundo 
Merleau-Ponty, ela nunca se verifica como algo deliberado, mas antes, como o pano de fundo 
sobre o que tudo então se destaca, constituindo-se ela mesma em verdade, a percepção do 
mundo dada como que o fundamento da ideia da verdade. (MERLEAU-PONTY, 2006:13) 
Desse modo, assim como também sinaliza Peirce em suas reflexões, Merleau-Ponty observa 
que não se faz preciso então “... perguntar-se se nós percebemos verdadeiramente um 
mundo, é preciso dizer, ao contrário: o mundo é aquilo que nós percebemos.” (MERLEAU-
PONTY, 2006:13-14) E assim, como complementa o autor, se para o indivíduo existe tal 
objeto, que pode ser por ele alcançado, é por meio da experiência perceptiva que se dá essa 
espécie de mergulho do ser no mundo. (MERLEAU-PONTY, 2006:275) 
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E nessa perspectiva, mais uma vez aqui se arriscando um paralelo com o universo das 
experiências infantis, é possível observar que, ao falar da percepção, do como se dá esse 
fenômeno a partir de toda experiência sensível nos indivíduos, Merleau-Ponty poderia 
também estar falando, ao mesmo tempo e ainda que não especificamente ou 
intencionalmente, do que se daria no nível de uma percepção livre das crianças, pois que, 
como bem descreve o autor, o mundo percebido coloca-se antes em uma dimensão da 
descrição do “real”, enquanto vivência, do que da sua predicação ou juízo, enquanto 
explicação. E assim, a um só tempo e em um mesmo lugar, tanto os reflexos sensoriais, as 
sensações físicas, as impressões táteis, os sentidos visuais, auditivos e tantos outros, quanto 
as emoções, as criações e fantasias do imaginário, todos se combinam, ainda que não se 
misturem, no universo das experiências sensíveis da percepção. (MERLEAU-PONTY, 
2006:05-06) 

Dando continuidade à exploração dos principais conceitos e noções dados a partir da 
fenomenologia, vale observar que uma das noções mais essenciais, presentes na concepção 
fenomenológica do mundo vivido e a partir daí também no campo da concepção 
fenomenológica da percepção, é a que traz à luz a ideia de contexto, o conjunto, a conexão 
viva onde tudo se conecta, se sobrepõe, interage, se combina, se entrelaça: o antes, o agora 
e o depois, o aqui e o acolá, a figura e o plano de fundo, o eu e o outro, as diferentes 
linguagens, as muitas consciências, as múltiplas experiências, as infinitas possibilidades de 
sentidos. Nessa perspectiva, na reflexão de Merleau-Ponty, o mundo fenomenológico, para 
além do ser puro, é o sentido que se dá a partir do entrelaçamento das experiências do ser-
no-mundo e do ser-no-mundo-com-outrem, todas misturadas e combinadas umas nas outras, 
numa plena dimensão do que é subjetivo e intersubjetivo. (MERLEAU-PONTY, 2006:18) E a 
partir daí, numa analogia entre o contexto do mundo vivido e o contexto do próprio corpo 
humano, a visão fenomenológica traz à reflexão, nas palavras de Merleau-Ponty, a ideia de 
que o encontro entre o ser, o mundo e as coisas dá-se em uma conexão viva e dinâmica 
semelhante ao que acontece com as partes do corpo entre si, que para além de uma 
composição geométrica se colocam enquanto conexão de vida. (MERLEAU-PONTY, 
2006:276) 
 A noção de contexto, na ideia de conjunto, combinação e sobreposição de 
perspectivas, também se faz presente na concepção fenomenológica da percepção, como 
destaca Merleau-Ponty, tanto em um nível do que é individual quanto do que é intersubjetivo, 
pois que, do mesmo modo que no contexto da percepção individual as perspectivas não 
podem ser realizadas a parte umas das outras, assim também, nesse sentido de conjunto, 
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deve-se reconhecer as dinâmicas de comunicação entre as diferentes consciências dadas em 
um mesmo mundo. (MERLEAU-PONTY, 2006:473) 

Estendendo-se agora a ideia de contexto, de conjunto ou conexão na concepção 
fenomenológica também para o campo da linguagem, é interessante observar, como dado a 
partir das reflexões de Merleau-Ponty, que é na experiência do diálogo que se constitui um 
elo comum entre os indivíduos, que se dá o entrelaçamento dos seus pensamentos e das 
suas palavras em um mesmo campo de discussão, e em que uns e outros entre si trocam 
pensamentos ao mesmo tempo em que se fazem pensar. (MERLEAU-PONTY, 2006:474-475) 
Nesse sentido, tal noção fenomenológica de contexto, de conjunto ou conexão também se faz 
presente na relação pensamento-palavra, enquanto conexão viva que mantém o movimento 
contínuo do pensar, falar e repensar, assim sucessivamente, como que numa dinâmica 
esteira da linguagem:  

Pensamento e palavra contam um com o outro. Substituem-se continuamente um ao 
outro. Revezam-se, estimulam-se reciprocamente. Todo pensamento vem das 
palavras e volta para elas, toda palavra nasceu nos pensamentos e acaba neles. [...] 
As operações expressivas ocorrem entre palavra pensante e pensamento falante [...] 
são conjuntos abertos de significações disponíveis que não reativamos, são esteiras 
do pensar que não retraçamos, que continuamos. (MERLEAU-PONTY, 1991:17-18)  
 

Do mesmo modo e a partir do domínio da linguagem, também no universo dos signos 
e das significações as ideias de contexto, conjunto, conexão e movimento se fazem 
essencialmente presentes. Como observa Merleau-Ponty, nesse sentido vale notar o quanto 
os signos necessitam interagir, estar em contato com outros signos para assim poder 
significar: “... os signos um a um nada significam, [...] cada um deles expressa menos um 
sentido do que marca um desvio de sentido entre si mesmo e os outros.” (MERLEAU-PONTY, 
1991:39) Assim como também na linguagem, palavras soltas, gestos solitários, sons e 
imagens desconectados dificilmente conseguiriam significar. A significação se faz nas 
diferenças, nos contrastes, nos encontros e desencontros entre os signos, na interação, no 
conjunto, ou muitas vezes, até mesmo nos intervalos de silêncio entre eles, pois que, como o 
autor destaca em complemento, todas as linguagens são indiretas, todas as linguagens são 
também silêncio, especialmente no sentido de que “a ausência de signo pode ser um signo”. 
(MERLEAU-PONTY, 1991:44) E nessa mesma perspectiva, onde a ideia de contexto, para 
além do que está no conjunto, pode também representar o que está fora, ao redor, ou mesmo 
ao fundo, é preciso considerar-se tanto a palavra quanto o fundo de silêncio que se coloca ao 
seu redor, sem o qual ela nada poderia significar. (MERLEAU-PONTY, 1991:47) 

É somente a partir da noção fenomenológica de contexto, essa noção do todo da 
linguagem em movimento, no seu contexto, no seu conjunto de pensamentos, palavras e 
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silêncios, que podem se dar os sentidos nela propostos, e que só aparecem depois, como 
que engastados nas palavras. “Como a charada, só é compreendida mediante a interação 
dos signos, que considerados à parte são equívocos ou banais, e apenas reunidos adquirem 
sentido.” (MERLEAU-PONTY, 1991:43) Os sentidos assim se colocam, como observa 
Merleau-Ponty, dados como que numa espécie de operação que a linguagem faz sobre a 
própria linguagem, no todo do seu processo de construção e movimento em que “... o sentido 
é antes implicado pelo edifício das palavras do que designado por elas”. (MERLEAU-PONTY, 
1991:87) 

A partir dessa concepção do contexto, na ideia do todo, do conjunto e movimento dos 
signos e das significações, dá-se então a apreensão dos sentidos em particular. Conforme a 
reflexão de Merleau-Ponty, é como se fosse necessário ter antes o todo para depois se ter as 
partes que vão compor esse todo; é como se cada parte tivesse que valer, de início e de 
imediato, como um todo; é como aquela espécie de movimento em círculo que, no contexto 
da linguagem, “... faz com que a língua se preceda naqueles que a aprendem, ensine-se a si 
mesma e sugira a própria decifração...”. (MERLEAU-PONTY, 1991:39) É como um paradoxo, 
e que se pode bem observar, por exemplo, no caso das crianças, no seu aprender da língua e 
no apreender da própria linguagem, pois que, como o autor observa, na medida em que as 
partes aprendidas da língua valem de imediato para a criança como um todo, tais processos 
de linguagem se apresentam, assim, como que se fossem funções ao seu modo já completas. 
E nessa perspectiva então, como descreve Merleau-Ponty: 

[...] é a língua inteira, como estilo de expressão, como maneira única de utilizar-se 
da palavra, que é antecipada pela criança com as primeiras oposições fonêmicas. O 
todo da língua falada a sua volta a tragaria como um turbilhão, a tentaria por suas 
articulações internas e a conduziria quase até o momento em que todo esse ruído 
significará algo. [...] Só a língua como um todo permite compreender como a 
linguagem atrai a criança para si e como esta consegue entrar nesse domínio cujas 
portas, era de acreditar, só se abrem do interior.   (MERLEAU-PONTY, 1991:40-41)  
 

E nesse contexto do como se dá para a criança a apreensão da linguagem e o 
aprendizado da língua, como observa Merleau-Ponty, em que a “potência falante” que a 
criança toma para si não se apresenta como a soma dos significados, morfologias, sintaxes e 
léxicos de tais estruturas linguísticas, e em que esses conhecimentos não seriam necessários 
e nem poderiam ser suficientes para o seu aprendizado, o autor então destaca o movimento 
livre, dinâmico e autônomo que toma a linguagem enquanto criação e recriação de si mesma 
nesse processo de mediação entre as intenções ainda mudas das palavras, as palavras 
faladas e os próprios pensamentos. (MERLEAU-PONTY, 1991:94) E como bem observa o 
autor, ainda em sua mesma reflexão, para muito além de um meio a linguagem é viva, ela é 
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vida e movimento: “... a linguagem é algo como um ser [...] ela mesma desvela seus 
segredos, ensina-os a toda criança que vem ao mundo, é inteiramente mostração [...] um 
universo capaz de alojar em si as próprias coisas - depois de as ter transformado em sentido 
das coisas.” (MERLEAU-PONTY, 1991:43) 

Não somente no domínio da linguagem, mas também no todo da história e da cultura, 
a fenomenologia vem mostrar, como trata Merleau-Ponty, que é tão imprescindível quanto 
inevitável esse movimento da presença do todo nas partes, esse sentido que nasce nas 
bordas dos signos, como que numa antecipação de tudo o que ainda não é, e em que assim, 
toda significação explícita se colocaria como a complementação de um longo processo de 
incubação e de evolução dos sentidos. (MERLEAU-PONTY, 1991:41-42) É nesse constante 
movimento de vida, antecipação e devir, como complementa o autor - e como que num 
paralelo com aquilo que a semiótica peirceana apresenta no conceito de semiose - que se dá, 
por meio dos signos e das significações, todo o movimento de criação e recriação da 
linguagem, da história, da cultura, num contínuo continuar, transformar e ressignificar: “... a 
cultura nunca nos oferece significações absolutamente transparentes, a gênese do sentido 
nunca está terminada.” (MERLEAU-PONTY, 1991:42) 

Para a reflexão fenomenológica de que trata Merleau-Ponty, no que ela se propõe a 
esse retorno ao mundo vivido, ao mergulho nos tempos e espaços do sensível, tudo é 
movimento, o mundo, as coisas, o ser-no-mundo; “o homem só é em movimento”. Nada se dá 
e nada se mantém senão em movimento: “somente assim é que todas as coisas podem ser 
juntas.” (MERLEAU-PONTY, 1991:22) A linguagem, a história, a cultura, tudo se faz no 
contexto e no movimento. Não há objeto puro, não há signo em si mesmo, não há em si 
significação. Sentido algum poderia se dar a desvelar senão entrelaçado nos movimentos do 
seu contexto: a palavra não diz, senão entrelaçada nas palavras; o gesto não significa, senão 
engajado no movimento; a imagem em si não mostra, senão envolvida em suas paisagens. 
Como descreve o autor ao colocar sua reflexão no campo da linguagem, uma vez que os 
signos só podem significar na medida em que se misturam e se destacam dos outros signos, 
“... seu sentido está totalmente envolvido na linguagem, a palavra intervém sempre sobre um 
fundo de palavra, nunca é senão uma dobra no imenso tecido da fala. [...] O sentido é o 
movimento total da palavra, e é por isso que nosso pensamento demora-se na linguagem”.  
(MERLEAU-PONTY, 1991:42-43)  

Nessa perspectiva em que se coloca então a proposta da fenomenologia, como se 
observa a partir das reflexões de Merleau-Ponty, a ideia do contexto, a noção do conjunto, a 
dinâmica do movimento são essenciais para o desvelar dos signos, para o constante criar e 
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recriar dos sentidos, das significações. Preciso apenas é o desamarrar, o desprender, o 
compreender de cada figura, em todo o seu contexto e movimento, como objeto dado em um 
primeiro plano que se sobrepõe a toda riqueza inerente ao seu plano de fundo, assim 
sucessivamente, como o que se dá nos movimentos das muitas e diversas camadas das 
experiências e percepções no mundo vivido. Eis aí, nesse sentido, a partir das noções de 
contexto e movimento, mais uma importante noção acerca do universo das concepções da 
fenomenologia: o plano de fundo – dado como tudo o que se coloca como pano de fundo para 
os seres, as coisas, as experiências, as linguagens, as significações. O mundo vivido como 
pano de fundo para o ser-no-mundo. E nesse sentido, como descreve Merleau-Ponty: “... se 
sob o sujeito nós reencontramos o tempo, e se ao paradoxo do tempo correlacionamos os do 
corpo, do mundo, da coisa e de outrem, compreendemos que para além nada há a 
compreender.” (MERLEAU-PONTY, 2006:490) 

Nessa mesma perspectiva e a partir daí, outra noção importante no contexto das 
concepções fenomenológicas, e que se coloca em relação com as noções de contexto, 
movimento e plano de fundo, é a que trata do visível e do invisível, sinalizando para o sentido 
de que, no campo dos fenômenos, nem tudo o que é visível se pode ver de imediato. O 
visível, como trata Merleau-Ponty, requer o despertar da sensibilidade para toda a riqueza de 
elementos que pode estar para além do visível, no invisível, como que em forma de latência 
oculta no interior dos objetos e no devir das significações, ou ainda acomodada nos muitos 
detalhes entrelaçados dos seus planos de fundo. (MERLEAU-PONTY, 1991:21) O mundo 
visível, como observa o autor, se apresenta como que na ordem de uma transcendência em 
que os objetos, as coisas e os seres se colocam como que por trás do que deles se pode ver; 
há sempre faces que se escondem por trás das faces que aparecem, pois que é nisso que 
consiste o aparecer. “Ver é, por princípio, ver mais do que se vê, é ter acesso a um ser de 
latência. O invisível é o relevo e a profundidade do visível...”. (MERLEAU-PONTY, 1991:21) 
 No contexto dessa dimensão do mundo vivido, enquanto mundo natural, cultural e 
social, onde o ser-é-no-mundo-com-outrem, onde a percepção e o conhecimento somente 
podem se dar a partir das experiências do sensível, onde todas as coisas são juntas, em 
contexto, movimento e planos de fundo, em contínuo vir a ser, e onde o visível é da ordem do 
invisível, coloca-se assim, como observa Merleau-Ponty, a proposta essencial da reflexão 
filosófica a partir da visão fenomenológica: Não enquanto uma análise que em si “substitui a 
existência absoluta do objeto pelo pensamento de um objeto absoluto”. (MERLEAU-PONTY, 
2006:275) Mas enquanto uma reflexão que reflete sobre o mundo ao mesmo tempo em que 
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se reflete nessa reflexão, ao encontro do contínuo devir das mudanças e transformações que 
sempre sucedem a cada novo refletir: 

A reflexão não pode ser plena, não pode ser um esclarecimento total de seu objeto 
se não toma consciência de si mesma ao mesmo tempo que de seus resultados. [...] 
A reflexão só é verdadeiramente reflexão se não se arrebata para fora de si mesma, 
se se conhecer como reflexão-sobre-um-irrefletido e, por conseguinte, como uma 
mudança de estrutura de nossa existência. (MERLEAU-PONTY, 2006:97) 
 

 Na concepção fenomenológica, a reflexão, o pensamento é algo sempre dinâmico, 
que está sempre em evolução, em recriação, em transformação. E a fenomenologia, como 
observa Merleau-Ponty, assim o destaca como algo sempre em estado nascente, crescente, 
e depois envelhecente, impossível de se repetir, que nunca se faz só, mas em conjunto, 
arrastando consigo outros pensamentos, como que numa contínua esteira do pensar. 
Pensamentos e sujeitos da reflexão que funcionam assim por construção. (MERLEAU-
PONTY, 1991:13-14) 
 É nessa perspectiva que podem então se dar as mudanças e transformações do 
mundo, pelo contínuo refletir, pensar e repensar, o infinito criar e recriar dos pensamentos e 
de tudo o que eles trazem consigo em seus contextos, seus acúmulos, suas combinações, no 
tempo que os arrasta na soma de tudo o que eles são. Nesse sentido, Merleau-Ponty vem 
ilustrar esse movimento da construção e evolução do pensar, ao falar, por exemplo, do 
pensamento político como algo que “... é sempre a elucidação de uma percepção histórica em 
que intervêm todos os nossos conhecimentos, todas as nossas experiências e todos os 
nossos valores ao mesmo tempo, e dos quais as nossas teses são apenas a formulação 
esquemática.” (MERLEAU-PONTY, 1991:88)  

Observação importante e essencial em qualquer campo do conhecimento ou da 
atividade humana, e muito especialmente nos domínios da ciência, no contexto do 
desenvolvimento de estudos e pesquisas como o que aqui se propõe, onde todas as leituras 
feitas a partir de determinados contextos, as pesquisas e análises realizadas, os resultados 
observados e as conclusões expressadas serão sempre, para além das suas possíveis 
descobertas e contribuições científicas, também uma soma de tudo isso: história, percepção, 
conhecimentos, experiências e valores de seus pesquisadores. 

E finalmente, partindo de todo o exposto e especialmente da essência da proposta 
fenomenológica enquanto reflexão filosófica a partir do mundo vivido, não se poderia deixar 
de arriscar aqui um último paralelo com o universo das experiências infantis: universo no qual 
sem perceber, e mesmo sem querer, partindo daquilo que parece tão próximo delas, as 
crianças acabam por aprender a verdadeira arte do filosofar, pois que, como bem se coloca 
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nas palavras de Merleau-Ponty, a verdadeira filosofia “... é reaprender a ver o mundo, e nesse 
sentido uma história narrada pode significar o mundo com tanta ‘profundidade’ quanto um 
tratado de filosofia”. (MERLEAU-PONTY, 2006:19) 

A partir da exploração de toda a abordagem teórico-filosófica apresentada sobre a 
semiótica e a fenomenologia - trazendo alguns dos principais conceitos e definições 
presentes na semiótica peirceana (o conceito de semiótica, sua base fenomenológica, as 
categorias universais da primeiridade, secundidade e terceiridade, o conceito de signo, objeto 
e interpretante, as tricotomias fundamentais do signo, a noção de experiência colateral, a 
noção de semiose, e os conceitos filosóficos referentes aos ideais da estética, da ética e da 
lógica) e também alguns dos principais conceitos e noções dados a partir da fenomenologia 
de Merleau-Ponty (o conceito de fenomenologia, a proposta do retorno ao mundo vivido, o 
ser-no-mundo, o ser-no-mundo-com-outrem, o mundo natural, cultural e social, a experiência 
sensível, a percepção e o conhecimento, a linguagem e o devir das significações, as noções 
de contexto, movimento e planos de fundo, a ordem do visível e do invisível, o pensamento e 
a evolução do pensar, e a proposta da reflexão filosófica enquanto uma reflexão sobre a 
reflexão) - pode-se então compreender a grandeza e abrangência conceitual da semiótica 
proposta por Peirce. 

 O autor, assentando suas bases na riqueza e amplitude conceitual da fenomenologia, 
busca ir além dos estudos clássicos da linguagem, das imagens e representações, na 
construção mais ampla e aberta da sua concepção de signo, colocando o mundo, o universo 
e a própria vida como possibilidades de contextos para suas análises e reflexões. Do mesmo 
modo, pode-se perceber o quão rica pode ser a possibilidade de uma contextualização 
teórico-filosófica de base fenomenológica a partir de uma análise teórico-metodológica de 
base semiótica, numa proposta de fundamentação que se pretenda partir da essencial inter-
relação entre filosofia, teoria e método. 

Interessante notar o quanto a análise semiótica aliada à reflexão fenomenológica - 
especialmente nas suas concepções, agora verificadas em conjunto, de signo, significação, 
sentidos, semiose, estética, ética, lógica, linguagem, mundo, experiência, percepção, 
movimento, devir, contexto e planos de fundo - pode contribuir no desenvolvimento de 
análises, leituras e reflexões mais contextualizadas e plurais nos processos de pesquisas no 
campo da comunicação, como é o caso do estudo que aqui se propõe, tendo em vista, por 
exemplo, a multiplicidade de textos, linguagens, meios e mensagens que constantemente se 
sobrepõem no contexto contemporâneo da midiatização publicitária - especialmente no que 
se coloca nos processos de midiatização dados no contexto das vivências e experiências das 
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crianças e dos jovens, onde tais sobreposições de textos, linguagens, meios, mensagens, 
mídias e tecnologias podem ser ainda mais intensas, dinâmicas e diversas.  

Nesse sentido, como observado inicialmente, ao se compreender a essência 
fenomenológica da semiótica peirceana, bem como, ao se buscar, ao lado da base teórico-
metodológica proposta para este estudo fundamentada na teoria semiótica de Peirce, também 
as possibilidades das contribuições teórico-filosóficas da fenomenologia de Merleau-Ponty 
numa proposta de contextualização para tal fundamentação, entende-se que seja possível 
partir-se para análises mais aprofundadas e abrangentes no desenvolvimento do estudo aqui 
proposto. Isso na medida em que permitirá o entrelace de leituras mais aprofundadas, abertas 
e contextualizadas dos signos, significações e possibilidades de sentidos presentes nas 
diferentes manifestações da publicidade contemporânea de alimentos infantis, bem como e a 
partir daí, permitindo também diferentes possibilidades de combinações e contrastes entre as 
estéticas publicitárias de alimentos para crianças, as éticas ou as práticas de consumo 
alimentar infantil e as possíveis lógicas dadas no contexto dos hábitos alimentares das 
crianças nos cotidianos da contemporaneidade. 

Neste ponto, encerrada a exposição da primeira parte do estudo, concentrada na 
exploração teórico-filosófica da temática das mudanças e transformações da sociedade 
contemporânea, especialmente em sua relação com os fenômenos da midiatização, da 
publicidade e do consumo – reflexão apresentada no primeiro capítulo - bem como na 
proposta de fundamentação filosófico-teórico-metodológica do estudo, a partir da inter-relação 
entre as principais dimensões conceituais da semiótica peirceana e da fenomenologia de 
Merleau-Ponty – abordagem proposta no segundo capítulo - dá-se início então, na sequência, 
à apresentação da segunda parte do trabalho - contemplando o desenvolvimento do terceiro e 
do quarto capítulo – especialmente destinada à exploração da temática central deste estudo: 
o universo das crianças, a cultura de consumo alimentar e a midiatização publicitária 
contemporânea de alimentos infantis, no contexto das diferentes modalidades de 
manifestação da tendência do eatertainment.  
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A partir desta segunda parte do trabalho serão explorados os principais conceitos e 
referenciais teóricos sobre os temas relacionados ao universo das crianças e das 
experiências infantis, no contexto contemporâneo da cultura de consumo alimentar, e a 
midiatização publicitária contemporânea de alimentos para crianças, especialmente a partir do 
contexto da tendência do eatertainment – temática central deste estudo e na qual se coloca o 
objeto da pesquisa que aqui se propõe. 

Nessa perspectiva, o terceiro capítulo concentra-se especialmente em uma 
abordagem sobre a construção histórico-social e a contextualização das noções conceituais 
de criança e de infância na contemporaneidade, e na reflexão sobre a dinâmica relação 
verificada entre crianças, mídias, publicidade e consumo nos diferentes contextos do mundo 
contemporâneo - nas contribuições de Ariès, Corsaro, Buckingham, Livingstone, Prout, 
Steinberg & Kincheloe, Montigneaux, Gunter & Furnham, Giacomini Filho, Penn, Lipovetsky, e 
Passarelli.  

O quarto capítulo, à sua vez, concentra-se nos principais conceitos, questões e 
reflexões sobre a história da alimentação e a cultura alimentar contemporânea, o consumo 
alimentar infantil, e o debate que se coloca sobre a temática da saúde e alimentação das 
crianças nos contextos da sociedade contemporânea - nas contribuições de Braudel, Flandrin 
& Montanari, Trindade, Fischler, Pedrocco, Pitte, Sorcinelli, Madi, Viana, Penn, Lipovetsky, 
Galindo, Lewin, Buckingham, Pitas e Henriques & Vivarta – assim como se concentra também 
na exploração do contexto dinâmico e lúdico da tendência do eatertainment e no universo 
contemporâneo da midiatização publicitária de alimentos infantis, em suas múltiplas e 
diversas manifestações dadas na dimensão da combinação alimentação-diversão – nas 
contribuições de Lipovetsky, Huizinga, Winnicott, Bettelheim, Galindo, Braga, Pires, 
Montigneaux, Perez, Karsaklian, Kapferer, Gunter & Frnham, Giacomini Filho, Pillar, Garvey & 
Yeomans, e Lewin. Temas a serem abordados nesta segunda parte do trabalho na busca do 
referencial teórico e conceitual que ainda se faz necessário para o embasamento e 
contextualização do estudo proposto, antes de se partir para o desenvolvimento das análises 
de alguns exemplos das principais manifestações midiáticas da publicidade contemporânea 
de alimentos para crianças no contexto da alimentação-diversão, a serem apresentadas no 
capítulo final. 
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CAPÍTULO III - CRIANÇAS, MÍDIAS, PUBLICIDADE E CONSUMO NO 
MUNDO CONTEMPORÂNEO: UMA CONSTRUÇÃO HISTÓRICA, SOCIAL 
E CULTURAL 
 
 
 Ao falar sobre crianças ou sobre infância, especialmente nos dinâmicos e diversos 
contextos do mundo contemporâneo, é importante observar que se trata em essência de um 
conceito ou mesmo uma ideia em constante movimento, que se dá num contínuo processo de 
construção social, cultural e histórica, pois que, conforme sinaliza Buckingham, para muito 
além de uma definição ou conceito fechado em si mesmo, a noção de infância não pode 
ocorrer em uma dimensão do que é absoluto ou universal, mas antes, em uma dimensão do 
que é sempre relativo e diversificado, assumindo formas diferentes em contextos diferentes. 
(BUCKINGHAM, 2007:08; 2012b:98) Nesse sentido, em qualquer estudo, discussão ou 
avaliação que se faça a respeito de tal temática, como observa o autor, é assim fundamental 
levar-se em conta a premissa de que a criança não é em si a representação de uma categoria 
natural, universal ou puramente biológica, num formato e num sentido fixo, e sobre a qual se 
possa facilmente fazer observações, avaliações, generalizações, ou mesmo reivindicações. 
Pelo contrário e muito além disso, o sentido de infância é em si movimento, variável na 
história, na cultura e na sociedade. “As crianças são vistas – e vêem a si mesmas – de formas 
muito diversas em diferentes períodos históricos, em diferentes culturas e em diferentes 
grupos sociais.” (BUCKINGHAM, 2007:19)  

E nessa perspectiva, o que é ainda mais significativo nesse processo de construção 
coletiva da noção de infância é o fato de que nem mesmo essas definições histórico 
socioculturalmente construídas podem se dar como fixas ou estáticas, uma vez que, como 
destaca o autor, o significado de infância coloca-se em um processo de constante 
negociação, tanto na esfera pública dos discursos políticos, midiáticos e sociais, quanto no 
nível das relações pessoais dos indivíduos em seus cotidianos. (BUCKINGHAM, 2007:19; 
2012b:98) 
 No entanto, mesmo considerando-se a condição dinâmica e variável que toma o 
significado de infância na dimensão de um processo histórico, social e cultural de construção, 
não se pode negar a evidência de que este ser biológico nas fases iniciais do seu 
desenvolvimento e a que se convenciona chamar de “criança” exista. Conforme observa 
Buckingham, a intenção aqui não seria negar essa dimensão biológica do ser criança, mas 
antes, o que se pretende é destacar que essas definições coletivas são sempre percebidas 
como resultantes de complexos processos sociais e discursivos, e em certa dimensão de 
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circularidade. Circularidade que coloca as definições coletivas de criança e de infância em 
constante movimento, tanto nos tempos da história quanto nos espaços dos diferentes 
contextos sociais e culturais. 
 Ao mesmo tempo, como complementa o autor, ela acaba por colocar a cada um 
desses tempos e espaços modos específicos de pensar a criança e a infância, e em que, a 
partir daí, tais definições, depois de codificadas em leis e políticas específicas, são 
materializadas em formas também específicas de práticas sociais e institucionais, que assim 
contribuem na produção das formas típicas das noções e comportamentos a serem tomados 
como infantis, ao mesmo tempo em que também produzem formas de resistência a tais 
determinações. (BUCKINGHAM, 2007:20) E assim sucessivamente, nos contínuos processos 
de significação e ressignificação das noções de infância, do ser criança ou de público infantil, 
em que conceitos e definições colocam-se sempre em certo grau de movimento e 
relatividade, num processo constante de negociação social. (BUCKINGHAM, 2012b:114) 
 E essa perspectiva da noção de infância tomada como processo de construção e 
movimento contínuo na história, na cultura e na sociedade, em constante negociação e 
ressignificação, torna-se essencialmente importante no desenvolvimento de estudos como o 
que aqui se propõe, uma vez que permite certa relativização de conceitos, avaliações e 
possíveis afirmações a respeito das muitas e diversas relações existentes entre as crianças, 
as mídias, a publicidade e o consumo nos diferentes contextos do mundo contemporâneo. 
    Nesse sentido então de uma noção ou percepção da infância que seja em si histórica, 
cultural e dinâmica, e antes de se dar continuidade à abordagem dessa temática, 
considerando a noção contemporânea de infância, especialmente no contexto das relações 
verificadas entre as crianças, as mídias e o consumo, seria interessante conhecer um pouco 
da história social e cultural das noções coletivas de infância e do ser criança ocorridas ao 
longo dos últimos séculos, ainda que de modo breve e um tanto superficial - uma vez que não 
haveria espaço neste estudo para um maior aprofundamento nessa dimensão histórica das 
diferentes leituras do universo infantil ao largo do espaço e ao longo do tempo. 
 Nessa perspectiva, e dando-se início assim a uma abordagem histórica da construção 
social das noções e significações de infância e do ser criança, entende-se que seria 
interessante partir de algumas das principais contribuições de Philippe Ariès, um dos 
primeiros estudiosos a dar atenção especial a esse processo de construção da noção de 
infância ao longo da história, nas dimensões da cultura e da sociedade, e em diferentes 
períodos desde os últimos séculos – embora considerando-se aqui as possíveis limitações de 
suas leituras, feitas especialmente a partir das manifestações e expressões artísticas de cada 
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período na representação histórica da imagem da criança e do universo infantil, e, nesse 
sentido, buscando-se em paralelo também as contribuições de autores como William Corsaro, 
e alguns historiadores e sociólogos da infância comentados por ele, no sentido de se propor 
uma leitura mais contextualizada e plural da noção de infância construída ao longo do tempo. 
 A obra de Philippe Ariès, conforme destaca Corsaro em sua análise contextual e 
histórica da infância e da moderna sociologia da infância, pode ser questionada em muitos 
aspectos, principalmente com relação a algumas limitações de contexto, abrangência, ou 
mesmo de possibilidades de comprovações históricas para as análises e conclusões por ele 
propostas. No entanto, como bem observa o autor em contrapartida, é tanto necessário 
quanto imprescindível destacar a importância do trabalho de Ariès para o estudo da história 
da infância, pois que, ao apresenta-la como um processo de construção social, estava 
iniciado em Ariès o caminho para que outros historiadores passassem a tratar os temas 
relacionados às crianças e seus contextos com especial atenção e seriedade em seus 
estudos, e em que, a partir daí, um número cada vez maior de historiadores passaria então a 
considerar também as vozes e as perspectivas infantis em seus estudos sobre crianças e 
infância. (CORSARO, 2011:75-76) 
 A análise histórico-social de Ariès inicia-se a partir das representações da infância na 
era medieval, expressas por meio das principais manifestações artísticas desse período. 
Segundo o autor, na sociedade medieval o sentimento da infância era algo inexistente, o que 
não significaria, no entanto, que as crianças fossem relegadas ao completo desprezo, 
negligência e abandono, uma vez que, o sentimento da infância não é o que se coloca no 
nível da afeição, do afeto pelas crianças, mas sim o que se refere “... à consciência da 
particularidade infantil, essa particularidade que distingue essencialmente a criança do adulto, 
mesmo jovem”. (ARIÈS, 2012:99) É esta consciência em si de uma particularidade da infância 
que, segundo o autor, não existia na sociedade medieval e, por conta disso, tão logo as 
crianças tinham as mínimas condições de viver sem os cuidados de suas mães, ou mesmo 
das amas, elas eram ingressadas na sociedade dos adultos, e dos quais não se distinguiam 
mais. E a partir daí, como o autor complementa, quando as crianças se misturavam aos 
adultos, a questão das idades de crianças ou adultos não mais se fazia importante, na mesma 
medida em que essa indeterminação das idades se estendia a todas as dimensões da 
atividade social da época, desde as brincadeiras e os jogos, até as profissões e mesmo as 
atividades ligadas às armas. (ARIÈS, 2012:99)  
 Como destaca Ariès ao analisar obras artísticas e escritos da época, no contexto da 
sociedade medieval, as crianças muito pequenas e sujeitas ainda a todos os prováveis riscos 
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de mortalidade por doenças ou desnutrição quase nem eram consideradas como membros 
efetivos das famílias, antes que fosse possível se ter certeza de sua sobrevivência aos muitos 
desafios dos seus primeiros anos de vida. No entanto, logo que superavam essa fase - e isso 
quando conseguiam sobreviver, passavam então a ser consideradas como membros das 
famílias e logo se confundiam ao contexto dos adultos. (ARIÈS, 2012:99-100) 
 Neste ponto é importante atentar, como sinalizam alguns historiadores e sociólogos da 
infância especialmente destacados por Corsaro (2011), para as possíveis limitações da 
análise proposta por Ariès, principalmente no que se refere à sua abrangência, concentrada 
mais especificamente na França ou nos países da Europa Medieval e Moderna e ao contexto 
social analisado, talvez mais orientado para as camadas socioeconomicamente superiores da 
sociedade da época, bem como, a eventual impossibilidade de comprovações históricas para 
as suas observações e leituras, obtidas essencialmente a partir das manifestações e 
expressões artísticas e literárias desse período. 
 Em contraste a esse contexto medieval - e também do início da era moderna – de uma 
ausência da consciência e do sentimento da infância, como apresentado por Ariès, é possível 
se colocar as observações de Corsaro a partir das análises históricas de Barbara Hanawalt. 
Segundo o autor, o trabalho da historiadora, focado no estudo da infância britânica dos 
séculos XIV e XV, apresenta uma visão um tanto diferente, com base na realidade vivida 
pelas crianças londrinas nesse período, em que, mesmo percebendo-se as muitas 
dificuldades e riscos que se apresentavam no cotidiano das crianças, especialmente as 
crianças pequenas e os bebês, ainda assim se mostrava claro o contexto de brincadeiras e 
diversões de que elas participavam com frequência, e sobretudo o ambiente de cuidados, de 
proteção e de tratamentos diferenciados (especialmente nas questões de saúde, alimentação, 
prevenção de acidentes e questões jurídicas) que envolvia essas crianças no seio das 
famílias e na sociedade. (CORSARO, 2011:82-83)  

Outras observações de Corsaro, no sentido da possível relatividade da não-infância 
medieval sinalizada por Ariès, são verificadas a partir das suas leituras sobre as análises 
históricas de Linda Pollock, destacando que a historiadora observa que, especialmente a 
partir do início do século XVI, dependendo do contexto cultural e social analisado, as crianças 
eram dignas de especial atenção por parte dos pais, com expresso carinho e cuidado nas 
fases iniciais e acontecimentos marcantes do seu desenvolvimento infantil, e com tristeza, 
preocupação, sofrimento e luto por ocasião das doenças e nos casos de mortalidade - ao 
mesmo tempo em que, no entanto, o autor também atenta para as possíveis limitações de 
abrangência contextual da abordagem proposta pela autora. (CORSARO, 2011:80-81) 
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Expostas as observações e contribuições em paralelo, e retomando-se agora a 
abordagem histórica proposta por Ariès, o autor observa que, com o passar do tempo, na 
medida em que ao final da era medieval a criança passa a ser olhada com alguma atenção 
especial, ao menos no que se coloca enquanto representação artística da imagem da criança 
a partir do século XIV, é possível notar uma gradativa e crescente expressão de uma 
personalidade infantil, a personalidade que, a partir de então, se acreditava pertencer às 
crianças, em todo o sentido poético e familiar que de agora em diante se colocava no 
contexto da particularidade da infância. As crianças, a partir daí, especialmente nos 
ambientes familiares das camadas superiores da sociedade dos séculos XVI e XVII, como 
destaca Ariès, ganham um traje especial para então distingui-las dos adultos, principalmente 
no caso dos meninos pequenos, denotando-se assim uma nova atitude social com relação às 
crianças ocorrida a partir de tal especialização do traje infantil, especialmente em se tratando 
de uma época em que as convenções e formas exteriores tinham tão grande importância para 
a sociedade. (ARIÈS, 2012:100) 
 Dois sentimentos da infância nascem a partir desse novo contexto, como sinalizado 
por Ariès ao longo de toda a sua análise histórica e social da criança e da família. Inicialmente 
aparece o sentimento que é definido pelo autor como “paparicação”, quando as crianças, a 
partir de então olhadas com carinho e atenção especial, despertavam nos adultos 
sentimentos de alegria, diversão e encantamento: “Um novo sentimento da infância havia 
surgido, em que a criança, por sua ingenuidade, gentileza e graça, se tornava uma fonte de 
distração e de relaxamento para o adulto...” (ARIÈS, 2012:100) Um sentimento que, como 
destaca o autor, deu-se inicialmente no contexto das mulheres, aquelas que eram mais 
próximas das crianças e encarregadas dos seus cuidados, e nesse sentido ainda que para as 
mães e as amas as crianças talvez tenham sempre parecido amorosas e encantadoras, 
tratava-se de um sentimento antes não expresso, ou dado no domínio daqueles sentimentos 
que não se podia expressar. “De agora em diante, porém, as pessoas não hesitariam mais 
em admitir o prazer provocado pelas maneiras das crianças pequenas, o prazer que sentiam 
em ‘paparicá-las’.” (ARIÈS, 2012:101) 
 Um sentimento de carinho e encanto pela infância que, como trata Ariès, logo se 
espalhou para além das diferenças entre camadas ou grupos sociais da época, e assim, 
especialmente a partir do final do século XVII, tal sentimento de “paparicação” já não se 
limitava mais somente aos contextos das classes mais abastadas como também se fazia 
presente no universo dos grupos sociais mais populares. (ARIÈS, 2012:103) 
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Mas ao mesmo tempo e como que num paradoxo, conforme destaca o autor em sua 
análise histórica, eis que aparece também, mais expressivamente a partir do século XVII e 
como que numa reação crítica ao primeiro sentimento da infância, um sentimento diferente, 
sentimento de aversão ou exasperação com relação a todos esses mimos, encantos e 
paparicos com o que se passava a tratar as crianças especialmente no seio das famílias. E 
nesse sentido, entre as diversas manifestações e restrições que a partir daí passaram então a 
se colocar com relação às crianças, não se considerava mais agradável e nem desejável, por 
exemplo, que elas fossem misturadas aos adultos, especialmente em ocasiões como nas 
refeições à mesa, pois que isso então possibilitaria ou estimularia que as crianças se 
tornassem cada vez mais mimadas e mal-educadas. (ARIÈS, 2012:103) 

É importante notar, no entanto, como observa Ariès, que o sentimento de exasperação 
representava algo em si tão novo quanto o sentimento de “paparicação”, ambos estranhos e 
contrários àquele sentimento anterior da indiferença das idades nas sociedades medievais. 
(ARIÈS, 2012:103) Como destaca o autor, na medida em que, a partir desse novo sentimento 
de exasperação ou sentimento de “moralização”, se pretendia a separação das crianças do 
mundo dos adultos, estava também aí exposta uma forma de expressão da sensibilidade à 
presença infantil, ainda que em um sentido oposto ao sentimento de “paparicação”. Conforme 
descreve Ariès, verificava-se um sentimento da infância mais ligado à disciplina e à moral do 
que às peculiaridades do universo gracioso e lúdico das crianças: 

É entre os moralistas e os educadores do século XVII que vemos formar-se esse 
outro sentimento da infância [...] e que inspirou toda a educação até o século XX, 
tanto na cidade como no campo, na burguesia como no povo. O apego à infância e 
à sua particularidade não se exprimia mais por meio da distração e da brincadeira, 
mas por meio do interesse psicológico e da preocupação moral. (ARIÈS, 2012:104) 
 

 Nessa perspectiva, como destaca o autor, as crianças deixavam de ser vistas como 
seres agradáveis, divertidos e encantadores. Continuavam a ser olhadas com cuidado e 
preocupação, visto que ainda consideradas como seres sensíveis e especiais, até mesmo 
como anjos, mas, as quais, tornava-se essencialmente necessário conhecer e disciplinar, 
acrescentando a sua doçura toda a razão, na constante preocupação de torná-las pessoas 
corretas, honradas e extremamente racionais.  (ARIÈS, 2012:104) Nesse novo contexto tais 
moralistas e educadores, ao mesmo tempo em que haviam se tornado sensíveis ao fenômeno 
da infância, até então ignorado ou mesmo negligenciado, “... recusavam-se a considerar as 
crianças como brinquedos encantadores, pois viam nelas frágeis criaturas de Deus que era 
preciso ao mesmo tempo preservar e disciplinar”. (ARIÈS, 2012:105) 
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 No entanto, ao final do século XVIII o contexto social e o ambiente familiar contavam 
então com a expressão desses dois sentimentos da infância, diferentes, opostos entre si, mas 
que de todo modo representavam um olhar especial sobre a criança, a particularidade da 
infância e tudo o que caracterizava o universo infantil. E a essa composição de sentimentos 
contrários, como destaca Ariès, aliava-se ainda uma preocupação nova: os cuidados com a 
higiene e a saúde das crianças, não apenas nos quadros de um tratamento de doenças (o 
que, aliás, já existia desde os tempos mais antigos) mas especialmente nos quadros de uma 
proteção, prevenção e saudabilidade. “Tudo o que se referia às crianças e à família tornara-se 
um assunto sério e digno de atenção. Não apenas o futuro da criança, mas também sua 
simples presença e existência eram dignas de preocupação...” (ARIÈS, 2012:105) 
 Mas é importante observar, como bem sinaliza o autor, que tanto no seio da família 
como no âmbito da sociedade, foi a partir do sentimento da infância tomada enquanto 
necessidade de moralização, disciplina e racionalidade das crianças que passou a se colocar 
a noção de uma infância mais longa – ao contrário do sentimento de “paparicação” que se 
concentrava em uma visão de infância mais curta, com atenção somente voltada às 
criancinhas. Assim, conforme descreve o autor:  

A infância foi prolongada além dos anos em que o garotinho ainda andava com o 
auxílio de ‘guias’ ou falava seu ‘jargão’, quando uma etapa intermediária, antes rara 
e daí em diante cada vez mais comum, foi introduzida entre a época da túnica com 
gola e a época do adulto reconhecido: a etapa da escola, do colégio. (ARIÈS, 
2012:123) 
 

Nesse contexto, no que destaca Ariès, foi a partir da crescente preocupação dos 
moralistas e educadores do século XVII com a separação, o disciplinamento, e especialmente 
com a educação das crianças, que se instituiu todo o processo da escolaridade e o 
consequente sentimento de uma infância mais alongada, colocando-se assim as bases do 
que viria a se constituir na instituição moderna da escola, como que na origem do próprio 
sentimento moderno da escolaridade e da infância. (ARIÈS, 2012:123)  
 Assim, o que melhor caracterizaria a família e a sociedade moderna no que se coloca 
na dimensão de uma noção coletiva de infância, em contraste com o período medieval, como 
observa Ariès, é essencialmente a preocupação com a educação, a disciplina moral e racional 
das crianças – preocupação que, aliás, de certo modo já estava presente nas civilizações 
mais antigas e que havia então se perdido ao longo do tempo, chegando a sua total 
inexistência no contexto das idades indiferentes das sociedades medievais. Nesse sentido, 
conforme descreve o autor, as noções e separações das classes de idade do neolítico, ou a 
paideia helenística, representavam movimentos das civilizações mais antigas em que se 
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reconhecia as diferenças entre crianças e adultos, pressupondo uma espécie de passagem 
do mundo infantil ao mundo adulto por meio da iniciação e da educação; ao passo que a 
civilização medieval, não percebendo e não reconhecendo essas diferenças, acabou por não 
possuir essa noção de passagem de um mundo ao outro, misturando crianças e adultos como 
que numa única idade da vida. (ARIÈS, 2012:194) 
 O retorno a essa preocupação da família e da sociedade com a educação das 
crianças, conforme a interpretação de Ariès, representa assim o grande acontecimento, o 
marco especial da concepção moderna de infância e que, de algum modo, se coloca presente 
ainda hoje na contemporaneidade. E é nesse sentido, como complementa o autor, que no 
contexto da sociedade contemporânea, ciências específicas como a psicanálise, a psicologia, 
a pediatria ou a pedagogia são consagradas às questões e problemas da infância na mesma 
medida em que o mundo se torna cada vez mais centrado e focado nos problemas físicos, 
morais, educacionais, sociais e sexuais das crianças. (ARIÈS, 2012:193-194) Questões e 
preocupações diversas que, ainda para além do domínio da educação das crianças, vêm se 
tornando cada vez mais presentes ao longo do tempo, especialmente nas últimas décadas da 
atualidade, e no que assim tanto aquecem os debates sociais sobre a infância na 
contemporaneidade – como o que ocorre, por exemplo, no contexto do atual debate sobre a 
relação das crianças com as mídias, a publicidade e o consumo, ou ainda mais 
especificamente no que se coloca no debate sobre as questões da saúde e alimentação 
infantil versus a qualidade dos produtos alimentícios industrializados para crianças e o 
excesso de publicidade de alimentos dirigida a esse público, estabelecendo-se aqui um breve 
paralelo com a temática central do estudo proposto. 
 Nessa perspectiva plural da concepção de infância e da preocupação com as 
crianças, a família, a escola, a ciência, a igreja, a sociedade, são elas que compõem o 
complexo conjunto das instituições que, a um só tempo, tiveram e continuam a ter especial 
participação nos processos históricos de construção dessa noção contemporânea de infância 
que coloca as crianças no centro das atenções e das preocupações, ao mesmo tempo em 
que, no entanto, as coloca na periferia dos acontecimentos do mundo. Conforme a 
observação de Ariès ao avaliar o processo histórico, gradativo e contínuo de atenção e 
preocupação social com as crianças, dado ao mesmo tempo como um processo de 
separação dessas mesmas crianças do convívio social, o autor sinaliza que tanto a família, 
nos seus excessos de atenção e de cuidados, quanto a escola, nos seus excessos de 
disciplina moral e racional, acabaram assim por restringir toda a liberdade que as crianças 
antes gozavam no seu convívio com os adultos, misturadas a eles. No entanto, como também 
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observa o autor em contrapartida, é importante destacar: “A família e a escola retiraram juntas 
a criança da sociedade dos adultos. [...] Mas esse rigor traduzia um sentimento muito 
diferente da antiga indiferença: um amor obsessivo que deveria dominar a sociedade a partir 
do século XVIII.” (ARIÈS, 2012:195)    
 Neste ponto, é interessante novamente fazer um paralelo com as observações de 
Corsaro, no momento em que o autor consegue sinalizar, apesar das críticas de alguns 
historiadores, o posicionamento crítico de Ariès com relação a esse gradativo processo de 
separação das crianças do mundo dos adultos e posteriormente o processo de separação das 
crianças entre si, nas diferentes classes de idades – ocorridos a partir do sentimento da 
moralização e disciplina da infância e da instituição da educação escolar. (CORSARO, 
2011:78) Pois que, nesse contexto, Ariès atenta para os processos de diferenciação e 
separação entre gêneros, classes sociais e raças, percebidos especialmente a partir da 
instituição da classe burguesa e sua participação nos processos dos sistemas educacionais 
modernos, bem como outros movimentos socioculturais mais amplos, colocando tudo isso 
como pano de fundo para o contexto moderno da disciplina escolar das crianças e suas 
políticas internas de separações. (ARIÈS, 2012:124-129) E nesse sentido, como se coloca na 
interpretação de Corsaro, a perspectiva apresentada por Ariès compreende o processo 
progressivo da separação entre crianças e adultos como parte de um processo mais amplo de 
mudanças sociais e culturais que acabaram por resultar nos movimentos de separação por 
classes sociais e raças na sociedade moderna. (CORSARO, 2011:78) E que talvez mais tarde 
tenham resultado ainda nos tantos processos posteriores de separação da infância ou das 
crianças entre si nos novos contextos da sociedade contemporânea. 

Nesse momento, vale observar que por meio dessa proposta de abordagem histórica, 
cultural e social das diferentes significações do ser criança, é interessante notar o quanto os 
sentimentos, as noções e concepções da infância que foram se construindo em outros 
tempos, em outros contextos culturais e sociais, podem explicar ou clarificar, ao menos em 
parte, muito do que se pensa e do que se sente sobre a infância na contemporaneidade, 
possibilitando–se perceber o longo processo de construção histórica e social do olhar sobre 
as crianças, desde os tempos dos antigos ritos de passagem da infância à vida adulta, depois 
aos tempos de uma indiferença quase que total entre as idades da vida, passando pelo 
despertar de um sentimento de carinho e encantamento pelo ser criança, até chegar ao 
sentimento da educação, da moral e da disciplina, na total separação entre o mundo das 
crianças e o mundo dos adultos – sentimentos muito próximos, que ainda estão nas bases do 
pensamento contemporâneo em seu delinear coletivo do que caracteriza e significa o 
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universo infantil, ou para além disso, em seu tão atual e controvertido contexto de dúvidas e 
incertezas sobre o “real” significado da infância e a posição em que deveriam ou não estar as 
crianças no dinâmico e paradoxal universo das mudanças e transformações que caracterizam 
as culturas e as sociedades do mundo contemporâneo. 
 E nesse contexto, o que é ainda mais significativo é observar o quanto os estudos 
históricos, sociológicos e culturais orientados para as temáticas da infância, para além das 
suas eventuais controvérsias e limitações, representaram e representam importantes ganhos 
não apenas quanto à riqueza dos conteúdos de suas descobertas, mas também no que se 
refere às metodologias exploradas e desenvolvidas, especialmente aqueles estudos que, 
avançando da visão do adulto sobre a criança, passam a dar atenção também às vozes 
infantis em seus processos de pesquisa. Como sinaliza e complementa Corsaro: 

As narrativas históricas de todos esses estudos dão vida às crianças e mostram que 
elas eram atores influentes nas sociedades passadas. A importância desses estudos 
vai além da documentação histórica das contribuições das crianças, contudo. Eles 
também foram de vital importância para que as crianças pudessem ser vistas como 
contribuintes ativas na produção e na mudança social enquanto criam, 
simultaneamente, suas próprias culturas infantis. (CORSARO, 2011:97) 
 

A partir dessa dimensão histórica da construção social e cultural da noção de infância 
ao largo do espaço e ao longo do tempo, e também da dimensão da circularidade que põe tal 
noção em constante movimento na história e nos diferentes contextos sociais e culturais do 
mundo contemporâneo, colocam-se assim as crianças, no centro e na periferia desse 
dinâmico, paradoxal e complexo universo da contemporaneidade, com suas mudanças, 
inovações e transformações. Mas é importante notar, como sinaliza Buckingham, que tais 
noções e definições de infância verificadas ao passar da história partiram sempre de 
concepções adultas sobre as experiências infantis, com base nas imagens ou na visão que os 
adultos tinham da infância, seus sentimentos e conflitos com relação à infância, nos diferentes 
períodos, culturas e sociedades, e a partir de tais significações se davam as estruturações e 
reestruturações familiares, sociais e políticas com relação às crianças em cada época da 
história.  

Nesse sentido, desde as primeiras imagens da criança pecadora e corrompida, às 
imagens posteriores da criança pura e inocente, às imagens mais recentes da criança livre e 
natural, todas são representações e significações da visão adulta sobre o mundo infantil; cada 
uma delas ao seu modo e ao seu tempo, sustentaram e sustentam as retóricas da infância 
tanto ao longo da história quanto nos diversos contextos do mundo contemporâneo. 
(BUCKINGHAM, 2007:55-56) 
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Nessa perspectiva, propõe-se então retomar o contexto da noção contemporânea de 
infância – que tem suas bases na definição moderna de infância que se coloca mais 
expressivamente a partir da segunda metade do século XIX, mas considerada em toda sua 
dimensão contemporânea de diversidade, movimento e relatividade – conforme sinalizado no 
início desta exposição, e partindo especialmente das contribuições de Buckingham, 
combinadas às contribuições de Prout e Livingstone, e ainda algumas contribuições de outros 
autores como Steinberg, Gunter & Furnham, Montigneaux, Penn Lipovetsky e Giacomini 
Filho.  

Como é possível notar a partir do exposto, a noção contemporânea de infância, assim 
como as concepções de infância vistas em outros tempos da história, é fruto de processos 
constantes de construção social e cultural e, talvez por essa natureza, seja tal noção de 
infância também de certo modo relativista, pois, como observa Buckingham, a ideia de 
infância que se apresenta na contemporaneidade é ainda um tanto recente, considerando-se 
o seu longo processo histórico de construção, e especialmente restrita ao contexto das 
sociedades ocidentais industrializadas. (BUCKINGHAM, 2007:25) 

Nesse sentido, o autor questiona o fato de muitas vezes se tentar tomar tais visões e 
concepções ocidentalizadas de infância, especialmente em contextos de sociedades 
industrializadas, como verdade universal e superior ao que se pensa ou ao que se sente em 
relação às crianças em outras culturas e contextos sociais, desconsiderando-se muitas vezes 
as diferentes vivências experimentadas pelas crianças. O autor questiona até mesmo o 
enfoque das leituras e análises elaboradas a partir dos processos históricos de construção 
social e cultural da ideia de infância, especialmente no que aí se colocaria como possibilidade 
de determinação de um marco inicial para a consciência da infância e das necessidades 
infantis (como na abordagem histórica de Ariès, por exemplo), uma vez que, na interpretação 
de Buckingham, todas essas definições sobre as características e particularidades da infância 
nos diferentes tempos e espaços da história são, elas mesmas, histórico socioculturalmente 
produzidas, e sob formas particulares de organização social e política. (BUCKINGHAM, 
2007:25)  

E o que talvez seja ainda mais significativo nessa dimensão da relatividade da noção 
contemporânea de infância, como destaca Buckingham, a partir do pensamento de 
Thompson, é o fato de que qualquer que seja a concepção, descrição, definição ou ideia de 
criança ou de infância que se possa ter, bem como qualquer discussão ou tematização que se 
faça a respeito de tal concepção, ela invariavelmente não será neutra, mas como que 
informada por certa ideologia da infância, com suas bases dadas, como o autor observa, a 
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partir de um contexto de significações concebidas, ou para a racionalização, ou para a 
manutenção, ou para o desafio e desconstrução das relações de poder observados entre 
adultos e crianças ou mesmo entre os adultos. (BUCKINGHAM, 2007:25) 

Nessa perspectiva, e considerando-se assim neste estudo a noção contemporânea de 
infância verificada especialmente a partir de contextos das sociedades ocidentais 
industrializadas, é possível observar, como sinaliza o autor, que o mundo contemporâneo vive 
momentos de grande tensão e ansiedade com relação à concepção e à figura da criança, 
tanto no ambiente familiar quanto nos diferentes contextos da esfera social, e considerando-
se ainda a especial relação das crianças com o universo das mídias, das tecnologias, da 
comunicação e do consumo, pois que todas as certezas antes percebidas sobre o significado 
da infância têm sido agora continuamente abaladas, num sentido em que parece não mais se 
saber ao certo nem como e nem onde encontrar a infância. (BUCKINGHAM, 2007:15-16) 

Muitas vezes, mesmo com todas as noções e definições já vistas sobre a infância,     
“... as crianças reais, de alguma maneira, evadem-se automaticamente e inevitavelmente 
destas construções”. (BUCKINGHAM, 2012b:114)   

Tal perspectiva de dúvidas, incertezas e instabilidades quanto à significação e ao 
conceito de infância na contemporaneidade é também destacada por Prout, observando que 
as complexas e muitas vezes contraditórias mudanças sociais ocorridas especialmente nas 
últimas décadas têm provocado significativas modificações nas condições da infância e nas 
experiências das crianças em diferentes contextos, levando a uma cada vez maior 
disparidade entre o que se coloca nas formas convencionais de representação social e 
cultural da infância e o que efetivamente se dá nas novas realidades vividas e 
experimentadas pelas crianças em tais contextos. Como observa o autor, se numa 
perspectiva anterior da modernidade a infância se apresentava como um fenômeno que podia 
ser facilmente modelado e compreendido a partir do conhecimento racional e da vontade 
humana, na expressão dos seus domínios sobre a natureza e a sociedade, “... a emergência 
de novas formas da infância na modernidade tardia exige a revisão do que seria um novo 
século da infância”. (PROUT, 2010:22;31-32) 

A partir daí, nesse contexto de mudanças, dúvidas, incertezas e paradoxos, e 
retomando-se a abordagem proposta por Buckingham, a visão contemporânea de infância, 
enquanto processo de construção histórica e social desenvolvida e sustentada especialmente 
na arena da cultura e no universo midiático das representações, apresenta-se essencialmente 
caracterizada por duas perspectivas, não apenas diferentes, mas diametralmente opostas, 
quanto à interpretação das mudanças e transformações no contexto da infância e no cotidiano 
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das crianças, e quanto à percepção do papel das mídias como reflexo ou produção de tais 
movimentos.  

Nesse sentido, de um lado coloca-se a perspectiva dos que acreditam na “morte da 
infância”, no desaparecer de uma infância viva, bela e inocente, no despertar extremamente 
precoce das crianças para a vida adulta, na perda do encantamento, da fantasia, das 
brincadeiras, de tudo aquilo que antes caracterizava e protegia o mundo das crianças, e aí as 
mídias se colocariam como a causa principal de tal movimento pelo excesso de conteúdos 
impróprios para as crianças; de outro, coloca-se a perspectiva dos que celebram a liberdade e 
autonomia das crianças em face aos adultos, o nascer de uma “geração eletrônica”, o pleno 
domínio das crianças sobre as tecnologias e as mídias, seu poder de escolha e decisão nas 
experiências de consumo, sua independência, sua inteligência superior, sua habilidade inata 
para o novo e dinâmico mundo de mudanças e transformações que então se estabelece, e 
em que aí as mídias e as tecnologias se dariam como fonte contínua de comunicação, 
informação e conhecimento para as crianças. (BUCKINGHAM, 2007:18-19; 2012a:49)  
  No contexto das tantas mudanças e transformações do mundo contemporâneo, e 
entre as tantas dúvidas e incertezas que marcam os tempos e espaços da 
contemporaneidade, as crianças, para aqueles que acreditam no que assim se colocaria 
como a morte ou o desaparecer da infância, estariam sendo cada vez mais cedo levadas para 
fora dos seus contextos infantis, retiradas do seu universo de sonhos, fantasias e 
brincadeiras, privadas dos seus direitos a uma infância sadia, feliz e protegida, pois que 
estariam crescendo cedo e rápido demais!  
 Nesse sentido, como observa Buckingham ao destacar esta primeira dimensão 
perspectiva no debate contemporâneo sobre a infância, as crianças e o universo infantil, 
todas essas noções e argumentações que em si traduzem a ideia de uma morte da infância 
tornaram-se extremamente difundidas e popularizadas, especialmente ao longo das últimas 
décadas, na perspectiva de que a contemporaneidade trouxe uma série de significativas e 
relevantes mudanças, tanto nos modos de tratamento da sociedade para com as crianças 
quanto nos comportamentos das próprias crianças. A partir desse contexto e perspectiva, 
toda segurança, graça e inocência que tão bem marcavam e caracterizavam a experiência da 
infância nas gerações precedentes estariam para sempre perdidas e esquecidas. 
(BUCKINGHAM, 2007:37) 
 Na perspectiva de uma morte da infância, conforme a análise de Buckingham, os 
diversos autores e pesquisadores que aí se colocam, apesar das diferentes abordagens 
apresentadas, apontam para a determinante presença das mídias nesse processo de 
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aceleração do crescimento das crianças e o consequente desaparecimento do universo 
infantil. As mídias são frequentemente apresentadas nessas abordagens como as principais 
responsáveis pela exposição precoce das crianças a conteúdos entendidos como impróprios, 
como no caso das programações baseadas em contextos de violência, sexo, drogas, 
consumismo, entre outras questões. (BUCKINGHAM, 2007:37-52) Como o autor observa, 
trata-se de uma visão ou concepção das crianças tomadas como seres passivos e indefesos 
em face aos poderes de manipulação das mídias, o que assim se colocaria na dimensão de 
uma interpretação dos públicos das mídias enquanto massa homogênea de espectadores. 
(BUCKINGHAM, 2007:60) 
 Essa visão contemporânea tomada enquanto ideia de uma infância que estaria 
morrendo ou desaparecendo se apresenta, por exemplo, na abordagem proposta por 
Steinberg. Conforme a autora, nos cotidianos da atualidade é possível observar que a criança 
está se tornando cada vez menos criança: ela está cada vez mais inserida no mundo real, ao 
invés dos encantos da fantasia; cada vez mais envolvida com as coisas do mundo adulto, ao 
invés das brincadeiras da infância. A criança perdeu a proteção da sua essência, do seu 
espaço e, nesse sentido, assim coloca Steinberg no que se apresenta como “o dilema da 
infância pós-moderna”: 

Esta nova realidade brinda os adultos (pais e professores em particular) com um 
problema complexo que poderia ser chamado ‘O dilema da infância pós-moderna’. O 
acesso das crianças contemporâneas à cultura infantil comercial e à cultura popular 
não apenas as motivou a se tornarem consumidoras hedonistas mas também 
minou-lhes a inocência, o status resguardado das atribulações da existência adulta 
que as crianças vinham experimentando desde o advento da era da infância 
protegida... (STEINBERG & KINCHELOE in STEINBERG & KINCHELOE, 2001:33) 
 

E nesse sentido, na interpretação da autora, a principal diferença entre as crianças do 
passado e as crianças da atualidade reside especialmente na questão da informação, do 
conhecimento de que elas hoje dispõem, principalmente por conta do seu livre acesso às 
mídias e às experiências mercadológicas do consumo. “A realidade que fica, no entanto, é 
que os adultos perderam a autoridade que tinham antes por saberem coisas que as crianças, 
propositalmente protegidas, não sabiam. A informação adulta é incontrolável; agora, a criança 
vê o mundo como ele é...” (STEINBERG & KINCHELOE in STEINBERG & KINCHELOE, 
2001:34) 

No contexto atual em que se dá o desenvolvimento das novas mídias e tecnologias, 
no entanto, como observa a autora na continuidade da sua reflexão, uma perspectiva 
diferente e oposta se coloca com relação à visão da infância, no que se daria assim como a 
segunda dimensão perspectiva no debate contemporâneo sobre as crianças e o universo 
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infantil. Nessa perspectiva, os diferentes autores e pesquisadores percebem as crianças não 
como vítimas passivas e indefesas das influências e manipulações midiáticas, mas como 
seres especialmente dotados de uma inteligência ou sabedoria natural e espontânea para 
lidar com as mídias, explorar as tecnologias e interagir com o mundo por meio delas. A partir 
dessa abordagem, as novas mídias e tecnologias, especialmente no que se coloca na 
dimensão das tecnologias digitais, são percebidas como novas oportunidades para a 
criatividade, interação, conectividade, informação e conhecimento das crianças, nas novas 
formas interativas de cultura e comunicação que elas possibilitam ao público infantil e juvenil. 
(BUCKINGHAM, 2007:65-66;72-82)  

Nessa nova concepção da infância percebida a partir da relação das crianças com as 
mídias e as tecnologias, conforme a observação de Buckingham, estas são vistas de forma 
mais livre e independente dos adultos, crianças com mais conhecimento e autonomia, muitas 
vezes vistas até mesmo como que superiores aos adultos, especialmente quanto aos seus 
conhecimentos e domínio dos novos ambientes tecnológicos e midiáticos da 
contemporaneidade – e em que as mídias preferidas por crianças e jovens são sempre mais 
dinâmicas, interativas, diversificadas, democráticas e participativas do que as tradicionais 
experimentadas por seus pais. (BUCKINGHAM, 2007:67)  

Crianças e jovens de uma nova geração, como se coloca na interpretação dos 
principais autores que apresentam essa abordagem, uma geração tecnológica e midiática 
capaz de ensinar a todos, principalmente aos adultos, a lidar com as novidades, surpresas, 
transformações e desafios do mundo contemporâneo, numa perspectiva em que, 
definitivamente, não são as mídias e tecnologias que têm o poder sobre as crianças, mas as 
crianças que têm o poder sobre o mundo por meio das mídias e das tecnologias. 
(BUCKINGHAM, 2007:72-73) 

E no que assim se coloca na reflexão de Buckingham a partir dessas duas 
perspectivas diferentes e opostas sobre a infância, vale observar que, para além das 
diferenças entre suas abordagens, ambas partem de uma visão essencialista da infância nos 
contextos do mundo contemporâneo e de uma interpretação determinista do papel das mídias 
e das tecnologias em tais contextos; ambas as perspectivas, no que o autor destaca, 
refletindo suas visões sentimentalistas da infância – ou na visão de uma criança frágil, 
passiva, inocente, indefesa e vulnerável, ou na visão de uma criança livre, esperta, 
inteligente, dinâmica e poderosa – acabam por não reconhecer a diversidade das 
experiências da infância e a complexidade da relação entre as crianças e as mídias. Como 
observa o autor, de fato são muitas e significativas as mudanças que têm ocorrido tanto na 
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dimensão da concepção contemporânea de infância quanto na dimensão concreta da vida 
cotidiana das crianças, e em que aí, em tais contextos de mudanças, não se pode negar que 
a presença das mídias e das tecnologias tem sido essencial. Mas também é fato que somente 
será possível compreender e lidar com tais mudanças e transformações a partir do real 
entendimento das suas complexidades e contradições. “Simplesmente culpar ou festejar as 
mídias é superestimar seu poder e subestimar as diversas maneiras como as crianças criam 
seus próprios significados e prazeres.” (BUCKINGHAM, 2007:87)             
 Outra observação importante com relação às perspectivas apresentadas pode se 
colocar na dimensão da natureza das suas noções e definições exercidas sobre a infância e 
as relações entre as crianças, as mídias e as tecnologias. Nesse sentido, para além das 
coincidências quanto às visões essencialistas da infância e as interpretações deterministas 
sobre as mídias que ambas as abordagens apresentam, há ainda outro aspecto marcante e 
comum entre elas: sua natureza enquanto visão dos adultos sobre as crianças. Do mesmo 
modo como o que se dava nos processos de construção social e cultural da noção de infância 
em outros períodos da história, como apresentado e comentado anteriormente, também nos 
processos contemporâneos de tal construção a ideia de infância se dá nessa perspectiva das 
representações e significações a partir da visão dos adultos sobre tudo o que caracterizaria o 
universo infantil – como já mencionado inicialmente com base em Buckingham (2007:55-56). 
Assim, a partir dessa interpretação, tanto a perspectiva que coloca suas bases na ideia de 
uma morte ou desaparecimento da infância, quanto a perspectiva que se baseia na visão das 
crianças enquanto geração nascida para as mídias e as tecnologias, as duas estariam 
centradas e limitadas em concepções dos adultos sobre o mundo contemporâneo, a infância, 
as mídias, as tecnologias e as crianças. Pois que ambas em essência confirmam o que se 
coloca na interpretação de Buckingham ao observar que 

[...] os adultos sempre monopolizaram o poder de definir a infância. Eles 
estabeleceram os critérios pelos quais as crianças devem ser comparadas e 
julgadas. Eles definiram os tipos de comportamento apropriados ou aceitáveis para 
as crianças de diferentes idades. Mesmo quando assumiram a posição de 
simplesmente descrever as crianças, ou falar em nome delas, os adultos 
inevitavelmente acabaram por estabelecer definições normativas do que se entende 
por infantil. (BUCKINGHAM, 2007:28) 
 

Nessa perspectiva e a partir daí, muitas das noções e concepções percebidas sobre a 
infância ao longo da história e mesmo ainda na contemporaneidade, especialmente nos 
contextos da história recente das sociedades industrializadas, como destaca Buckingham, 
apresentam as bases das suas definições de criança ou do que seria próprio do mundo 
infantil assentadas numa ideia de exclusão: de algo que falta, que é incompleto, inacabado, 
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que não está pronto, do que ainda não é ou do que ainda não pode ser. “Mesmo com toda a 
ênfase pós-romântica na sabedoria e na compreensão inatas das crianças, elas são definidas 
principalmente em termos do que não são e do que não conseguem fazer.” (BUCKINGHAM, 
2007:29) E nesse sentido, tais definições acabam por situar as crianças como que em uma 
dimensão de contexto pré-social, no qual elas permanecem durante os muitos e diferentes 
estágios do seu desenvolvimento até chegar à plena maturidade adulta, onde, aí sim, elas 
estariam então situadas em um contexto de fato social. (BUCKINGHAM, 2007:29-30) Dá-se 
então aí, como complementa Buckingham na sequência da sua reflexão, um processo não 
apenas de separação das crianças do mundo dos adultos (como já ocorria desde os períodos 
da instituição da educação e disciplina moral e racional das crianças por meio das primeiras 
formas de escolarização, especialmente a partir do século XVIII), mas também de uma 
exclusão das crianças de tudo o que envolve ou remete ao universo entendido como próprio 
dos adultos. (BUCKINGHAM, 2007:31) 

E numa perspectiva de aproximação com a temática proposta neste estudo, seria 
possível observar que essa questão das noções de infância ou do que seria próprio do mundo 
infantil, tomadas a partir de uma ótica exclusiva dos adultos, bem como a ideia 
contemporânea de uma infância tomada como exclusão, tudo isso parece se colocar em 
essência nas bases dos atuais debates públicos pautados sobre a relação das crianças com a 
publicidade, e muito especialmente no caso da publicidade contemporânea de alimentos 
infantis – onde muitas vezes o que aparece são visões essencialistas de adultos que tomam 
de imediato as crianças por vítimas e a publicidade por vilã, ou ainda as crianças por experts 
consumidores e a publicidade como instrumento do seu poder infantil, sem uma avaliação 
mais aprofundada e cuidadosa de todo o complexo e diverso contexto que se coloca no 
entorno dessa questão. 

Dualidade semelhante à que se coloca na exposição de Buckingham a partir da ideia 
da morte da infância versus a ideia da geração eletrônica, embora abordada em uma 
perspectiva um pouco diferente, é apresentada por Prout no que se colocaria na dimensão 
das representações sociais e culturais da infância na contemporaneidade a partir do contraste 
estabelecido no nível da discussão pública entre a imagem da “criança em perigo” versus a 
imagem da “criança perigosa” – imagens que, como observa o autor, são extremamente 
diferentes, mas igualmente problemáticas. A primeira imagem tem suas bases na ideia da 
criança frágil, dependente, inocente, indefesa e vulnerável, refletindo uma visão 
extremamente sentimentalista e nostálgica da infância. A segunda imagem trata as crianças 
como que se fossem uma espécie de ameaça à sociedade, pois que elas aí seriam vistas 
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como a possível personificação da criminalidade, da imoralidade, do consumismo, e de outros 
tantos males do mundo contemporâneo. No entanto, no que se coloca na abordagem 
proposta pelo autor, nenhuma dessas representações da infância são capazes de 
compreender a posição que a criança ocupa nos novos contextos do mundo contemporâneo, 
em que as crianças deveriam antes e sobretudo ser vistas como indivíduos sociais, ativos e 
participativos em seus contextos socioculturais. (PROUT, 2010:23-24) 

Mas ainda para além das oposições ou confluências entre essas abordagens 
apresentadas sobre a visão contemporânea da infância, vale destacar, como observa 
Buckingham, que todas elas, cada uma a sua maneira, colocam suas atenções e 
preocupações no dinâmico contexto de mudanças e transformações do mundo atual, que 
compreende em si as mudanças que vêm acontecendo tanto na dimensão das experiências 
vividas pelas crianças em seus cotidianos - atravessadas pela crescente presença das mídias 
e das tecnologias nesses contextos - quanto na própria dimensão conceitual da ideia de 
infância na contemporaneidade - que assim como em outros momentos da história coloca os 
conceitos de criança e de infância até então tomados como dominantes em certa posição de 
relatividade, revelando assim o caráter transitório de tais conceitos e proposições. 
(BUCKINGHAM, 2007:91-92) 

E nesse sentido, todas as reflexões propostas pelos autores a partir do contraste entre 
as perspectivas apresentadas sobre a concepção da infância na contemporaneidade, bem 
como todo o atual contexto de mudanças que se apresenta na dimensão das experiências 
infantis, são considerações extremamente significativas para o desenvolvimento de qualquer 
estudo ou pesquisa que se proponha realizar sobre temáticas infantis, e serão especialmente 
consideradas no momento das análises a serem desenvolvidas neste estudo sobre a 
midiatização publicitária de alimentos infantis, especialmente na dimensão da avaliação dos 
possíveis sentidos de tal publicidade para o contexto das práticas de consumo e hábitos 
alimentares das crianças em seus cotidianos. 

Como destaca Buckingham na continuidade da sua reflexão, é nessa mesma 
perspectiva das muitas e diversas mudanças e transformações verificadas nos contextos da 
infância contemporânea que se coloca sua proposta de abordagem, que reconhece as 
incontáveis e significativas mudanças ocorridas no contexto das experiências cotidianas 
infantis e, a partir daí, também na dimensão contemporânea das significações culturais e 
sociais da infância - muito especialmente no que se coloca ao longo das últimas décadas - 
mas, ao mesmo tempo, ele atenta para o fato de que tais mudanças sejam em si bem menos 
dramáticas e muito mais contraditórias do que revelam outras propostas de análise talvez 
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mais essencialistas ou deterministas. E em que assim, nessa perspectiva de abordagem, o 
autor coloca sua premissa de que para que se possa tentar compreender de fato todo esse 
contexto de dúvidas, incertezas, paradoxos, mudanças e transformações que caracterizam a 
visão contemporânea da infância em sua dimensão de conceito e experiência, é preciso “... 
avançar para além do essencialismo e reconhecer a natureza provisória e diversificada da 
infância contemporânea”. (BUCKINGHAM, 2007:92) Especialmente no sentido de que não é 
mais possível pensar as crianças como uma categoria homogênea, pois que, tudo o que a 
infância representa, significa, ou como ela é vivida e experimentada, são questões cujas 
muitas possibilidades de respostas dependem de outras tantas dimensões sociais como 
gênero, etnia, classe social, cultura, localização geográfica, temporalidade histórica, e talvez 
ainda outras mais. (BUCKINGHAM, 2007:94) 

No que se coloca então na dimensão do lugar que as crianças ocupam nesse 
dinâmico e mutante contexto do mundo contemporâneo, e considerando-se a visão 
contemporânea de infância especialmente nos contextos das sociedades ocidentais 
industrializadas, Buckingham traz à análise primeiramente a questão da relação das crianças 
com a família, em toda a dimensão de mudanças e transformações que se faz presente no 
contexto familiar contemporâneo. Ao longo das últimas décadas, conforme observa o autor, 
tem havido significativas mudanças na estrutura das famílias, tanto no que se refere ao 
modelo familiar - em que a família vai aos poucos deixando de ser nuclear, onde as crianças 
conviviam com seus pais e irmãos em uma mesma casa, para assumir modelos menos 
convencionais de composição, onde muitas vezes as crianças convivem apenas com a mãe, 
ou com o pai, ou mesmo com os avós, e onde nem sempre os irmãos moram todos na 
mesma casa – quanto no que se refere ao número de componentes da família – em que é 
cada vez mais comum as crianças serem únicas ou terem apenas um irmão, pois que as 
mulheres estão mais dedicadas ao campo profissional e cada vez mais optando por um 
número menor de filhos. Outra mudança significativa no ambiente da família contemporânea 
se refere à figura ou a presença das mães, que por estarem cada vez mais dedicadas ao 
trabalho e às questões profissionais, tem cada vez menos tempo de dedicação exclusiva aos 
filhos - que paralelamente passam a ficar sob os cuidados de instituições específicas para as 
suas atividades educacionais, artísticas e de lazer, como as creches, as escolas, os clubes de 
atividades esportivas, entre outras. E ainda outra significativa mudança percebida nos 
ambientes familiares da contemporaneidade, como também observa o autor, coloca-se na 
dimensão da renda familiar, onde muitas vezes a família passa a ser sustentada por apenas 
um dos responsáveis, especialmente no caso de mães ou pais solteiros ou divorciados, 
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diminuindo assim o montante da renda total da família. Essas e ainda outras mais, são todas 
mudanças extremamente expressivas que se verificam na estrutura e no ambiente das 
famílias contemporâneas e que, como bem destaca o autor, com certeza alteram 
significativamente as experiências infantis nesses contextos ou ainda para além deles. 
(BUCKINGHAM, 2007:94-96)  

Ao mesmo tempo, como continua a observar o autor em sua reflexão, é possível notar 
que as crianças passam a ocupar um espaço cada vez maior e mais significativo dentro de 
tais ambientes familiares, tanto no que se coloca na dimensão de uma crescente expressão 
do afeto, atenção e cuidado com as crianças por parte dos pais ou responsáveis, em que as 
crianças muitas vezes acabam se tornando o centro das atenções e preocupações familiares, 
e em que os pais passam a investir cada vez mais na qualidade do tempo em que estão com 
as crianças como numa espécie de compensação pelo tempo em que precisam estar longe 
delas por conta do trabalho; quanto no que se coloca na dimensão da própria educação das 
crianças, onde se antes os pais fundamentavam suas ações educacionais por meio da 
disciplina e controle dos filhos, agora tais ações procuram essa fundamentação por meio da 
orientação das crianças e da afetividade para com elas. Além disso, o crescente espaço das 
crianças dentro da família contemporânea também se faz notar, como ressalta o autor, na 
dimensão do orçamento familiar cada vez maior destinado a essas crianças, pois que elas 
passam então, a partir daí, a ter cada vez maior acesso aos bens e às experiências do 
consumo, tanto por meio dos produtos e presentes que os pais compram para elas, quanto 
por conta do que elas mesmas podem comprar com o dinheiro que recebem dos pais. 
(BUCKINGHAM, 2007:97-98) 
 A observação assinalada por Buckingham quanto à questão da maior expressão da 
afetividade dos pais para com os filhos nos ambientes familiares do mundo contemporâneo 
também se faz presente, de certo modo, nas contribuições de Penn, ao propor sua análise 
das microtendências da contemporaneidade. Segundo o autor, nesse sentido os pais da 
atualidade são mais permissivos, menos autoritários, mais interessados em ouvir a voz dos 
filhos. E mesmo quando se dizem rigorosos, muitas vezes não fazem mais do que reinventar 
as antigas formas de mimar as crianças, onde um ato de punição pode sempre dar lugar a 
uma dose a mais de paciência ou a uma boa conversa. (PENN, 2008:178) 

Para além da família, outra dimensão da análise proposta por Buckingham no que se 
coloca na perspectiva do lugar ocupado pela criança no contexto das mudanças e 
transformações do mundo contemporâneo, dá-se a partir da instituição da educação formal 
das crianças por meio da escola – processo que, como já mencionado, tem suas bases 
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assentadas desde a concepção da infância tomada enquanto necessidade de educação e 
disciplina moral e racional das crianças, verificada especialmente a partir do século XVIII.  

A partir daí, como destaca o autor, desde a instituição da educação escolar como 
processo obrigatório para as crianças e adolescentes, ao final do século XIX, e a consequente 
e gradativa ampliação do período dessa educação obrigatória infantil, ao longo do século XX, 
as crianças têm permanecido por períodos cada vez mais longos dentro da escola, iniciando 
cada vez mais cedo o seu processo formal de educação, já nos primeiros anos das atividades 
pré-escolares, e encerrando cada vez mais tarde tal processo, permanecendo na escola ao 
final da adolescência para os aprendizados técnicos e complementares. “A institucionalização 
da infância parece estar começando mais cedo e terminando mais tarde.” (BUCKINGHAM, 
2007:100)  
 Nesse contexto, conforme segue a observação de Buckingham, o processo da 
educação formal das crianças vem ganhando crescente importância e se tornando cada vez 
mais presente nos debates sociais e nas políticas institucionais dos governos. Em muitos 
países existe a preocupação constante com a quantidade de escolas e com a qualidade da 
educação oferecida às crianças nessas instituições. São criadas políticas específicas para 
aumentar os investimentos em educação, bem como, políticas para a institucionalização de 
currículos nacionais para a criação de padrões e o controle da qualidade dos conteúdos 
desenvolvidos nas diferentes instituições escolares.  
 A partir daí, como complementa o autor, a preocupação com o desenvolvimento, a 
aprendizagem e o desempenho das crianças em suas atividades escolares torna-se 
generalizada, não mais restrita apenas ao domínio das escolas, mas também estendida às 
famílias, onde os pais são constantemente convidados e incentivados a tomar parte nos 
processos da educação escolar dos filhos. A educação escolar infantil é assim cada vez mais 
levada a sério. Torna-se como que um mercado em que escolas, professores e crianças 
passam a competir, cada um em sua categoria, por melhores desempenhos, metas e 
resultados. E nesse sentido, como bem observa Buckingham, parece que a educação escolar 
se torna então o trabalho da infância, a atividade profissional das crianças, um trabalho que 
não mais se restringe aos tempos e espaços das salas de aula. (BUCKINGHAM, 2007:100-
102) 
 Outra dimensão analisada por Buckingham na perspectiva da posição que ocupa a 
criança nos diversos e dinâmicos contextos da contemporaneidade coloca-se na questão do 
lazer infantil. Conforme a observação do autor, ao longo das últimas décadas as experiências 
de lazer das crianças têm se colocado cada vez mais numa dimensão privada e 
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supervisionada, em que gradativamente, com o passar do tempo, as crianças foram se 
deslocando das brincadeiras de rua para os lazeres domésticos, primeiramente na sala de 
casa com a participação coletiva dos pais ou dos irmãos, mas logo depois concentradas 
individualmente em seus quartos. E nesse sentido, como o autor também observa, não 
apenas mudaram os locais de lazer e a sua dimensão de interatividade, mas também os 
meios de diversão - que antes eram mais caracterizados por brinquedos e brincadeiras em 
grupo e no que agora se caracterizam essencialmente pelo uso das múltiplas e diferentes 
plataformas de mídias e tecnologias cada vez mais disponíveis às crianças, como a tevê, os 
computadores, os videogames, e mais recentemente os tablets e os smartphones. O autor 
acrescenta ainda – com base em Livingstone – que esse movimento deu-se em grande parte 
por conta dos muitos riscos e ameaças que atualmente se colocam às crianças nas ruas e em 
outros locais públicos, fazendo com que muitos pais, buscando alternativas de lazer mais 
seguras para os filhos, passassem a equipar suas casas e muito especialmente os quartos 
das crianças com todas as formas possíveis de diversão e entretenimento, e principalmente 
pelas vias das tecnologias. (BUCKINGHAM, 2007:105-106)  

E nesse novo contexto dos lazeres infantis é possível observar alguns interessantes 
paradoxos. Primeiramente, como destaca o autor, ao mesmo tempo em que as crianças se 
tornaram mais confinadas a um lazer localizado, privatizado e supervisionado, tais lazeres, à 
sua vez, tem demandado cada vez maiores investimentos financeiros por parte dos pais ou 
responsáveis, no momento em que o entretenimento infantil torna-se então um mercado que 
entra assim nas lógicas e dinâmicas das revoluções consumistas da era contemporânea. Em 
seguida é interessante notar, que se de um lado as crianças estão experimentando lazeres 
mais tecnológicos e individualizados, não se pode afirmar que as brincadeiras e atividades 
coletivas das culturas infantis tenham de todo desaparecido, pois que, muitas vezes as 
crianças promovem interações entre os conhecimentos e domínios das tecnologias e suas 
experiências nas brincadeiras coletivas e nos jogos infantis. 

Finalmente vale observar, como o autor também destaca, que se as crianças estão 
cada vez mais especializadas no domínio das tecnologias e das múltiplas telas que se 
colocam diante delas, numa vivência cada vez mais individualizada do entretenimento e do 
lazer, não se pode deixar de observar também que muitas dessas tecnologias 
experimentadas pelas crianças, em plataformas aparentemente individuais, possibilitam a 
elas o contato com uma grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo, como o que 
acontece nas plataformas de videogame ou de jogos em rede online, onde elas podem 
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interagir, se divertir, compartilhar e jogar com diferentes grupos de amigos. (BUCKINGHAM, 
2007:107)    

As novas dimensões contextuais da família, da escola e do lazer, entre algumas 
outras dimensões igualmente importantes, são também avaliadas por Prout, em sua proposta 
de leitura sobre as diversas mudanças e transformações dadas nos contextos sociais do 
mundo contemporâneo e que, em seu conjunto, vêm todas elas transformar as condições da 
infância e as experiências das crianças nesses novos contextos da atualidade.  

Nessa perspectiva, especialmente focando sua análise nos países da Europa e 
América do Norte, mas que poderia se estender também para outras regiões do globo, o autor 
identifica algumas tendências gerais no contexto dessas mudanças sociais ocorridas: a atual 
queda nas taxas de natalidade e o aumento da expectativa de vida e da população de idosos, 
diminuindo ou estabilizando as proporções da população infantil em relação ao todo; as 
muitas e diversas mudanças ocorridas na estrutura e nos ambientes familiares 
contemporâneos, transformando significativamente os cotidianos das vidas das crianças 
nesses contextos e para além deles; a institucionalização da escola como obrigatória para 
todas as crianças e adolescentes em grande parte dos países do mundo, bem como, a 
proibição do trabalho infantil remunerado, e ainda a criação de espaços especializados para o 
lazer, o esporte, as artes e outras atividades infantis, que vêm também trazer mudanças para 
o cotidiano das crianças, que passam a ficar cada vez mais tempo aos cuidados de tais 
instituições. 

Ainda são relatados: os fenômenos da cada vez maior mobilidade da infância em 
dimensões transnacionais, onde muitas crianças passam a experimentar diferentes culturas, 
linguagens, e todo um conjunto de experiências, conhecimentos e valores que não são mais 
limitados às fronteiras da sua nacionalidade – o que pode se colocar aqui, para além das 
experiências infantis vivenciadas em nível concreto (por meio de viagens de férias, 
experiências de intercâmbio, de mudanças de residência da família ou de parte da família, ou 
ainda outras questões de ordem política ou econômica) também em uma dimensão das 
experiências multiculturais vivenciadas pelas crianças por meio das mídias, das tecnologias e 
do consumo, em que as crianças passam aí a ter cada vez maior contato com imagens, 
produtos, valores, informações e conhecimentos que igualmente se colocam para além das 
fronteiras nacionais que as envolvem – e o que talvez se poderia colocar ainda em uma 
possibilidade de aproximação com a abordagem apresentada por Canclini (1997) sobre as 
culturas híbridas da contemporaneidade (como abordado no primeiro capítulo deste estudo). 
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 E finalmente, a tendência que segundo Prout aos poucos começa a aparecer nos 
debates públicos e institucionais contemporâneos, no sentido da ideia de se tentar ouvir as 
vozes infantis, de se buscar uma participação cada vez mais ativa, embora ainda limitada, das 
crianças nos processos sociais e políticos que envolvem os seus interesses - o que aliás 
começa a se colocar nas dimensões sociais e políticas da contemporaneidade como um todo, 
não somente no que se refere às crianças, mas também aos jovens e aos adultos. (PROUT, 
2010:25-30) 

A partir de todo o cenário apresentado sobre as mudanças e transformações do 
mundo contemporâneo e o lugar ocupado pelas crianças nesses novos contextos sociais e 
culturais – e novamente retomando-se a abordagem proposta por Buckingham – o autor 
observa que sua proposta de análise, apesar das possíveis limitações e simplificações de sua 
abordagem, - e como o que também se coloca no contexto da proposta de Prout – ela visa 
apontar para as muitas e significativas mudanças que têm caracterizado o status e a 
experiência da infância na contemporaneidade, especialmente tomada enquanto grupo social 
específico. No entanto, como o autor também observa, tal contexto de mudanças não poderia 
em si caracterizar-se simplesmente na dimensão de uma infância em crise, pois que aí se 
daria uma questão bem mais complexa.  

Por um lado, conforme a avaliação do autor, as crianças experimentam hoje um 
mundo que lhes possibilita todo um conjunto de vivências e de conhecimentos sobre 
temáticas diversas, tanto no que se colocaria na dimensão do “universo infantil” quanto na 
dimensão do “universo dos adultos”, inclusive aqueles temas que muitas vezes são 
considerados inapropriados para elas em suas idades ou estágios de maturidade – e nesse 
sentido, embora seja um tanto exagerado avaliar-se tal fenômeno como a morte da infância, 
essas mudanças sugerem sim que a infância estaria terminado mais cedo, que as crianças 
estariam crescendo ou amadurecendo mais depressa.  

Por outro lado e talvez mesmo que numa resposta a tudo isso, como Buckingham 
também avalia, as crianças estão sendo mais segregadas e excluídas, concentradas por 
períodos cada vez mais longos dentro de instituições como a escola e outras atividades 
complementares, ou mesmo em suas casas ou espaços especializados para o seu lazer, na 
tentativa de uma preparação infantil para o mundo adulto, ao mesmo tempo em que de uma 
proteção infantil contra o mundo adulto – e nesse sentido, a infância, ao menos na sua 
dimensão de dependência das crianças dos cuidados e do controle dos adultos, estaria se 
prolongando e não diminuindo. (BUCKINGHAM, 2007:109-111)  



 
 

Al imentação ou Diversão?  | 123  
 

Partindo do exposto e como que numa síntese da leitura sobre o que o autor 
apresenta como o fenômeno da infância em mudança, em toda a sua dimensão de 
transformações e paradoxos, Buckingham assim descreve a experiência das crianças no 
mundo contemporâneo: 

A infância, portanto, está certamente mudando. A vida das crianças é mais 
institucionalizada e privatizada, e menos estável e segura do que era trinta anos 
atrás. As fronteiras entre crianças e adultos tornaram-se menos visíveis em algumas 
áreas, mas foram reforçadas e expandidas em outras. As crianças adquiriram poder, 
tanto político quanto econômico, mas também estão sujeitas a mais controle e 
vigilância por parte dos adultos. E a desigualdade entre crianças ricas e pobres 
cresceu exponencialmente. (BUCKINGHAM, 2007:116) 
 

Tudo isso traz à luz uma nova percepção da infância, mais heterogênea, menos 
definitiva, mais contextualizada e relativa. Não mais uma ideia da criança, mas de crianças; 
não mais uma concepção da infância, mas de infâncias. Uma infância em constante 
movimento, como também em movimento devem estar as perspectivas, os conceitos, as 
avaliações e as análises sociais, políticas, acadêmicas e científicas sobre os contextos 
infantis – e o que neste caso vale novamente observar para desenvolvimento do estudo que 
aqui se propõe, ao abordar o contexto contemporâneo da publicidade de alimentos infantis 
em suas possíveis significações nos dinâmicos e diversos cotidianos das crianças. 

Na dimensão de uma proposta de abordagem que visa compreender o fenômeno da 
infância contemporânea em mudança em sua especial relação com o fenômeno das mídias 
na contemporaneidade, Buckingham observa que todo esse contexto de mudanças do mundo 
contemporâneo, e especialmente o contexto das novas experiências da infância, tem uma 
série de consequências marcantes no que se coloca no universo da relação das crianças com 
as mídias – um universo novo de relações em que não seria possível, e talvez até um tanto 
simplista avaliar a presença das mídias nesses novos cenários de forma isolada: ou como a 
causa da morte da infância, ou como a razão do crescente poder das crianças. 

Mas antes e para além disso, como bem observa o autor, é essencial que essa leitura 
e avaliação da relação entre as crianças e as mídias no mundo contemporâneo se dê 
enquanto situada nesse mesmo contexto contemporâneo de mudanças e transformações 
mais amplas, em toda a sua dimensão cultural, social e histórica. (BUCKINGHAM, 2007:116)  

Nessa perspectiva, o debate contemporâneo sobre as mídias – especialmente as 
mídias eletrônicas, que se estendem também ao contexto das novas mídias digitais e 
interativas – reflete em si todo esse universo de dúvidas, incertezas, preocupações e 
paradoxos que se colocam nos contextos contemporâneos da infância em mudança. 
Conforme a observação de Buckingham, também na dimensão da relação entre crianças e 
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mídias as fronteiras conceituais e os conhecimentos tradicionais parecem estar cada vez mais 
difusos e relativizados, pois que as novas mídias prometem contextos futuros cada vez mais 
dinâmicos, efêmeros e difíceis de compreender e controlar.  

A partir daí, a reflexão proposta por Buckingham sobre as mídias eletrônicas 
contempla as principais mudanças e transformações dadas nesses ambientes midiáticos, em 
sua especial relação com os contextos da infância e da juventude, e que acabam assim por 
colocar as crianças e os jovens como que na vanguarda dos principais movimentos e 
processos das mídias na contemporaneidade. (BUCKINGHAM, 2007:117) 

Assim como no debate contemporâneo sobre a infância, também na discussão sobre 
as mídias na contemporaneidade colocam-se dimensões opostas no debate. De um lado a 
perspectiva mais pessimista que percebe os movimentos contemporâneos das mídias como 
uma falsa proposta de diversificação de gostos e possibilidades de escolha, o que na verdade 
nada mais seria do que uma nova forma de homogeneização da cultura por meio das 
manifestações e expressões midiáticas, novas formas de controle das mídias sobre os 
indivíduos. De outro, a perspectiva mais otimista que percebe nas mídias contemporâneas 
todo um potencial libertador a partir das suas novas tecnologias, capazes de democratizar os 
processos da comunicação, em que receptores podem se tornar produtores, e em que novas 
vozes, identidades e subjetividades passam também a ser ouvidas e representadas no 
contexto de formas culturais mais novas, dinâmicas e interativas. (BUCKINGHAM, 2007:118-
119) 

Nesse sentido Buckingham propõe que o debate contemporâneo sobre as mídias 
estaria excessivamente e equivocadamente polarizado: “Considerar que as crianças sejam ou 
vítimas passivas da mídia ou consumidoras ativas significa efetivamente vê-las como isoladas 
dos processos de mudança social e cultural mais amplos.” (BUCKINGHAM, 2007:119) 
Significa também de certo modo negligenciar o fato de que as crianças, para muito além de 
vulneráveis ou poderosas, precisam e devem saber mais sobre as mídias e todo o contexto 
que as envolve. (BUCKINGHAM, 2012b:105)  

Na perspectiva de uma proposta de leitura mais abrangente e contextualizada do 
universo contemporâneo das mídias, especialmente na dimensão da relação entre as 
crianças e as mídias eletrônicas, e considerando os processos de mudanças sociais e 
culturais mais amplas que caracterizam a contemporaneidade, Buckingham inicia sua 
abordagem a partir do dinâmico e mutante contexto das tecnologias. Nesse sentido, conforme 
o autor observa, boa parte do debate contemporâneo sobre a relação das crianças com as 
mídias confere à tecnologia um poder excessivamente determinante, muitas vezes 
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superestimando o seu poder nos processos de produção de mudanças e desconsiderando 
todo o movimento dos contextos em que elas são utilizadas.  

Entretanto, como também observa o autor, quando as tecnologias, e muito 
especialmente as novas tecnologias digitais, são consideradas em uma combinação paralela 
com outras mudanças, é possível perceber o quanto elas têm contribuído de forma efetiva 
para o que o autor destaca como uma verdadeira revolução nos processos contemporâneos 
das indústrias midiáticas, primeiramente no campo da produção, mas a partir de agora e cada 
vez mais revolucionando também os processos das mídias nos campos da distribuição e da 
recepção. (BUCKINGHAM, 2007:119-120) 

Todo esse contexto de mudanças e transformações no ambiente contemporâneo das 
novas tecnologias das mídias, no que se coloca na reflexão de Buckingham, é dado 
especialmente a partir de três dimensões: Primeiramente, como destaca o autor, trata-se da 
questão da proliferação das características e recursos de uma mídia para as outras, bem 
como, a multiplicação das possibilidades ou conteúdos oferecidos nos ambientes de cada 
mídia – como o que acontece no contexto da mídia televisão que, ao mesmo tempo em que 
cada vez mais se apresenta como possibilidade de diversidade de conteúdos e experiências 
por meio da sua multiplicidade crescente de canais e programações, também se faz presente 
indiretamente em outras plataformas de mídia por meio das suas telas, que saindo da 
televisão aparecem reformuladas em outras mídias como os computadores, videogames, 
tablets, smartphones, entre tantas outras. 

Em segundo lugar, como continua a observar o autor, coloca-se a questão da 
convergência crescente entre as diferentes e diversas tecnologias de comunicação e de 
informação, em que cada vez mais, especialmente a partir do advento das tecnologias e 
mídias digitais, têm-se embaralhado ou dissolvido as fronteiras tradicionais entre os 
processos lineares e os processos interativos de comunicação – como o que acontece no 
caso da interação cada vez maior entre as mídias convencionais e as mídias digitais, 
possibilitando processos como a tevê digital, os sistemas pay-per-view, a internet, os 
sistemas de compra online, e assim por diante. 

Em terceiro lugar, como finaliza o autor em sua observação, coloca-se a questão do 
acesso às diversas mídias e tecnologias na contemporaneidade, que estão cada vez mais 
democratizadas e disponibilizadas para um número maior de pessoas em diferentes culturas, 
classes e grupos sociais – como no caso dos computadores, a internet, as câmeras de vídeo, 
as câmeras digitais, os aparelhos celulares, e mais recentemente os tablets e smartphones - 
tornando essas mídias e tecnologias cada vez mais difundidas e popularizadas. Assim, como 



 | 126 
 

bem ressalta o autor, as tradicionais fronteiras existentes entre a produção e o consumo das 
mídias, entre a comunicação massificada e a comunicação interpessoal parecem estar 
rapidamente se desfazendo. (BUCKINGHAM, 2007:120-121)  

A partir daí, todo um universo de tecnologias midiáticas se coloca ao alcance de todos, 
mas muito especialmente ao alcance das crianças e jovens, pois que, como observa 
Buckingham, é para esses públicos que muitas das novas formas culturais oferecidas por 
meio dessas tecnologias são orientadas ou direcionadas. Nesse contexto, parece cada vez 
maior a quantidade de conteúdos produzidos para as crianças e os jovens nas diferentes 
plataformas e expressões midiáticas da contemporaneidade - desde as produções 
cinematográficas, os programas, desenhos animados e séries produzidos em tevê aberta e 
por assinatura, os jogos de videogame e os jogos de computador em rede online, as músicas 
criadas em versão digital, os diversos sites de conteúdos na internet, e até mesmo a 
multiplicidade de aplicativos produzidos atualmente para tablets e smartphones.  

E ainda para além disso, como continua a observar o autor, a atual e incrível facilidade 
de acesso a essas novas tecnologias possibilita às crianças e aos jovens uma série de 
experimentações que muitas vezes acabam por colocá-los não apenas na posição de 
consumidores, mas também de produtores de conteúdos midiáticos, uma vez que eles 
passam facilmente a manipular todas essas linguagens e recursos tecnológicos disponíveis e, 
a partir daí, podem experimentar toda a sua criatividade. (BUCKINGHAM, 2007:122) 

Na contrapartida desse movimento crescente do acesso e utilização das novas 
tecnologias midiáticas por crianças e jovens, no entanto, coloca-se um cenário de dúvidas, 
incertezas e preocupações, especialmente no caso das crianças, por conta das maiores 
possibilidades de exposição a conteúdos que até então circulavam apenas no domínio do 
conhecimento dos adultos - como no caso de conteúdos relacionados à violência, à 
sexualidade, ou ainda ao consumismo. (BUCKINGHAM, 2007:123) – E nesse sentido vale 
novamente observar que estariam dadas aí as mesmas dimensões opostas verificadas no 
debate sobre a infância contemporânea, entre a perspectiva de abordagem que acredita na 
morte da infância e a que celebra a geração eletrônica.    

Nessa perspectiva das novas mídias e tecnologias midiáticas do mundo 
contemporâneo, e concentrando atenção especial ao contexto da internet e das mídias 
digitais, Livingstone destaca que a partir daí são muitas as possibilidades que se abrem para 
as crianças e os jovens nas suas relações de interface e interação com essas novas mídias e 
tecnologias, especialmente no que se refere ao seu potencial para a vinculação a conteúdos 
de informação, educação, entretenimento, além da participação interativa em uma 
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multiplicidade de atividades online, comunidades de interesses e redes sociais. 
(LIVINGSTONE, 2011:12) 

Especialmente no caso das redes sociais, como observa a autora, que têm se tornado 
cada vez mais populares entre os jovens, e mesmo entre as crianças, especialmente as mais 
velhas, todas essas múltiplas possibilidades de conteúdos, atividades e interações 
apresentam-se muitas vezes convergentes, combinadas em um único ambiente, 
proporcionando a essas crianças e jovens a expressão de toda a sua criatividade e liberdade 
no contato com um número cada vez maior de pessoas em seus círculos de amigos ou de 
contatos. (LIVINGSTONE, 2012:93) 

 Entretanto, mesmo diante de todo esse contexto das muitas e ricas possibilidades 
que as novas mídias são capazes de oferecer às crianças e aos jovens do mundo 
contemporâneo, e em que esses usuários infantis e juvenis são continuamente aclamados por 
pais, educadores e a sociedade em geral como a geração nascida para lidar com o universo 
das tecnologias e das mídias digitais, por sua plena inteligência, conhecimento, domínio e 
habilidades especiais, a autora atenta para o contexto das experiências concretas que estes 
vivenciam na interação com as tecnologias midiáticas digitais e com a internet.  

Nesse sentido, conforme destaca Livingstone a partir de pesquisas desenvolvidas 
diretamente com adolescentes na interface com a internet, na maioria das vezes os usuários 
não sabem explorar todas as possibilidades e recursos tecnológicos que essas mídias 
oferecem, e muitas vezes não demonstram uma maior habilidade de leitura crítica e de 
criatividade para uma melhor exploração dos conteúdos, informações, conhecimentos e 
possibilidades de participação que tais mídias podem proporcionar. (LIVINGSTONE, 
2011:12;14-19) 

E a partir desse contexto Livingstone propõe a questão da necessidade de se 
estabelecer um conceito e uma prática efetiva de literacia na internet, no sentido de uma 
noção e definição mais ampla e aprofundada do que se colocaria na dimensão dos 
conhecimentos e habilidades necessários para a plena exploração e domínio das tecnologias 
nas experiências online, e muito especialmente no caso das crianças e dos jovens, nascidos 
nessa contemporaneidade dos contextos midiáticos digitais interativos e convergentes. 
Literacia que, como a autora sugere, seja entendida como todo um conjunto de habilidades 
individuais, práticas sociais, e conhecimentos formais e informais necessários às experiências 
da interface e interação online, pois que a internet provoca e requer demandas extremamente 
novas e muito específicas para o conhecimento e a compreensão dos seus usuários, sejam 
crianças, jovens ou adultos e, nesse sentido, como observa a autora em complemento, o 
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domínio das tecnologias digitais e interativas, para muito além de um perfeito manejar de 
hardwares e softwares, requer o conhecimento e a exploração de todo o potencial que a 
internet oferece e pode oferecer a esses usuários: “... uma definição ambiciosa de literacidade 
dadas as expectativas sociais, econômicas, culturais e políticas que a sociedade reserva [...] 
para a chamada geração internet”.  (LIVINGSTONE, 2011:13) 

Todas as reflexões apresentadas pelos autores sobre o dinâmico e paradoxal universo 
das novas tecnologias midiáticas, tanto no que se coloca na dimensão das múltiplas 
possibilidades que se apresentam às crianças e aos jovens diante das telas, e das inúmeras 
interfaces e interações verificadas a partir delas, quanto na dimensão das dificuldades ou da 
falta de habilidades e conhecimentos especiais para sua plena exploração parecem 
extremamente importantes e deveriam ser consideradas em qualquer estudo ou avaliação 
que se faça a respeito da temática da relação entre infância e mídias na contemporaneidade, 
atentando para o fato de que ao mesmo tempo em que as crianças não seriam em si vítimas 
passivas e indefesas diante das novas tecnologias midiáticas, elas também não podem ser 
consideradas naturalmente sábias e plenas dominadoras do assunto, pois ainda precisam e 
devem saber mais.          

Ainda nessa perspectiva – e retomando-se agora a abordagem proposta por 
Buckingham - outra dimensão apresentada na abordagem sugerida pelo autor, paralelamente 
ao contexto das tecnologias midiáticas, coloca-se no universo dos textos midiáticos 
produzidos para o público infantil. Conforme a reflexão do autor, os textos midiáticos da 
contemporaneidade apresentam-se em transformação no nível das suas características 
essenciais, com base na perspectiva de muitos críticos das mídias contemporâneas 
possivelmente em determinadas situações talvez nem sejam mais tais textos especificamente 
tomados em seu sentido original, tradicional, enquanto objetos completos em sua 
significação. (BUCKINGHAM, 2007:128-129)  

Tal fenômeno pode ser avaliado em certa medida como uma consequência dos 
processos de convergência tecnológica e econômica que caracterizam o universo das mídias 
na contemporaneidade, onde as definições, limitações e fronteiras têm se tornado cada vez 
mais difusas. E num sentido em que as diferenciações específicas entre os filmes no cinema, 
os programas de tevê, os shows artísticos e musicais, os conteúdos da internet, os jogos de 
videogame, as propagandas, e mesmo os textos da mídia impressa teriam se tornado 
praticamente irrelevantes e desnecessárias, na mesma medida em que, a partir da 
perspectiva do merchandising, os textos midiáticos se transformam em mídias para a 
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promoção de outros textos midiáticos, como também de outros produtos e marcas de 
consumo. (BUCKINGHAM, 2007:129)  

A partir daí, nesse movimento convergente das tecnologias, das mídias e dos textos 
midiáticos, no que segue a observação de Buckingham, a intertextualidade, de acordo com 
muitas das leituras e interpretações sobre a presença midiática no mundo contemporâneo, se 
apresenta como a principal característica das mídias na contemporaneidade, em que textos 
diversos se apropriam de estilos diversos, misturam e combinam diferentes elementos de 
períodos históricos, gêneros e contextos culturais diferentes, remetendo-se constantemente a 
outros textos, brincando com as regras ou convenções estabelecidas, criando novas 
representações e significações. Textos que num processo intertextual, como complementa o 
autor, acabam por remeter-se aos receptores enquanto consumidores e extremos 
conhecedores dos novos contextos midiáticos do mundo contemporâneo. 

Ainda de acordo com muitas das leituras e interpretações sobre a presença das 
mídias na contemporaneidade coloca-se igualmente para esses textos a característica da 
interatividade, em que os novos textos midiáticos passam a ser criados e produzidos de forma 
mais livre e aberta, possibilitando a interação e a participação dos leitores nos processos de 
criação e experimentação dos textos – como o que se colocaria, por exemplo, no caso dos 
jogos de videogame que não apenas permitem e incentivam, como também necessitam da 
participação ativa dos jogadores no desenvolver das suas narrativas. (BUCKINGHAM, 
2007:129)  

Entretanto, como também observa o autor, é importante atentar para o fato de que 
muitas vezes essas leituras sobre a presença das mídias e as características dos textos 
midiáticos em mudança na contemporaneidade se colocam em um nível um tanto 
determinista e superficial, no sentido de que nem sempre os textos tomados como modelos 
para análise são representativos da complexa e heterogênea totalidade dos textos midiáticos 
contemporâneos, bem como, as características neles avaliadas, em muitos casos, podem ser 
apenas aparentes ou dadas em um caráter superficial. E vale observar ainda que as lógicas 
que orientam tais movimentos e características em transformação desses textos se colocam 
mais em uma dimensão econômica do que simplesmente tecnológica.  

Nesse sentido, a intertextualidade e a interatividade que tão bem caracterizam os 
novos textos midiáticos nem sempre se dariam em uma perspectiva puramente tecnológica, a 
partir da descoberta e exploração dos seus múltiplos recursos e possibilidades, mas também, 
e muitas vezes sobretudo, elas são dadas em uma perspectiva das lógicas econômicas, que 
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se apropriam de tais características para viabilizar outras, muitas vezes até mesmo contrárias 
a elas. (BUCKINGHAM, 2007:129-130)   

De qualquer modo é importante considerar que essas características se fazem 
intensamente presentes nos textos midiáticos criados, produzidos e direcionados para as 
crianças e os jovens no mundo contemporâneo. Aliás, como observa o autor no complemento 
dessa reflexão, muitos dos conteúdos, estilos e linguagens das novas formas culturais hoje 
direcionadas ao público em geral, incluindo os adultos, nasceram antes como textos 
midiáticos exclusivamente orientados para as crianças e os jovens – como no caso das 
características e linguagens dos desenhos animados, das histórias em quadrinhos, das 
músicas e videoclipes, ou mesmo da linguagem complexa, dinâmica e interativa do universo 
dos jogos de videogame ou de computador. Todos esses textos midiáticos, mesmo aqueles 
dirigidos às crianças menores, estão repletos de referências a outros textos, misturando e 
combinando diversos conteúdos, estilos, linguagens, buscando elementos de diferentes 
culturas e em diferentes tempos da história, e também convidam as crianças a uma interação 
e participação. (BUCKINGHAM, 2007:130-131) 

E em meio a todas essas misturas, combinações e convergências de conteúdos, 
estilos, referências e linguagens nos textos midiáticos infantis, em seus contínuos 
movimentos de intertextualidade e interatividade, vale situar novamente a dimensão da 
literacia na internet, conforme sugerida por Livingstone (2011) e já abordada anteriormente - e 
sendo entendida aqui também como uma literacia midiática - pois que as crianças, assim 
como os jovens, precisam ser encorajadas a desenvolver o seu conjunto especial de 
habilidades, práticas e conhecimentos para melhor compreender e explorar, de forma crítica e 
criativa, esse universo dinâmico e multiforme das mídias eletrônicas e digitais e dos muitos 
textos midiáticos que se apresentam a elas no mundo contemporâneo. 

Nesse sentido valeria novamente aqui, na dimensão dos textos midiáticos infantis, a 
mesma observação feita anteriormente no contexto das tecnologias midiáticas, quanto à 
importância dessas reflexões sobre a multiplicidade de produções midiáticas para as crianças 
e todas as possibilidades que se colocam para elas a partir daí versus a necessidade cada 
vez mais presente de que as crianças tenham domínio das habilidades e conhecimentos 
essenciais para uma experiência mais plena das mídias, e o quanto essas reflexões podem 
ser significativas no desenvolvimento de qualquer estudo ou avaliação sobre a temática da 
relação entre as crianças e as mídias no mundo contemporâneo. 

Ainda nesse mesmo contexto dos textos midiáticos infantis, e novamente com base na 
reflexão proposta por Buckingham, porém passando agora de uma dimensão tecnológica 
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para uma dimensão das lógicas econômicas do universo contemporâneo das mídias, é 
possível observar que os personagens dos programas de tevê, dos filmes no cinema, ou dos 
desenhos animados, para muito além do que eles são ou parecem ser no ambiente dos textos 
midiáticos infantis em que se apresentam, muitas vezes se colocam ao mesmo tempo como 
histórias em quadrinhos, filmes em dvd, musicais e trilhas sonoras, jogos de videogame – 
como textos midiáticos que se colocam em outros textos midiáticos – e daí simultaneamente 
no universo das mercadorias, como brinquedos, cadernos, agendas, álbuns de figurinhas, 
tênis, camisetas, salgadinhos, biscoitos, refrigerantes, balas, chocolates e toda uma miríade 
de produtos infantis, dados como que na mesma dimensão e no mesmo cenário daqueles 
textos midiáticos “originais”. (BUCKINGHAM, 2007:131; 2012a:53-54) E nesse sentido, como 
observa o autor:  

A cultura midiática infantil cada vez mais atravessa as fronteiras entre textos e entre 
formas midiáticas tradicionais [...] Nesse processo, a identidade do texto “original” 
está longe de ser clara: as mercadorias são empacotadas e comercializadas como 
um fenômeno integrado, em vez de o texto vir antes e ser seguido pelas outras 
mercadorias. (BUCKINGHAM, 2007:131) 
 

E nessa perspectiva, é possível notar que nos contextos midiáticos contemporâneos 
dos quais as crianças participam cada vez mais intensamente, todas as definições e limites 
antes estabelecidos, estão se tornando cada vez mais difusos e, portanto, mais difíceis de 
perceber ou avaliar. Como observa o autor, trata-se de uma série de mudanças e 
transformações que se colocam especialmente a partir das mudanças ocorridas no ambiente 
das tecnologias, mas que, ao mesmo tempo, se colocam intensamente orientadas a partir das 
lógicas econômicas e comerciais do mundo contemporâneo. E nesse novo cenário, as mídias 
passam assim a se dirigir às crianças tomadas enquanto grupos de consumidores 
extremamente ativos, participativos e conhecedores dos múltiplos e diferentes contextos e 
linguagens midiáticas da contemporaneidade – o que para Buckingham, no entanto, 
representaria em si uma questão bem mais complexa. (BUCKINGHAM, 2007:133-134) 

Neste ponto, especialmente no momento em que as mídias e a publicidade passam a 
se dirigir às crianças como experientes espectadores, internautas e consumidores, donos de 
extremada sabedoria, conhecimento e habilidades de participação ativa em suas atividades 
de interface e interação com as novas mídias, vale novamente retomar a questão da literacia 
na internet, como sugerida por Livingstone (2011) e abordada anteriormente - e do mesmo 
modo aqui estendendo tal conceito para uma dimensão de literacia midiática – especialmente 
no sentido de que, como a autora observa, a sociedade contemporânea de modo geral ainda 
se apresenta falha nos processos de suporte a uma literacia efetiva para as crianças e os 
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jovens, principalmente no que se colocaria no nível de uma arquitetura de informação, 
educação e regulação no contexto de tal temática – o que muitas vezes acaba por colocar 
essas crianças e jovens em situações de risco em suas interfaces e interações midiáticas.  

E nesse sentido, como a autora também observa, é importante notar que ainda que as 
iniciativas para a literacia na internet e nas mídias representem em si uma mudança positiva, 
elas precisam ser criticamente avaliadas e entendidas como parte de um processo bem mais 
amplo de mudanças, envolvendo desde as políticas públicas do governo para uma regulação 
das indústrias e das mídias orientadas para o público infantil e juvenil, e os contextos de uma 
internacionalização do discurso social sobre os direitos das crianças, até uma conscientização 
social e individual dos pais e educadores no processo de acompanhamento das crianças e 
dos jovens em suas experiências midiáticas online, compartilhando com eles suas dúvidas, 
conhecimentos, habilidades, interesses e descobertas, e encorajando a criatividade, a 
reflexão crítica e a sua participação ativa em tais experiências. 

A partir daí, como destaca Livingstone, essa literacia midiática poderia então se 
constituir em formas concretas de empoderamento para as crianças e os jovens em um 
mundo continuamente mediado. (LIVINGSTONE, 2011:35-37) – Empoderamento que 
colocaria essas crianças e jovens em uma posição de maior preparo para lidar com todo esse 
dinâmico, convergente, intertextual e interativo contexto contemporâneo das mídias, das 
tecnologias, da publicidade e do consumo. 

Nessa perspectiva, caberia novamente a observação já mencionada com relação à 
importância dessas reflexões no contexto dos diferentes estudos ou avaliações sobre a 
temática da relação entre infância e mídias no mundo contemporâneo, e estendendo-se ainda 
para a temática das relações entre as crianças, a publicidade e o consumo – como no caso 
específico do presente estudo que pretende avaliar o contexto contemporâneo da publicidade 
de alimentos infantis e suas possibilidades de sentidos junto às práticas de consumo e 
hábitos alimentares das crianças na atualidade. 

Partindo-se agora para uma reflexão em nível mais amplo, considerando esse mesmo 
contexto das relações entre as crianças e as novas mídias, porém situadas no complexo 
universo das mudanças sociais e culturais do mundo contemporâneo, – e novamente 
retomando-se a abordagem proposta por Buckingham – nessa perspectiva o autor observa 
que tanto no que se refere às mudanças dadas nos contextos contemporâneos das mídias 
quanto no que se coloca na dimensão das mudanças que caracterizam a própria infância na 
contemporaneidade, ambas refletem-se e reforçam-se mutuamente, pois que ambas parecem 
estar marcadas pelos mesmos sentimentos de instabilidade, insegurança, e se colocam no 
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mesmo contexto de incertezas, dúvidas e paradoxos sobre o que em si caracterizaria a 
infância e o universo infantil. “Nessas duas esferas, as crianças parecem muito mais difíceis 
de definir e controlar.” (BUCKINGHAM, 2007:146) 

 Mas para além das instabilidades e incertezas vistas nesses contextos, como também 
observa o autor, é importante atentar para o movimento simultâneo das continuidades, 
mudanças e contradições que se apresentam nesse universo contemporâneo da infância e 
das mídias. Nesse sentido, como trata Buckingham, ao mesmo tempo em que as fronteiras 
entre as crianças e os adultos, tanto em seus mundos sociais quanto em seus mundos 
midiáticos, parecem estar se diluindo ou se atenuando, elas também estariam em outra 
medida se reforçando: se de um lado as crianças mais velhas estão cada vez mais se 
apropriando de conhecimentos e experiências antes tidas como exclusivas do mundo dos 
adultos, e inapropriadas para as suas condições infantis, de outro as crianças mais novas 
estão cada vez mais concentradas em conhecimentos e experiências exclusivamente 
orientadas para os seus interesses, participando de mundos culturais exclusivamente infantis, 
e dos quais os adultos têm pouco conhecimento e às vezes nenhum acesso; se de um lado 
as crianças estão conquistando maior espaço e poder no contexto social, especialmente 
enquanto cidadãs na família e na sociedade e enquanto consumidoras de marcas e produtos 
criados e desenvolvidos especialmente para elas, de outro, apesar de todas as atenções, 
políticas e cuidados dirigidos às crianças, bem como de toda a estrutura midiática e 
mercadológica orientada para elas, elas ainda não podem ser de fato vistas e ouvidas 
enquanto consumidoras e cidadãs ativas e participativas nesse mesmo contexto social, pois 
que de fato as vozes infantis ainda não se fazem ouvir. (BUCKINGHAM, 2007:147) 

É a partir de todo esse contexto contemporâneo da infância e das mídias em mudança 
de que trata Buckingham, e que em si apresenta também suas dimensões de continuidade e 
de contradição, que as novas tecnologias midiáticas se colocam como oportunidades 
extremamente significativas para a criatividade e a democracia nos contextos do universo 
infantil, especialmente pelo potencial que elas oferecem às crianças enquanto possibilidades 
concretas de fazê-las não somente consumidoras, mas também produtoras de mídia. “As 
novas tecnologias trazem ao alcance das crianças meios de comunicação e de expressão 
cultural que lhes eram até então inacessíveis, e que podem fazer suas visões e perspectivas 
serem muito mais amplamente reconhecidas.” (BUCKINGHAM, 2007:148) 

E como se complementa em Livingstone, considerando especialmente o contexto da 
internet como uma das principais arenas em que muitas dessas novas possibilidades de 
interface, interatividade, criatividade, informação, conhecimento, comunicação e efetiva 
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participação acontecem para crianças e jovens em seus cotidianos midiáticos, a autora 
destaca que essas crianças e jovens tomam a internet, e especialmente os ambientes das 
redes sociais e outras formas de interação online, como um espaço deles, um espaço livre 
para a sua expressão, onde eles podem combinar suas atividades e interesses do mundo 
offline com o mundo online, trocar ideias e experiências com seus pares, criar e recriar 
conteúdos, descobrir e compartilhar novidades, acessar informação e conhecimento, se 
divertir, conectar, compartilhar, participar. (LIVINGSTONE, 2011:37; 2012:96-97) 

Nesse momento seria interessante ilustrar a abordagem aqui proposta sobre a relação 
contemporânea dada entre as crianças e as mídias com alguns dos resultados obtidos no 
projeto Gerações Interativas Brasil: Crianças e Adolescentes Diante das Telas – um projeto 
de pesquisa desenvolvido nas cinco macrorregiões geográficas brasileiras durante os anos de 
2010 e 2011 com crianças e jovens entre 6 e 18 anos de escolas públicas e privadas das 
áreas urbana e rural, com o objetivo de analisar o seu comportamento diante das quatro telas 
(tv, internet, celular e videogame) para conhecer melhor os usos e valorações que eles delas 
fazem, bem como, avaliar o seu impacto nos contextos da família, escola e sociedade. Dentre 
os principais resultados destacados na pesquisa, conforme Passarelli (2012), colocam-se as 
seguintes observações: 

• Quanto ao uso da televisão, a pesquisa revela que apenas 4% dos jovens e 6% das 
crianças não possuem tv em casa. No que se refere às atividades simultâneas, 71% 
dos jovens relatam que costumam comer, 37% conversam com a família, 34% 
estudam ou fazem lição e 25% falam ao telefone enquanto assistem tevê. Quando 
assistem tv os jovens, em sua maioria, afirmam estar sozinhos ou com a mãe. E 
quanto aos cuidados ou restrições com relação aos conteúdos da televisão, as 
meninas parecem ser mais vigiadas do que os meninos: 57% das meninas afirmam 
que são proibidas de assistir alguns programas na tevê. 

• Quanto à posse de computadores e ao acesso à internet, a pesquisa mostra que 60% 
dos jovens e 51% das crianças possuem computador em casa, e quanto ao acesso à 
internet, 83% dos jovens e 78% das crianças têm conexão. E outro detalhe 
interessante revelado pela pesquisa é o fato de que independentemente de ter acesso 
ou não à internet em casa, 75% dos jovens e 47% das crianças afirmam que 
costumam navegar na internet. 

• Quanto à posse e ao uso de videogames, a pesquisa destaca que os meninos têm 
mais posse de videogames do que as meninas, pois que 51% das meninas afirma não 
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possuir nenhum tipo de videogame. E quanto ao hábito de jogar, 74% dos meninos 
relatam que jogam videogame ou jogos de computador, enquanto apenas 55% das 
meninas afirmam jogar. 

• Quanto a posse e ao uso do celular, a pesquisa destaca que 75% dos jovens e 39% 
das crianças têm seu próprio celular. E no que se coloca na dimensão dos diferentes 
usos do celular para os jovens, 90% dos jovens afirmam que usam o celular 
principalmente para falar, entretanto, mais de 40% dos jovens afirmam utilizar também 
outras funções como SMS, música, relógio, jogos, calculadora, fotografia e vídeo. 
Tanto no caso das crianças como no caso dos jovens, eles relatam que costumam 
falar ao celular mais frequentemente com a mãe do que com o pai ou seus amigos. 

• Quanto às preferências midiáticas das crianças e jovens entre as telas, a pesquisa 
revela que, no caso das crianças, entre a televisão e o celular, as meninas preferem o 
celular e os meninos a tv; entre celulares e videogames, as meninas preferem o 
celular e os meninos o videogame; entre o celular e os music players, as meninas 
preferem o celular e os meninos os music players. E no caso dos jovens, entre o 
celular e o videogame, 66% das meninas preferem o celular e 54% dos meninos o 
videogame; e entre a internet e o videogame, os jovens de ambos os sexos preferem 
a internet: no caso das meninas, 67% contra 43% dos meninos (39% dos meninos 
ainda preferem o videogame).  

• E finalmente, quanto aos conhecimentos e habilidades nas práticas da internet a 
pesquisa indica que 48% das meninas acreditam ter nível médio no uso da internet e 
24% dos meninos acreditam ter nível avançado. E no que se refere aos cuidados ou 
instruções sugeridos às crianças e jovens pelos adultos, 62% das meninas afirmam 
que são instruídas a não dar informações pessoais e 54% a não comprar pela internet, 
enquanto apenas 42% dos meninos afirmam ser instruídos a não fornecer dados 
pessoais e 47% a não fazer compras online. Outra observação interessante da 
pesquisa nesse sentido é que, conforme o relato das crianças e dos jovens, 32% dos 
pais não observam as atividades dos filhos na internet. Além disso, 40% dos jovens 
afirmam que nenhum professor usa a internet em sala de aula e apenas 11% contam 
que aprenderam a usar a internet com o auxílio de um professor. 

Deslocando-se agora um pouco o foco da reflexão do contexto das mídias para o 
universo do consumo, Buckingham observa que paralelamente ao debate estabelecido sobre 
a relação entre as crianças e as mídias na sociedade contemporânea coloca-se o debate 
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social com referência à relação entre as crianças e o consumo. Como descreve o autor, assim 
como o que acontece nas bases da discussão social sobre as mídias, também no contexto 
atual das discussões sobre o consumo as preocupações se voltam para as crianças, que são 
vistas como extremamente frágeis, indefesas e vulneráveis aos poderes de influência das 
mídias e da publicidade, ao mesmo tempo em que as mídias e a publicidade são vistas como 
superpoderosas e capazes de influenciar e moldar os comportamentos, as atitudes e a 
própria identidade das crianças.  

Nesse sentido, assim como na arena do debate sobre as mídias, também nos debates 
sociais versados sobre o consumo é possível observar que todas as preocupações e 
exigências têm se concentrado na necessidade de maior proteção às crianças e de uma 
especial regulamentação das mídias. Entretanto, mesmo considerando especialmente 
legítimas todas essas preocupações da sociedade, o autor atenta para a necessidade de que 
estas questões sejam abordadas e tratadas com maior profundidade em tais debates e 
discussões, tanto no que se colocaria na dimensão das políticas midiáticas contemporâneas 
quanto no que se daria na dimensão dos contextos da educação, pois que nesses atuais 
contextos de discussão a preocupação com a relação entre as crianças e a cultura de 
consumo parece dada ainda em um nível de significação extremamente simbólico. 
(BUCKINGHAM, 2007:209-210) 

Considerando o contexto da história recente, especialmente no caso das sociedades 
industrializadas, é possível notar que ao longo das últimas décadas, como observa 
Buckingham com base em Jordanova, houve um aumento extremamente significativo quanto 
à abrangência e à escala das atividades de consumo: o aumento crescente na gama dos 
produtos e serviços oferecidos pelo mercado aos consumidores, a maior facilidade para se 
fazer compras por meio das oportunidades cada vez mais variadas e disponíveis no mercado, 
a crescente popularização do hábito de fazer compras entre as pessoas, em que o consumo 
muitas vezes passa a ser tomado como oportunidade e experiência de lazer, tudo isso vêm 
especialmente marcar a intensa presença do consumo no contexto social contemporâneo. A 
partir daí, como continua a observar o autor, e no momento em que os movimentos do 
capitalismo passam a buscar novos mercados, as crianças, do mesmo modo como o que 
antes se deu com os adolescentes, se colocam cada vez mais como foco de atenção e 
interesse para as indústrias, o varejo e a publicidade. E no paralelo desse movimento, 
especialmente por conta das reestruturações no ambiente familiar, do considerável aumento 
da renda para consumo em muitas famílias, e do valor e significado simbólico que toma a 
infância no contexto da família e da sociedade, a criança ganha mais voz para a expressão 
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dos seus desejos de consumo e a influência nas decisões de compra em seus ambientes 
familiares. Dá-se então aí, como complementa o autor, todo um universo de produtos, 
marcas, serviços, pontos de venda, estratégias de marketing e campanhas de publicidade, 
especialmente dirigidos às crianças, tomadas a partir de então como consumidores. 
(BUCKINGHAM, 2007:211-212; 2012a:45) 

Nessa perspectiva contemporânea das crianças consideradas no status de 
consumidores em um contexto de marcas, produtos e publicidades direcionadas 
especialmente para elas, seria interessante estabelecer aqui um paralelo com a abordagem 
proposta por Lipovetsky (2007) sobre a sociedade do hiperconsumo (conforme apresentado 
no primeiro capítulo deste estudo), em que, a partir de tal abordagem, o autor destaca 
também a marcante presença infantil no universo dinâmico, efêmero e paradoxal do consumo 
emocional hipermoderno. 

Como trata Lipovetsky, nesse contexto contemporâneo de mudanças e 
transformações, em que o consumo, na sua dimensão de hiperconsumo, toma um lugar 
central nos cotidianos da história, da cultura e da sociedade, assim como no caso dos adultos 
também as crianças são envolvidas pelas lógicas de um consumo emocional, na busca 
contínua da alegria, da diversão, do prazer, da emoção e do bem-estar em suas experiências 
de consumo. E com os pais, as crianças desde cedo aprendem que esse consumo lhes serve 
tanto como uma experiência de lazer, de alegria e de prazer, quanto como um exercício da 
sua individualidade e autonomia; ao mesmo tempo em que para os pais tal consumo se torna 
uma vivência, “um momento de alegria proporcionado pelo espetáculo do prazer dos filhos” - 
pois que a criança aí se apresenta como um “filho rei”, com mais conhecimento, informação e 
poder de escolha e decisão, e cujo direito à felicidade e à individualidade os pais tentam lhe 
proporcionar especialmente por meio das experiências do consumo. (LIPOVETSKY, 
2007:120)  

Nessa perspectiva, uma vez que a alegria dos pais consiste na experimentação da 
alegria dos filhos, e como quase todas as experiências do consumo no mundo 
contemporâneo estão em sua essência conectadas ao lazer, à alegria a ao prazer, talvez isso 
possa explicar, na lógica do “filho rei”, a maior permissividade dos pais e maior autonomia das 
crianças nas vivências contemporâneas do consumo, ou do hiperconsumo de que trata 
Lipovetsky. Crianças que expressam suas vontades, desejos e necessidades, comunicam 
suas preferências, fazem pedidos, e ainda dão a sua opinião sobre as escolhas dos pais: “Ei-
nos na era da criança hiperconsumidora, escutada, tendo o direito de fazer as próprias 
escolhas, dispondo de uma parcela de poder econômico, controlando direta ou indiretamente 
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uma parte das despesas das famílias.” (LIPOVETSKY, 2007:120) - Os pequenos 
hiperconsumidores que já desde muito cedo participam de todas as atividades, os sonhos e 
desejos da família, ao mesmo tempo em que bem demarcam o seu espaço de 
individualidade, de consumidores, de pequenos protagonistas nas experiências 
contemporâneas do consumo.   

A partir de todos esses movimentos do consumo no mundo contemporâneo, 
especialmente na sua relação com o contexto das crianças, mas também no que se refere ao 
contexto do consumo em nível mais amplo, e novamente retomando o que se segue na 
reflexão proposta por Buckingham, o autor vem novamente observar que o ambiente global 
das mídias, em sua convergência com o universo do consumo, passa a ser paralelamente 
orquestrado por uma lógica econômica e comercial – e nesse sentido, no que se colocaria na 
dimensão das mídias dirigidas ao público infantil, como também anteriormente abordado, é 
possível notar que é cada vez maior a quantidade de programação especialmente orientada 
para as crianças, principalmente no caso da televisão e da internet, ao mesmo tempo em que, 
no entanto, é cada vez maior também a quantidade de mensagens comerciais ou publicitárias 
dirigidas a essas mesmas crianças nesses ambientes midiáticos.  

No caso da televisão, como observa o autor, tanto no contexto da tv aberta como no 
da tv por assinatura, todo esse aumento na quantidade de programas dirigidos às crianças 
não tem representado um aumento nos seus níveis de qualidade e diversidade, mas vem 
acompanhado do maior volume de mensagens comerciais ou promocionais misturadas ou 
embutidas nesses programas. E no caso especial da internet, como o autor também observa, 
onde é cada vez maior a presença de sites que combinam conteúdos educativos e de 
entretenimento infantil a mensagens promocionais dirigidas às crianças, a situação se torna 
um tanto mais complexa na medida em que se torna cada vez mais difícil, especialmente no 
caso das crianças, perceber as diferenças entre conteúdos e propagandas, pois que aí as 
fronteiras se tornam ainda mais difusas. (BUCKINGHAM, 2007:212-213; 2012a:55-56) E 
nessa perspectiva, como destaca o autor: “A convergência da mídia e do marketing integrado 
leva a uma situação na qual todos os textos das mídias podem ser considerados 
propagandas para outros textos das mídias.” (BUCKINGHAM, 2007:213) 

E todo esse movimento das convergências midiáticas e mercadológicas, que tende 
cada vez mais a por em fusão os limites entre os textos e conteúdos das mídias, as 
mensagens promocionais e as experiências do consumo, especialmente na dimensão da 
relação das crianças com essa cultura contemporânea midiática e de consumo, deve ser 
especialmente considerado nos processos de avaliação e análise dos estudos e pesquisas 
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desenvolvidos sobre essa temática nos contextos da contemporaneidade – e talvez muito 
especialmente no caso da temática proposta neste estudo, que, no nível das representações 
e possibilidades de significações, visa colocar em contraste o contexto contemporâneo das 
estéticas publicitárias de alimentos infantis e o cotidiano das práticas de consumo e hábitos 
alimentares das crianças, nesse mesmo universo convergente das mídias e do mercado em 
que se torna cada vez mais complexo para as crianças perceber os limites ou os formatos do 
que seriam os conteúdos midiáticos de entretenimento infantil e do que seriam as mensagens 
promocionais dos produtos alimentícios que lhes são oferecidos. 

É nesse dinâmico universo das convergências entre as mídias, os textos midiáticos, o 
marketing, a publicidade e o consumo que o contexto da midiatização publicitária ou 
promocional orientada diretamente ao público infantil ganha destaque, nesse mesmo 
momento em que as crianças passam a ser consideradas como consumidores. E a partir daí, 
como observa Giacomini Filho, na medida em que esses novos consumidores vão ganhando 
expressividade, e em que o mercado de produtos infantis se coloca como um dos mais 
importantes mercados no país, mais expressivas se tornam as marcas, os produtos e as 
ações do marketing e da publicidade voltadas para a comunicação com esse público 
(GIACOMINI FILHO in PACHECO, 1998:135). Assim, as diversas mídias, tanto na dimensão 
dos seus textos midiáticos quanto na dimensão das suas mensagens promocionais, passam a 
se dirigir diretamente às crianças enquanto receptores, expectadores e consumidores não 
somente de conteúdos e de entretenimento, mas também de publicidade. 

Na perspectiva dessa relação dada entre as crianças, as mídias comerciais, a 
publicidade e o consumo nos diversos contextos da contemporaneidade, como destaca 
Buckingham, colocam-se em debate posições bastante polarizadas – assim como também se 
colocam polarizados os debates contemporâneos sobre a natureza da infância e a relação 
das crianças com as mídias. De um lado, os muitos críticos que consideram o mercado e as 
mídias comerciais como movimentos extremamente contrários às necessidades e interesses 
essenciais das crianças, incentivando-as constantemente ao consumismo e explorando sua 
ingenuidade e vulnerabilidade.  

De outro, aqueles que percebem esse mesmo mercado e as mídias comerciais como 
efetivamente capazes de satisfazer as necessidades e os interesses infantis, e em que assim, 
para muito além de servi-las, o mercado se torna capaz de dar poder às crianças, enquanto 
consumidores exigentes, sofisticados e soberanos que são. No entanto, essas concepções 
polarizadas sobre a relação entre crianças, publicidade e consumo nem sempre são 
consistentes ou coerentes em suas bases, e muitas vezes não se fundamentam em dados 
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empíricos sobre as experiências das crianças em seus cotidianos da cultura de consumo. 
(BUCKINGHAM, 2007:213-215; 2012a:45-46) 

Conforme a reflexão proposta por Buckingham nesse contexto, ao tentar-se definir a 
complexa relação que se coloca entre o cotidiano das crianças, o universo das mídias e da 
publicidade e a cultura de consumo infantil como simplesmente uma questão de as crianças 
serem resistentes ou suscetíveis, seguras ou influenciáveis, soberanas ou vulneráveis quanto 
às estratégias persuasivas da publicidade, seria subestimar ou mesmo ignorar todo o 
contexto que aí se coloca, reduzindo toda a problemática da propaganda a uma simples 
questão de reações racionais versus reações emocionais das crianças aos apelos comerciais. 
E nesse sentido então, bastaria que todas as crianças estivessem conscientes da 
necessidade de reagirem de forma racional às propagandas para que o problema fosse 
resolvido. 

 Entretanto, como complementa o autor, nem as crianças nem os adultos poderiam ser 
de fato convertidos exclusivamente em consumidores racionais, “... porque os objetos 
materiais estão inevitavelmente revestidos de valores simbólicos dos quais não podem ser 
separados”. (BUCKINGHAM, 2007:222) – E no que aqui, nesse sentido, talvez se poderia 
entender uma possibilidade de paralelo com a proposta de McCracken (2003) em sua 
abordagem sobre cultura e consumo no mundo contemporâneo, conforme apresentado no 
primeiro capítulo deste estudo. 

Do mesmo modo, ainda conforme a reflexão sugerida por Buckingham, seria 
igualmente limitada e reducionista uma proposta de análise focada exclusivamente na 
propaganda, de forma isolada de todo o contexto contemporâneo da cultura de consumo em 
nível mais amplo, pois que atualmente, como já observado, as fronteiras e limites antes 
claramente definidos entre os conteúdos midiáticos e as mensagens comerciais nas mídias 
encontram-se cada vez mais difusos, especialmente no momento em que continuamente 
emergem novos formatos promocionais, para além dos formatos tradicionais da publicidade, e 
em que os próprios textos midiáticos se transformam em mercadorias. (BUCKINGHAM, 
2007:223; 2012a:54) 

Nesse sentido, e no que valeria novamente observar aqui, tanto a visão mais 
abrangente e aprofundada do contexto da cultura de consumo no qual as crianças se 
colocam, para além das simplificações polarizadas sobre as crianças tomadas como 
vulneráveis ou como soberanas em face à publicidade, quanto a necessidade de se 
considerar a publicidade não de forma isolada, mas engajada nesse mesmo contexto da 
cultura de consumo, se tornam essenciais para qualquer estudo ou reflexão sobre o tema. E 
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no caso especifico do estudo aqui proposto sobre a publicidade contemporânea de alimentos 
infantis isso se torna ainda mais significativo, especialmente no momento em que múltiplos e 
novos formatos promocionais se apresentam no mercado de alimentos para crianças, para 
muito além de uma publicidade tradicional, como no caso das muitas e diferentes 
possibilidades que se colocam a partir da combinação alimentação-diversão por meio das 
estratégias do eatertainment. 

Nas atuais pesquisas verificadas no campo da relação entre crianças, mídias e 
consumo, como o autor observa, ainda é pouco o que se sabe sobre o que as crianças 
efetivamente entendem ou compreendem sobre a dimensão econômica ou comercial das 
mídias, dos textos midiáticos e da própria publicidade. No entanto, nos novos contextos de 
uma cultura promocional pode nem mais fazer tanto sentido saber exatamente o quê ou 
quanto as crianças sabem a respeito dessas dimensões persuasivas e comerciais das mídias, 
ou se elas sempre percebem a diferença entre conteúdos e propagandas, pois que há que se 
considerar questões bem mais amplas e significativas em torno das experiências infantis a 
partir da cultura de consumo e o lugar ocupado pelas crianças nessa cultura. (BUCKINGHAM, 
2007:223-224; 2012a:60) 

Partindo da perspectiva de que a cultura de consumo no mundo contemporâneo se 
apresenta como a arena na qual as necessidades sociais e culturais dos indivíduos são 
definidas, articuladas e vivenciadas, Buckingham propõe que a infância contemporânea está 
essencialmente vinculada e inegavelmente entrelaçada à cultura de consumo. Nessa 
perspectiva, como observa o autor, é a partir da relação que as crianças estabelecem com as 
mercadorias materiais e com os textos midiáticos promocionais entrelaçados aos seus 
cotidianos que se expressam e definem as suas necessidades sociais e culturais. 
(BUCKINGHAM, 2007:237;239) Pois que assim como o que se dá no contexto da significação 
da juventude, a infância tem seu significado a partir de um processo de construção social e 
histórica, como já abordado no início desta exposição, e no qual o mercado, as mídias e o 
consumo exercem uma posição muito especial. “As crianças já são consumidoras, mesmo 
que muitas das compras em nome delas sejam feitas por seus pais”. (BUCKINGHAM, 
2007:239) 

Com toda a autonomia, individualidade, independência e liberdade, aliadas à grande 
quantidade de informação e conhecimento a que elas desde muito cedo têm acesso 
especialmente com o auxílio das mídias e das tecnologias, as crianças do mundo 
contemporâneo logo tomam parte ativa no universo da cultura de consumo. Não somente 
como usuárias finais dos produtos - o que elas já são desde bebês - mas principalmente 
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como consumidores de produtos, marcas e serviços, e prescritores de compra, uma vez que, 
como bem observa Buckingham, apesar de não serem as crianças na maioria das vezes as 
compradoras diretas, são elas que escolhem, decidem e consomem os produtos ou serviços 
que lhes são comprados pelos pais ou por outros adultos nos contextos do seu convívio 
familiar e social.  

Nessa perspectiva, como tratam Gunter e Furnham, a criança já pode ser considerada 
um consumidor, embora ela esteja ainda envolvida num processo contínuo de socialização e 
aprendizado das competências necessárias para vivenciar esse status de forma cada vez 
mais plena, pois que tais competências especiais, como ressaltam os autores, somente 
podem ser experimentadas e desenvolvidas por meio de um processo de socialização do 
consumidor: o processo pelo qual as crianças experimentam e desenvolvem as 
competências, os conhecimentos e as atitudes necessárias para se colocarem plenamente 
como consumidores no contexto social contemporâneo do consumo. (GUNTER & FURNHAM, 
2001:25) E o que talvez se poderia considerar aqui, para além da proposta de reflexão dos 
autores,  como um processo contínuo de vivências, experiências, práticas e aprendizados que 
nem seriam próprios ou exclusivos da infância, e nem se dariam por completos ou concluídos 
na vida adulta, pois que a cultura de consumo encontra-se entrelaçada aos indivíduos e 
sociedades em todas as dimensões, situações, momentos e idades da vida contemporânea. 

E nesse contexto marcado pela especial relação entre a infância e o consumo, em que 
as crianças, cada vez mais dinâmicas e expressivas, se tornam consumidores ativos e 
participativos, constituindo-se em público tão especial, é importante notar, como observa 
Montigneaux, que as crianças do mundo contemporâneo são muitas e diversas, pois ao 
mesmo tempo em que elas muito se parecem são também muito diferentes entre si: “... a 
população infantil é de uma heterogeneidade excepcional. Não existe uma criança, mas uma 
multidão de crianças que se constroem progressivamente tal qual um prisma de várias faces.” 
E a partir daí, para se ter sucesso na comunicação com os pequenos é preciso conhecer bem 
o que os identifica e os caracteriza como público infantil, em seus diferentes grupos, 
características e estilos, estágios de desenvolvimento e possibilidades de segmentação. 
(MONTIGNEAUX, 2003:65) 

Entretanto, dando continuidade à proposta de reflexão sugerida por Buckingham sobre 
a temática da relação entre as crianças e o consumo, o autor argumenta que ao se tomar 
como consenso e ponto de partida o status reconhecido das crianças enquanto 
consumidores, isso traz à luz a necessidade de se formular e fundamentar as atuais políticas 
sociais e institucionais de modos bastante diferentes. As constantes iniciativas de se criar 
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espaços especiais, diferenciados e seguros para as crianças, tentando mantê-las fora do 
alcance das influências persuasivas das mídias e do mercado – como o que acontece no 
caso dos movimentos contemporâneos que visam à proibição da publicidade para as crianças 
em diferentes partes do mundo – representam em si, como bem ressalta o autor, uma 
proposta de refúgio das crianças em uma espécie de dimensão fantástica ou mundo idílico 
que em verdade não existe ou que seria impossível de se sustentar nos movimentos e 
contextos concretos do mundo contemporâneo. “Em vez de buscarmos proteger as crianças 
do mercado, precisamos encontrar modos de prepará-las para lidar com ele.” 
(BUCKINGHAM, 2007:239-240) 
 Observação importante a se considerar, por exemplo, nas bases do debate atual 
sobre a publicidade de alimentos infantis e seus excessos versus as questões do consumo 
alimentar e da saúde das crianças nos quadros contemporâneos de obesidade infantil, 
diabetes e outros distúrbios causados por alimentação de má qualidade. Nessa perspectiva, 
além de proteger as crianças, haveria também que se buscar ou criar formas de melhor 
prepará-las para lidar com o mercado, a publicidade de alimentos e as próprias dinâmicas do 
seu consumo alimentar. 

Trata-se assim, nessa perspectiva das novas políticas sociais e institucionais para o 
contexto das crianças-consumidoras, de um processo que envolve uma série de elementos 
essenciais em seus movimentos de reflexão, compreensão e aproximação nos diferentes 
contextos contemporâneos da cultura de consumo. Primeiramente, como destaca 
Buckingham, esse processo envolve a educação: uma educação que ao invés de preocupada 
em desconectar as crianças das suas necessidades e interesses com relação aos bens 
materiais e ao consumo, esteja planejada para levá-las à reflexão sobre as suas relações com 
a cultura contemporânea de consumo e à compreensão das lógicas econômicas e comerciais 
que orientam essa cultura.  

Nesse sentido o autor observa, com base em Gunter e Furnham, que as crianças são 
muito mais capazes de desenvolver uma “alfabetização econômica” do que se poderia supor 
nos processos mais tradicionais de educação. Em segundo lugar, tal processo envolve a 
necessidade de se estabelecer políticas que proponham o reconhecimento legal dos direitos 
das crianças como consumidoras: direitos que as possibilitem ser devidamente orientadas e 
informadas sobre tudo o que caracteriza os contextos da cultura de consumo em que elas se 
colocam; direitos que lhes garantam atenção e tratamento justo e de qualidade em suas 
relações estabelecidas com essa cultura material de consumo; e finalmente direitos que 
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obriguem as empresas comercias envolvidas nesses contextos culturais de consumo a uma 
responsabilidade pública.  

E como observa o autor nesse sentido, trata-se aqui de direitos que se colocariam não 
para uma proteção das crianças contra uma exploração infantil por parte das mídias e do 
mercado, mas para uma capacitação e habilitação para desenvolverem uma relação de maior 
autoridade e controle sobre as empresas comerciais que se colocam nos contextos infantis da 
cultura de consumo. 

E em terceiro lugar, como destaca ainda o autor, esse processo coloca a necessidade 
de se examinar e avaliar com mais atenção e rigor a definição de quais seriam e do que em si 
caracterizaria as necessidades culturais das crianças nesses contextos contemporâneos da 
cultura de consumo, bem como dos modos pelos quais as mídias seriam ou não capazes de 
atendê-las em tais necessidades. Nesse sentido, porém, trata-se de uma tarefa bastante 
complexa, pois que a identificação das necessidades infantis nem sempre pode se dar nos 
níveis de uma primeira análise, e muito menos em contextos baseados somente nas 
definições dadas pelos adultos sobre essas necessidades; trata-se de um processo 
problemático que, em essência, somente pode ser efetivamente alcançado a partir do próprio 
diálogo com as crianças. (BUCKINGHAM, 2007:240) 
 A partir de todo o exposto, é importante observar que tanto no que se coloca na 
dimensão da noção contemporânea de infância quanto no que se dá nos contextos da relação 
das crianças com as mídias e com o consumo, há que se buscar processos de reflexão e 
análise sempre mais amplos e contextualizados, adiante das dualidades comuns que 
caracterizam os principais debates sociais, políticos e acadêmicos nessa temática. 
(BUCKINGHAM, 2007:295)  
 Nessa perspectiva então, como destaca o autor, não parece haver sentido algum em 
se considerar as relações verificadas entre as crianças e as propagandas bem como as 
práticas infantis de consumo tomadas a parte do seu contexto social, cultural e histórico em 
nível mais amplo: “... é mais apropriado considerar o consumo como uma forma de prática 
social, e como uma dimensão de outras práticas sociais que coletivamente constroem 
‘contextos’”. Pois que é assim, no contexto da família, da sociedade, da escola e dos muitos e 
diferentes pares das crianças que o mercado infantil toma forma e se desenvolve. 
(BUCKINGHAM, 2012a:65) 
 E neste ponto talvez seria possível arriscar um paralelo com a proposta filosófica 
apresentada por Merleau-Ponty no estudo da fenomenologia, especialmente no que se 
colocaria na dimensão da importância das noções de contexto e movimento nos processos de 
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significação e de sentido dados a partir das experiências sensíveis no mundo vivido, conforme 
abordagem apresentada no segundo capítulo deste estudo. 

Essa mesma noção de contexto que não se pode deixar de considerar, por exemplo, 
num estudo como o que aqui se apresenta, onde a publicidade de alimentos infantis, em suas 
muitas e diversas possibilidades de expressão a partir da combinação alimentação-diversão 
no universo das estratégias do eatertainment, não pode ser avaliada de modo isolado de todo 
o contexto da cultura midiática e de consumo no qual as crianças se colocam e com a qual 
elas se relacionam continuamente no mundo contemporâneo.   

E é exatamente aí, nesse contexto mais amplo e sempre em movimento de tudo o que 
envolve e caracteriza os cotidianos do universo infantil, que se faz cada vez mais necessário 
e essencial procurar um olhar mais aproximado das crianças e atentar para o que dizem as 
vozes infantis nos diferentes contextos de uma complexa e dinâmica cultura contemporânea 
midiática e de consumo. As crianças estão aí... 

Não podemos trazer as crianças de volta ao jardim secreto da infância ou encontrar 
a chave mágica que as manterá para sempre presas entre seus muros. As crianças 
estão escapando para o grande mundo adulto – um mundo de perigos e 
oportunidades onde as mídias eletrônicas desempenham um papel cada vez mais 
importante. Está acabando a era em que podíamos esperar proteger as crianças 
desse mundo. Precisamos ter a coragem de prepará-las para lidar com ele, 
compreendê-lo e nele tornar-se participantes ativas, por direito próprio. 
(BUCKINGHAM, 2007:295) 
 

 Nessa perspectiva, ainda além da relação verificada entre as crianças, as mídias e o 
consumo, Prout vem apontar – como também o faz Buckingham ao final da sua proposta de 
análise - para a importância da dimensão da cidadania das crianças. A partir de todo o 
contexto apresentado das mudanças sociais e culturais que transformam as condições da 
infância e as experiências das crianças no mundo contemporâneo, como observa Prout, as 
crianças se colocam como indivíduos sociais que precisam e requerem cidadania.  
 Nessa perspectiva, como se segue na reflexão proposta pelo autor, para que seja 
possível criar e estabelecer uma noção social e política renovada e reestruturada do que se 
colocaria na dimensão de uma infância cívica - em que, a partir daí, a sociedade seja capaz 
de efetivamente garantir às crianças certo padrão de igualdade no tratamento das suas 
necessidades e interesses, ao mesmo tempo em que atentando para as diferenças existentes 
entre essas crianças, entre os diferentes grupos sociais infantis dados nas cada vez mais 
diversas e complexas circunstâncias dos seus cotidianos; com instituições públicas 
efetivamente voltadas e engajadas na representação política das crianças para a defesa de 
tais interesses e necessidades infantis, e buscando dar voz e participação às próprias 
crianças nesses processos; e ainda em um contexto sociocultural e político que realmente 
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esteja aberto às novas concepções que se apresentam na dimensão do conceito de 
cidadania, reconhecendo, incentivando e garantindo a participação das crianças e dos jovens 
nos processos sociais e políticos da sociedade como um todo – é preciso reconhecer e 
estabelecer uma espécie de compromisso entre a sociedade e as crianças, além dos laços 
estabelecidos nos seus ambientes familiares, e em que se possa efetivamente desenvolver e 
manter tais condições de cidadania da infância. (PROUT, 2010:32-34) – O que também 
poderia se colocar aqui, a partir da relação estabelecida entre as crianças, o consumo e a 
cidadania, num paralelo com a abordagem sugerida por Canclini (2010) sobre consumidores 
e cidadãos, conforme apresentado no primeiro capítulo deste estudo. 

Como se complementa na reflexão de Prout, é somente a partir do final do século XX 
que a visão da criança como indivíduo social ativo e participativo passa a ser defendida e 
aceita em nível mais amplo, nos diferentes contextos socioculturais e políticos da atualidade, 
deixando-se especialmente retratar, por exemplo, no texto do Artigo 12 da Convenção sobre 
os Direitos das Crianças das Nações Unidas4. Entretanto, como observa o autor, mesmo com 
uma maior abertura conceitual com relação a essa temática da participação efetiva das 
crianças na sociedade, a questão da cidadania infantil se apresenta ainda como um espaço 
de discussão repleto de dúvidas, incertezas e controvérsias:  

Ainda temos muito a aprender sobre formas de permitir que as crianças falem por si 
próprias e de sua maneira. Com muita frequência exige-se que as crianças se 
ajustem às formas de participação dos adultos, quando o que é necessário são 
mudanças institucionais e organizacionais que facilitem e encorajem as vozes das 
crianças. (PROUT, 2010:35) 
 

Partindo de todas as reflexões apresentadas sobre a noção contemporânea de 
infância, bem como a relação das crianças com as mídias, a publicidade e o consumo na 
contemporaneidade, e finalizada assim a exposição proposta neste terceiro capítulo, dá-se 
então na sequência da abordagem, a partir do desenvolvimento do quarto capítulo, a 
apresentação de alguns conceitos e reflexões referentes ao universo contemporâneo da 
cultura alimentar, ao contexto do consumo alimentar infantil, e à midiatização publicitária de 
alimentos para crianças, especialmente a partir das diferentes modalidades de manifestação 
da tendência do eatertainment, no universo lúdico e paradoxal da combinação alimentação-
diversão. 
 
 
 
                                                             
4 O texto do Artigo 12 da Convenção dos Direitos da Criança das Nações Unidas está disponível em: 
<http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10120.htm>. Acesso em: junho 2013. 

http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10120.htm
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CAPÍTULO IV - O CONSUMO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS E O 
CONTEXTO DA MIDIATIZAÇÃO PUBLICITÁRIA DE ALIMENTOS 
INFANTIS: ALIMENTAÇÃO OU DIVERSÃO? 

 
 
Ao iniciar esta abordagem, e antes de se partir para as reflexões a respeito das 

questões mais atuais sobre o contexto contemporâneo da cultura de consumo alimentar 
infantil, o universo da tendência do eatertainment em suas diferentes modalidades de 
manifestação dadas no ambiente da combinação alimentação-diversão, e o contexto 
contemporâneo da midiatização publicitária de alimentos para crianças, faz-se interessante e 
necessária uma breve exploração da temática da cultura alimentar contemporânea, 
especialmente a partir das principais mudanças e transformações verificadas em seus 
contextos ao longo das últimas décadas, consideradas em sua relação com o processo 
histórico de construção dessa cultura alimentar ao longo do tempo - principalmente no que se 
colocaria a partir dos séculos XIX e XX até o contexto atual do século XXI – e partindo 
especialmente das contribuições de autores como  Braudel, Flandrin & Montanari, Trindade, 
Fischler, Pedrocco, Pitte, Sorcinelli e Madi. 

Conforme o historiador Fernand Braudel, toda a complexidade e diversidade das 
opções alimentares que caracterizam a história da cultura alimentar, bem como o debate que 
elas estabelecem, resultam de processos muito longínquos e distantes, percebidos em 
contextos bem mais antigos dessa mesma história. Nesse sentido o autor observa que duas 
grandes revoluções, muito antigas e significativas, marcam, definem e comandam, ainda que 
à distância no tempo e no espaço, “o destino alimentar dos homens”. A primeira delas dá-se 
ao final do paleolítico com a caça de animais, em que, a partir daí, a captura de grandes 
animais traria para a cultura alimentar a presença e o gosto pela carne que não mais iria 
desaparecer. A segunda acontece a partir da agricultura do neolítico, em que, com o advento 
do cultivo dos cereais em crescentes extensões de terras, os vegetais passariam cada vez 
mais a constituir a cultura alimentar dos homens ao longo dos séculos. (BRAUDEL, 1995:91-
92) 

Posta esta reflexão inicial apenas para destacar o quanto as características presentes 
na cultura alimentar contemporânea podem estar profundamente ligadas a fenômenos 
histórico socioculturais maiores, mais amplos e longínquos - do mesmo modo que os 
acontecimentos miúdos do dia a dia, de que igualmente trata Braudel, também marcam sua 
especial presença nos contextos da vida material, introduzindo assim a vida cotidiana no 
domínio da história (BRAUDEL, 1995:17) – pode se dar sequência à exposição aqui proposta, 
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concentrando atenção especial a algumas das principais mudanças e transformações que 
caracterizam a história recente da cultura alimentar, bem como, algumas reflexões sobre o 
universo das experiências da alimentação na cultura contemporânea, especialmente no que 
se colocaria em uma dimensão material e também simbólica dessa cultura alimentar. 

A alimentação, como observa Trindade (2012:83-84) com base nos estudos do 
historiador Henrique Carneiro, deve ser considerada e compreendida como parte da cultura 
material, pois que as bases do seu estudo colocam-se a um só tempo sob o enfoque 
biológico, econômico, social e cultural. Ainda conforme a reflexão apresentada por Trindade, 
agora a partir do pensamento do historiador Fernand Braudel, a história da alimentação 
estaria de tal maneira entrelaçada à cultura material que o valor simbólico da comida estaria 
paralelamente associado ao seu valor financeiro, enquanto mercadoria. 

Nessa perspectiva da alimentação tomada enquanto parte da cultura material e 
considerando os diferentes contextos e enfoques que caracterizam e influenciam a cultura 
alimentar em suas bases e em seus cotidianos, é possível uma leitura mais abrangente e 
contextualizada dos principais movimentos, acontecimentos e paradoxos que marcaram e 
marcam ainda hoje os contextos dessa cultura alimentar. 

A contemporaneidade - especialmente demarcada pelos séculos XIX e XX e 
compreendendo também o contexto atual do século XXI – representa uma época de grandes 
e aceleradas mudanças e transformações para o mundo, conforme apresentado na 
abordagem inicial do primeiro capítulo deste estudo. Nessa perspectiva, como observa o 
historiador Jean-Louis Flandrin, também a história da alimentação encontra-se profundamente 
marcada e modificada a partir dos movimentos e acontecimentos desse período, 
principalmente no que se coloca a partir do advento da industrialização, o êxodo rural e a 
crescente expansão das cidades, os movimentos de expansão da economia de mercado, e o 
grande desenvolvimento dos transportes e do comércio mundial. (FLANDRIN & MONTANARI, 
1998:700) – E ao que se poderia acrescentar ainda, considerando especialmente o contexto 
das últimas décadas, o extraordinário desenvolvimento das mídias e das tecnologias de 
informação e de comunicação, em que, a partir daí, a cultura da alimentação passaria a se 
manifestar também na dimensão de uma midiatização do consumo alimentar. 

A revolução industrial, conforme a reflexão proposta por Flandrin, representa um 
evento extremamente marcante e significativo na história da alimentação, especialmente por 
conta de todo o desenvolvimento das indústrias alimentares que se estabelecem a partir daí, 
transformando, no contexto das fábricas e das máquinas, todo tipo de alimentos, desde os 
produtos intermediários até os produtos prontos para o consumo – tanto aqueles produtos 
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que até então eram desenvolvidos por meios artesanais, quanto os novos e diversos produtos 
criados a partir dos processos industriais. (FLANDRIN & MONTANARI, 1998:700)  

Como se complementa em Pedrocco (in FLANDRIN & MONTANARI, 1998:765) nesse 
contexto as indústrias alimentares, buscando o aumento contínuo da sua produtividade, 
desenvolvem novas técnicas para o acondicionamento e conservação dos alimentos, 
substituindo ou aperfeiçoando os antigos processos artesanais, como no caso do 
desenvolvimento das fábricas de conservas e das indústrias dos frios e congelados. E a partir 
daí, mesmo que no início talvez tenha havido algum receio da população quanto ao consumo 
de alimentos industrializados ou conservados industrialmente, a indústria da alimentação de 
modo geral passa a experimentar um rápido crescimento e desenvolvimento econômico, 
especialmente no século XX, em que os principais acontecimentos e os modos de vida das 
populações têm favorecido significativamente o seu maior desenvolvimento e expansão. 
(PEDROCCO in FLANDRIN & MONTANARI, 1998:777) 

No mesmo contexto industrial da comida pronta, como observa Flandrin, porém numa 
lógica especialmente diferente do que se coloca na dinâmica das fábricas de alimentos, é 
preciso considerar também os restaurantes que, segundo o autor, especialmente por conta 
das suas novas funções, experimentam um considerável crescimento e expansão das suas 
atividades no mundo contemporâneo. Não somente por sua função gastronômica, que 
transforma alguns restaurantes contemporâneos em verdadeiros e requintados “templos da 
alta cozinha” ou em espaços específicos de uma cozinha especializada que proporciona aos 
seus clientes a experiência do prazer dos convívios e da satisfação dos paladares, mas 
também por sua função de alimentação cotidiana para um número cada vez maior de 
pessoas que não têm mais o hábito de fazer suas refeições em casa, principalmente por 
conta dos movimentos e transformações da economia, do mundo do trabalho e do fenômeno 
da crescente expansão das concentrações urbanas. (FLANDRIN & MONTANARI, 1998:701)  

Esse fenômeno crescente do deslocamento das refeições dos espaços domésticos 
das casas para os espaços públicos dos restaurantes também é sinalizado por Trindade ao 
observar, novamente com base nas reflexões propostas pelo historiador Henrique Carneiro, 
que os rituais da alimentação na vida doméstica se tornam cada vez mais individualizados, 
com base em pratos prontos ou congelados para o rápido preparo, e transferindo a função 
gregária da alimentação enquanto momento de reunião ou de confraternização, antes tão 
presente no dia a dia dos ambientes domésticos, para os espaços públicos dos restaurantes e 
das cozinhas de rua. (TRINDADE, 2012:84-85) O mesmo fenômeno é destacado ainda nas 
reflexões apresentadas pelo historiador Claude Fischler ao observar que se ao longo dos 
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processos de evolução histórica da cultura alimentar a alimentação foi sempre estreitamente 
ligada aos contextos da casa e do lar, na contemporaneidade mais recente, especialmente 
por conta das mudanças nos contextos econômicos, sociais, e nos modos de vida das 
populações, a alimentação se identifica cada vez menos com o universo doméstico e cada 
vez mais com os espaços e ambientes públicos das refeições em restaurantes. (FISCHLER in 
FLANDRIN & MONTANARI, 1998:850) 

E estendendo-se essa reflexão para o que se colocaria na categoria dos restaurantes 
populares, como se complementa nas observações apresentadas por Pitte (in FLANDRIN & 
MONTANARI, 1998:762), o autor destaca que estes apresentam um crescimento 
extremamente significativo no contexto da contemporaneidade, especialmente no que se 
coloca na “fórmula do fast-food que arrasta multidões” - e em que, nesse caso, como observa 
Pitte, mesmo que esse movimento pudesse num primeiro momento causar certo desconforto 
ou estranhamento por conta dos estereótipos dessa categoria de alimentação, vale o mérito 
de que seu tamanho sucesso deve de algum modo corresponder a um atendimento dos 
interesses e necessidades de consumo do seu grande público. Pois que nesse sentido, como 
bem se complementa na reflexão proposta por Fischler sobre os movimentos crescentes da 
tendência do fast-food em diferentes países do mundo:  

[...] o sucesso planetário do McDonald’s, do fast-food em geral e da pizza em 
particular, deve-se a um certo número de ‘universais’ alimentares. O fast-food não é 
puramente funcional e o cliente não consome unicamente por motivos de 
comodidade, preço e tempo. De fato, o repertório de sabores e texturas ao qual ele 
faz apelo reduz-se a uma espécie de menor denominador comum das preferências. 
[...] Sabores de base, texturas gratificantes, liberdades transgressoras, consenso 
familiar, comodidade, preço, higiene, regularidade no serviço: diante da bem-
sucedida fórmula da rede McDonald’s, a única resposta encontrada até agora foi a 
imitação. (FISCHLER in FLANDRIN & MONTANARI, 1998:861-862) 
 

Outro movimento marcante no contexto da história contemporânea e que muito 
influenciou também a história da alimentação, segundo Flandrin, é representado pelo grande 
desenvolvimento dos transportes e do comércio mundial que, em seus cada vez mais 
dinâmicos e interativos contextos de trocas entre os países, possibilitou o crescente 
intercâmbio dos diferentes e variados tipos de alimentos e culturas alimentares entre os 
povos. (FLANDRIN & MONTANARI, 1998:702) – E a partir daí, acrescentando-se a esse 
contexto das intensas trocas alimentares possibilitadas pelo desenvolvimento dos transportes 
e do comércio mundial, também o fenômeno mais recente do acelerado desenvolvimento das 
mídias e das tecnologias de informação e de comunicação, a cultura alimentar 
contemporânea passa a se caracterizar especialmente na forma de hibridismos culturais – o 
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que se poderia colocar na mesma dimensão dos processos observados por Canclini (1997) 
no contexto das culturas híbridas da contemporaneidade. 

Nessa perspectiva contemporânea dos hibridismos da cultura alimentar, no contexto 
crescente das trocas, combinações e misturas entre os alimentos e hábitos alimentares dos 
povos, como se apresenta também na reflexão proposta por Fischler, os movimentos globais 
da indústria agroalimentar e das políticas de distribuição possibilitam e trazem a tona “... uma 
espécie de sincretismo culinário generalizado [... que] não destrói, pura e simplesmente, as 
particularidades culinárias locais: desintegra e, ao mesmo tempo, integra, produz uma 
espécie de mosaico sincrético universal...”. E nesse sentido, como complementa o autor, ao 
mesmo tempo em que tal indústria agroalimentar viria suprimir as diferenças e 
particularidades locais ou específicas de determinadas culturas alimentares, ela vem também 
distribuir e disponibilizar a todas as partes do planeta muitas especialidades culinárias e 
produtos alimentícios regionais, mesmo que de certo modo adaptados ou padronizados ao 
longo desse processo. (FISCHLER in FLANDRIN & MONTANARI, 1998:858-859) 

O fenômeno dos hibridismos culturais alimentares é também destacado por Trindade, 
observando especialmente que os fluxos comerciais de alimentos, para além de uma 
dimensão material, podem definir processos de trocas simbólicas nos contextos da produção 
de alimentos e dos modos de fazer as refeições entre os diferentes povos - pois que a cultura 
alimentar se coloca a partir da dimensão simbólica que o ato de comer representa na vida 
cotidiana das civilizações - implicando assim em processos contínuos de transformação, 
fusão, homogeneização e hibridação dos alimentos, dos hábitos alimentares, e dos sentidos 
da alimentação no mundo contemporâneo. (TRINDADE, 2012:84) 

A partir de todo esse contexto das mudanças e transformações que caracterizam a 
história recente da cultura alimentar contemporânea, vale destacar alguns aspectos 
interessantes e paradoxos importantes que se entrelaçam aos dinâmicos contextos dos 
cotidianos dessa cultura alimentar. Nesse sentido, o primeiro aspecto interessante a se 
observar coloca-se na dimensão da relação entre a gastronomia e a dietética. Conforme 
destaca Flandrin, essa relação não tem se mantido sempre com a mesma regularidade e 
equilíbrio ao longo dos últimos séculos, e em que, nesse contexto, a distância entre uma e 
outra se torna cada vez maior.  

No século XIX, como o autor observa, a gula e os prazeres do comer e do beber se 
tornaram cada vez mais emancipadas das antigas restrições dietéticas do período anterior. 
“Mas no século XX uma nova dietética, mais convincente, acentuou consideravelmente sua 
influência sobre as condutas alimentares: não só sobre a escolha dos alimentos, mas também 
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sobre a maneira de prepará-los e consumi-los.” Nasce aí, como complementa o autor, uma 
preocupação cada vez maior com a qualidade dos alimentos, desde a escolha adequada 
desses alimentos, as melhores técnicas para o seu preparo, até as medidas aconselháveis 
para o seu consumo de forma saudável. A procura por alimentos frescos, o maior consumo de 
legumes e frutas, o pouco processamento no cozimento dos alimentos, o consumo de 
alimentos crus nas refeições, a moderação no consumo de farinhas, açúcares e gorduras, 
todas representam preocupações e práticas de consumo que vão se colocando cada vez 
mais presentes na cultura alimentar contemporânea. (FLANDRIN & MONTANARI, 1998:704) 
 Movimento, aliás, muito interessante a se observar no caso específico da temática 
proposta neste estudo, e que talvez esteja nas bases do atual debate que se coloca no 
contexto contemporâneo da saúde e alimentação das crianças versus o excesso de produtos 
alimentícios infantis industrializados (hipercalóricos, com altos índices de açúcares e 
gorduras) bem como o excesso de publicidade de alimentos infantis atualmente presente nas 
mídias. 

Outro aspecto interessante a se considerar nos contextos da cultura alimentar 
contemporânea apresenta-se na forma dos diversos paradoxos que se colocam nos 
cotidianos das experiências da alimentação: “uma série de aparentes contradições entre a 
evolução das coisas e a evolução das atitudes” (FLANDRIN & MONTANARI, 1998:705). 
Nesse sentido, como trata Flandrin, é possível destacar algumas dessas contradições em 
especial. Um primeiro paradoxo: ao mesmo tempo em que as populações rurais se tornam 
cada vez menores e menos expressivas nos diferentes países do mundo (especialmente no 
caso das sociedades industrializadas), os modelos camponeses de alimentação se tornam 
curiosamente cada vez mais valorizados, como estilos diferenciados de alimentação nas 
regiões urbanas.  

Mais um paradoxo: na medida em que os movimentos da indústria e das mídias 
parecem cada vez mais favorecer o que se poderia chamar de uma espécie de 
“mundialização dos paladares”, especialmente por meio da cultura do lanche, do hambúrguer, 
do hot-dog, da pizza e de tantos outros ícones de uma cultura alimentar universalizada, vê-se 
também uma paixão cada vez mais universal pelas cozinhas especiais de diferentes 
nacionalidades, especialmente aquelas mais marcantes e originais como no caso da culinária 
japonesa, chinesa, indiana, tailandesa, árabe, mexicana, entre tantas outras. E outro 
paradoxo: ao mesmo tempo em que a indústria alimentar apresenta aos consumidores uma 
grande quantidade e variedade de produtos a preços cada vez mais acessíveis, esse mesmo 
processo de industrialização dos alimentos representa a diminuição na qualidade de muitos 
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produtos, substituindo suas características e sabores naturais por efeitos artificiais, e que 
muitas vezes podem ser até mesmo prejudiciais à saúde. (FLANDRIN & MONTANARI, 
1998:705-706)  

E no caso deste último paradoxo, estabelecendo-se novamente um paralelo com a 
temática deste estudo, ele pode se estender especialmente para o contexto contemporâneo 
da indústria de alimentos infantis que, ao lado da publicidade, tão frequentemente tem se 
colocado no centro das discussões sociais e políticas sobre os cuidados com a alimentação e 
a saúde das crianças em face às novas práticas de consumo e hábitos alimentares da 
sociedade. 

E ainda outro paradoxo presente nos contextos da cultura alimentar contemporânea, e 
que não poderia deixar de ser destacado aqui, é tratado por Sorcinelli (in FLANDRIN & 
MONTANARI, 1998:804) e revela a contradição que ainda se faz perceber nos rumos atuais 
da alimentação: ao mesmo tempo em que as sociedades da contemporaneidade contam com 
toda uma estrutura de abundância de alimentos, especialmente a partir das técnicas da 
indústria e das políticas da distribuição dos produtos alimentícios nas diferentes regiões do 
globo, e em que uma quantidade cada vez maior de pessoas, em face dessa abundância 
alimentar, acabam optando por práticas de restrição dietética para diminuir os efeitos de uma 
alimentação em excessos, ou problemas ainda mais sérios como a obesidade e outros 
distúrbios e doenças causados pela superalimentação, em outras regiões (ou muitas vezes 
nas mesmas regiões) muitas pessoas ainda morrem por causa da falta de comida ou por 
conta de distúrbios e doenças causados por uma alimentação de má qualidade ou uma 
subalimentação - mais uma importante contradição presente no dinâmico e paradoxal 
contexto de mudanças do mundo contemporâneo. 

Ainda considerando esse mesmo contexto das mudanças e transformações que 
caracterizam a história e os cotidianos da cultura alimentar contemporânea, e agora para 
além dos aspectos e paradoxos observados, Fischler apresenta a seguinte linha de reflexão 
sobre os movimentos mais significativos no contexto da indústria alimentar ao longo das 
últimas décadas, que possibilitaram o fenômeno da alimentação tomada como um mercado 
de massa e objeto de uma midiatização publicitária: primeiramente a agricultura, que se 
apresenta em crescente desenvolvimento, passando das policulturas às grandes 
monoculturas e produções especializadas de alimentos; depois a indústria alimentar, que 
passa cada vez mais a transformar os produtos da agricultura por meio das suas técnicas 
cada vez mais elaboradas de acondicionamento, conservação e transformação dos alimentos; 
no mesmo contexto colocam-se as crescentes e cada vez mais frequentes trocas 
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interculturais de produtos alimentícios e experiências culinárias entre os povos, sobretudo por 
conta do crescente desenvolvimento dos transportes e do comércio mundial (como já 
mencionado); e as políticas de distribuição dos alimentos que, ainda nesse contexto, também 
passam por mudanças cada vez mais significativas, especialmente a partir da criação dos 
supermercados que passam assim a promover a distribuição em massa dos produtos 
alimentícios industrializados aos consumidores em quase todos os países do mundo. A partir 
daí, como observa o autor, no momento em que a alimentação se transforma em um mercado 
e se lança como produto para um consumo de massa, 

[...] a partir de então processa-se como produto altamente transformado por 
procedimentos industriais de vanguarda. Concebidos e comercializados com o apoio 
das mais modernas técnicas do marketing, packaging e publicidade, são distribuídos 
por redes comerciais que não cessam de aperfeiçoar seu poder e complexidade, 
colocando em ação uma logística extremamente elaborada. Trata-se com uma 
frequência cada vez maior de produtos de marca [...] que tem necessidade de 
consideráveis investimentos publicitários. (FISCHLER in FLANDRIN & 
MONTANARI, 1998:846) 
 

E nesses novos contextos em que o consumo alimentar passa assim a ser orientado 
pelas lógicas econômicas do mercado, no domínio das técnicas da indústria, das políticas da 
distribuição, e da midiatização publicitária, como complementa o autor, surge um complexo e 
competitivo cenário de concorrência entre as empresas ou as marcas de alimentos, 
especialmente marcado por uma acirrada disputa pela preferência dos distribuidores e dos 
consumidores. Nasce então um mercado cada vez mais segmentado de alimentos, com 
crescentes investimentos em inovações técnicas para garantir a constante renovação das 
características e melhorias na qualidade dos produtos, bem como investimentos cada vez 
maiores em estratégias de marca, a fim de que se possa criar um valor agregado para tais 
produtos em um mercado extremamente dinâmico e concorrido. (FISCHLER in FLANDRIN & 
MONTANARI, 1998:848) 

Movimento semelhante ao que acontece, por exemplo, estabelecendo-se novamente 
aqui um paralelo com a temática proposta neste estudo, no caso das diferentes 
segmentações atualmente apresentadas no mercado de alimentos infantis, onde os produtos 
são cada vez mais específicos, diferenciados, com valores agregados diversos para atrair a 
atenção e o gosto das crianças de diferentes idades, estilos de vida, e também a atenção e a 
confiança dos pais.  

No momento em que a alimentação torna-se mercadoria, um mercado de produtos 
para consumo de massa, situada nos movimentos de uma corrente tecnológica, industrial e 
funcional, como observa Fischler, a alimentação passa a ser revestida por um caráter 
funcional, mas ao mesmo tempo se reveste também de outras dimensões, como 
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especialmente a dimensão do prazer. “Para compreender os processos que estão em ação 
atualmente, devemos apreender as relações estreitas entre esses dois polos aparentemente 
opostos da alimentação moderna: a funcionalidade e o prazer.” (FISCHLER in FLANDRIN & 
MONTANARI, 1998:845) E ainda outros valores, para além da funcionalidade e do prazer, 
como complementa o autor, também se colocam especialmente presentes no contexto da 
alimentação moderna, como a saúde e a comodidade na utilização. (FISCHLER in FLANDRIN 
& MONTANARI, 1998:850) – E nesse sentido é importante observar o quanto se torna 
essencial uma visão mais abrangente e contextualizada da cultura de consumo alimentar 
contemporânea para que seja possível melhor compreender os muitos, diversos e paradoxais 
valores e sentidos que caracterizam os seus cotidianos, bem como as diferentes tendências 
que dão contínuo movimento a essa cultura alimentar.  

Nessa perspectiva dos diversos valores e sentidos de que a alimentação pode se 
revestir nos contextos contemporâneos da cultura alimentar, e no que assim se poderia 
colocar em uma dimensão das tendências do consumo alimentar no mundo contemporâneo, 
vale destacar os resultados da pesquisa desenvolvida no projeto Brasil Food Trends 2020 - 
realizada durante o ano de 2010, como o especial objetivo de identificar e avaliar as principais 
grandes tendências do consumo de alimentos em nível mundial, por meio da análise de 
diversos relatórios de tendências do consumo alimentar desenvolvidos por diferentes agentes 
e institutos e em diferentes países do mundo, com metodologias diferentes, mas conclusões 
convergentes, e estabelecendo-se a partir daí um paralelo com os contextos do mercado 
nacional. Conforme o relatório apresentado na publicação Brasil Food Trends 2020 (MADI, 
2010:41-47), as principais tendências identificadas e avaliadas no universo contemporâneo da 
cultura de consumo alimentar em nível mundial podem ser classificadas em cinco categorias 
especiais: 

• Sensorialidade e Prazer: As tendências relacionadas à sensorialidade e prazer são 
especialmente motivadas pelo aumento nos níveis de renda, educação e informação 
das populações, fazendo com que diversos consumidores, em diferentes países do 
mundo, passem a valorizar as artes culinárias e as experiências gastronômicas, e 
influenciando a um só tempo o contexto dos serviços da alimentação e dos produtos 
alimentícios industrializados. Tendências que valorizam as características regionais e 
étnicas dos produtos culinários, a harmonização dos alimentos e das bebidas, a 
combinação das cores, texturas e sabores; e que valorizam especialmente as 
dimensões de socialização da alimentação, em que os produtos alimentícios passam 
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a ser tomados como importante elo entre as pessoas, tanto nos espaços domésticos 
quanto nos ambientes públicos. E nesse contexto, os polos de alimentação e 
gastronomia das cidades passam a se colocar como espaços de lazer e 
entretenimento para as pessoas.  

• Saudabilidade e Bem-estar: As tendências relacionadas à saudabilidade e bem-estar 
são motivadas pelo fenômeno do envelhecimento das populações, e também por 
alguns fatores como as descobertas da ciência com relação a doenças causadas por 
determinadas dietas alimentares, ou ainda outras questões ligadas à renda e aos 
modos de vida nas cidades, influenciando cada vez mais as pessoas na busca de 
estilos de vida mais saudáveis. A partir daí tais tendências empenham os 
consumidores cada vez mais na busca de alimentos que, ainda para além de 
saudáveis, sejam também funcionais (a partir de uma preocupação com a saúde, a 
nutrição, o bem-estar e a estética), dietéticos (a partir de uma preocupação com as 
dietas alimentares e o sobrepeso), e naturais (a partir de uma preocupação com os 
aditivos químicos resultantes dos processos da industrialização alimentar). 

• Conveniência e Praticidade: As tendências relacionadas à conveniência e praticidade 
são motivadas principalmente pelos modos de vida acelerados próprios dos centros 
urbanos e ainda pelas mudanças que caracterizam as estruturas familiares na 
contemporaneidade, estimulando a procura por produtos que demandem sempre 
menor tempo e esforço da parte dos consumidores, como no caso das refeições 
prontas ou semiprontas, os alimentos de preparo fácil e rápido, as embalagens mais 
práticas, além dos serviços de comida delivery, e, no caso dos espaços para refeição 
fora do lar, há cada vez maior preferência por alimentos servidos em porções 
menores, as embalagens para porções de consumo individual, ou ainda as 
embalagens para  comida em trânsito. 

• Confiabilidade e Qualidade: As tendências relacionadas à confiabilidade e qualidade 
são dadas em contextos de consumidores mais informados e conscientes, que 
demandam produtos de qualidade e que valorizam as informações, atestados de 
origem e selos de qualidade que possam garantir, para além da qualidade, também a 
procedência, a segurança e a confiabilidade desses produtos, informando os 
consumidores sobre as práticas de fabricação, os controles de riscos, a garantia de 
origem dos produtos, os certificados de gestão de qualidade e segurança nos 
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processos de fabricação, as informações sobre a composição dos produtos nos 
rótulos, e ainda outras formas de comunicação sobre as suas qualidades e benefícios.  

• Sustentabilidade e Ética: As tendências relacionadas à sustentabilidade e ética são 
dadas em contextos de consumidores que, ainda para além das preocupações com a 
qualidade dos produtos, colocam-se preocupados também com as questões 
ambientais e de responsabilidade social que possam estar vinculadas às suas 
experiências de consumo, por meio dos produtos, das marcas ou das empresas 
produtoras de alimentos, observando selos e certificações que comprovem a 
participação, o envolvimento e o compromisso dessas empresas, marcas e produtos 
em tais projetos ambientais e sociais. 

Ainda de acordo com os resultados da pesquisa, e no que se colocaria no contexto da 
cultura de consumo alimentar no Brasil, o estudo revela que as tendências atitudinais dos 
consumidores brasileiros de alimentos apresentam-se aderentes ao contexto mundial das 
tendências identificadas em outros países, consolidando especialmente três das tendências 
apresentadas em suas práticas cotidianas de consumo alimentar (conveniência e praticidade; 
confiabilidade e qualidade; sensorialidade e prazer) e apresentando duas delas em fusão, 
manifestadas ainda em uma única tendência (saudabilidade, bem-estar, sustentabilidade e 
ética). (MADI, 2010:50-51) 

No contexto das tendências apresentadas do consumo alimentar, e estabelecendo-se 
mais uma vez aqui um paralelo com a temática proposta neste estudo, seria possível 
observar que a tendência do eatertainment estaria situada nos movimentos das tendências 
relacionadas à sensorialidade e prazer, a partir da demanda constante das crianças por 
experiências de alimentação combinadas a contextos de entretenimento e diversão nos 
cotidianos da sua cultura de consumo alimentar. Tendência que, de certo modo, estaria em 
alguns momentos facilitada pelos movimentos relacionados à conveniência e praticidade, 
quando muitos pais ou familiares, por questões de falta de tempo e complexidade dos modos 
de vida, acabam colocando à disposição das crianças uma série de produtos alimentícios 
industrializados e refeições prontas, na maioria das vezes à escolha das próprias crianças, e 
assim quase sempre contextualizadas na combinação alimentação-diversão. Enquanto que 
as reações e debates que se colocam na sociedade atual sobre as questões da saúde e 
alimentação das crianças versus o excesso de produtos alimentícios industrializados com 
altos índices de açúcar, gorduras e sódio, bem como o excesso de publicidade de alimentos 
para crianças nas mídias, estariam situados nos movimentos das tendências relacionadas à 
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confiabilidade e qualidade, saudabilidade e bem–estar, e sustentabilidade e ética - pois que aí 
os consumidores estariam buscando alternativas para práticas de consumo alimentar mais 
adequadas à saúde das crianças, com produtos mais saudáveis e de qualidade, e políticas de 
base mais ética nos processos de industrialização e midiatização publicitária dos alimentos 
infantis. 

Nessa perspectiva e a partir daí dá-se então agora a exploração dos principais 
conceitos, características e manifestações que compõem os movimentos da tendência do 
eatertainment no universo contemporâneo da cultura de consumo alimentar - especialmente o 
universo da cultura de consumo alimentar das crianças - em suas diferentes possibilidades de 
materialização na combinação alimentação-diversão dadas no contexto da midiatização 
publicitária de alimentos infantis, partindo especialmente das contribuições de autores como 
Lipovetsky, Huizinga, Winnicott, Bettelheim, Galindo, Braga, Pires, Montigneaux, Perez, 
Gunter & Furham, Giacomini Filho, Karsaklian, Kapferer, Pillar, Garvey & Yeomans, e Lewin. 

Nos contínuos movimentos das tendências, mudanças e transformações vivenciadas 
na contemporaneidade, é interessante destacar, como já mencionado, o contexto das novas 
práticas e hábitos alimentares que se colocam nos cotidianos dos indivíduos; as novas 
experiências do universo da alimentação agora guiadas pelas leis do consumo emocional 
(LIPOVETSKY, 2007).  

Com o ritmo acelerado típico da vida contemporânea, a velocidade, praticidade e 
comodidade exigidas no cotidiano, a oferta crescente de produtos alimentícios 
industrializados, e a busca constante por experiências de novidade, diversidade, prazer e 
bem-estar nos alimentos, os momentos de alimentação tendem a se tornar mais 
individualizados, personalizados, práticos e efêmeros, mas primando, sempre que possível, 
por elementos de qualidade, criatividade, sensorialidade, emoção, prazer e diversão nos seus 
detalhes e rituais. 

Os momentos e rituais da alimentação, especialmente no que se coloca na dimensão 
dos espaços domésticos, mas de certo modo colocando-se também no que se refere aos 
espaços públicos das refeições cotidianas, como destacado anteriormente a partir das 
observações de Flandrin (1998), Fischler (1998) e Trindade (2012), muitas vezes já não 
representam mais espaços de encontro entre os membros da família ou entre amigos, e sim 
espaços de individualização, onde cada indivíduo pode experimentar as suas combinações e 
sabores de modo cada vez mais personalizado e singular. Nesse sentido, como se 
complementa em Lipovetsky (2007), a alegria do comer e do beber antes era coletiva, 
materializada nas comilanças desmedidas que privilegiavam a quantidade e variedade à 
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qualidade dos alimentos. Hoje, experimenta-se essa alegria de forma mais individualizada, 
materializada no prazer da degustação, nos elementos de criatividade, de novidade e de 
qualidade presentes nos ambientes, na composição dos produtos e dos pratos, na 
combinação das cores e dos sabores, nos rituais da alimentação. Assim, como destaca o 
autor na continuidade da sua reflexão, assiste-se no contexto contemporâneo 

[...] a uma forte valorização do sabor dos alimentos, assim como a uma forte 
recuperação do referencial prazer. A felicidade alimentar não encontra mais sua 
plena expressão nos banquetes desmedidos, mas na sensualidade da degustação e 
na busca das qualidades gustativas. (LIPOVETSKY, 2007:235) 
 

Nessa perspectiva e ainda de acordo com a reflexão proposta por Lipovetsky, é 
possível observar que esse novo contexto das práticas e hábitos alimentares da sociedade 
contemporânea, bem como a diversidade de marcas e produtos no mercado da alimentação, 
podem ser justificados, entre outros aspectos, pela lógica-moda – como tratado em 
Lipovetsky (2009) e conforme apresentado no primeiro capítulo deste estudo. Na perspectiva 
da lógica-moda, ao tratar da efemeridade, da sedução e da diversificação como traços 
marcantes dos movimentos do consumo no mundo contemporâneo, o autor observa: “A 
sociedade centrada na expansão das necessidades é, antes de tudo, aquela que reordena a 
produção e o consumo de massa sob a lei da obsolescência, da sedução, da diversificação, 
aquela que faz passar o econômico para a órbita da forma-moda.” (LIPOVETSKY, 2009:184) 
 E é a partir daí que se coloca então toda diversidade e inovação estabelecidas hoje no 
mercado de alimentos, especialmente no caso dos produtos alimentícios infantis, tendo-se em 
vista essa constante necessidade renovada do consumidor contemporâneo da “sociedade-
moda”. E nesse sentido, a partir da reflexão proposta pelo autor, seria possível arriscar que se 
o consumidor contemporâneo da sociedade-moda, nos movimentos diversos das suas 
experiências cotidianas de consumo, busca continuamente o “sempre mais”, o “sempre novo”, 
o “sempre melhor”, as crianças, consumidoras dinâmicas e intensas que são, desejariam tudo 
isso em dobro! 

Nos movimentos entrelaçados da efemeridade, da sedução e da diversificação que 
caracterizam os diferentes contextos sociais e culturais contemporâneos - mas que aqui serão 
considerados especialmente no contexto da cultura de consumo alimentar - a lógica-moda, a 
partir das suas dinâmicas de constante criação, diversificação e renovação de marcas, 
produtos e serviços no mercado da alimentação, acaba assim por materializar a combinação 
dos conceitos de alimentação e diversão ou entretenimento.  

Nasce então aí, como trata Lipovetsky (2007:235-236), um novo conceito: o 
eatertainment ou alimentação-diversão - quando o consumidor contemporâneo, na sua busca 
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contínua por novas experiências de consumo, já não consegue vivenciar um momento ou 
experiência de alimentação sem algum elemento de emoção, entretenimento ou diversão. 
Uma nova necessidade que coloca em ação todo um mercado de produtos e serviços no 
setor alimentício, onde os ingredientes, aromas e sabores se misturam e se combinam a todo 
um universo de fantasia, alegria, diversão, prazer e emoção - desde as prateleiras dos 
supermercados, com as elaboradas, coloridas e divertidas embalagens dos produtos 
alimentícios industrializados, até os mais refinados restaurantes e cafés, em suas 
experiências culinárias lúdicas e artísticas, passando, é claro, pela magia e entretenimento 
das incontáveis redes de fast-food, e considerando-se ainda todo o contexto da alimentação-
diversão representado nos processos da midiatização publicitária contemporânea de 
alimentos. Eis então a alimentação tomada pelo universo do entretenimento, o consumo 
alimentar guiado pelas leis da emoção, da diversão e do prazer: 

O prazer do hiperconsumidor é buscado cada vez mais na variedade, na mudança, 
na descoberta de lugares e de pratos novos, na fantasia e na originalidade das 
refeições. [...] Assim, vemos então a alimentação conquistada, por sua vez, pela 
forma-moda, que transforma a refeição em entertainment, em divertimento total, com 
comidas inéditas, mise-en-scene criativa do prato, decoração design, música ao 
gosto do dia. Os anglo-saxões chamam essa tendência de eatertainment, como se a 
animação e o divertimento importassem tanto quanto o prazer da degustação dos 
pratos. (LIPOVETSKY, 2007:236) 
 

Concentrando atenção ao conceito de eatertainment, é importante observar que, além 
de representar uma tendência consolidada no mercado de alimentos da sociedade 
contemporânea, a combinação alimentação-diversão, como trata Lipovetsky, representa um 
conceito que reflete uma manifestação do fenômeno do hiperconsumo (alimentar) no âmbito 
do hipermodernismo. E nesse sentido, na sociedade do hiperconsumo “... já não basta 
saborear pratos, a mesa deve ser a ocasião de uma ‘viagem’, de uma espécie de experiência 
sinestésica que satisfaz os seis sentidos, ‘sendo o sexto sentido a emoção, a sensibilidade’.” 
– em uma referência do autor às palavras do chef Ferran Adrià. (LIPOVETSKY, 2007:236) 
 Nessa perspectiva e ainda com base na reflexão proposta por Lipovetsky, o 
eatertainment vem materializar o desejo do hiperconsumidor na sua busca por experiências 
de um consumo emocional ao propor, no contexto da cultura de consumo alimentar, “... que 
os consumidores vivam experiências afetivas, imaginárias e sensoriais [... de uma] 
atratividade sensível e emocional [...] uma ‘aventura sensitiva e emocional’ ao 
hiperconsumidor em busca de sensações variadas e de maior bem-estar sensível”. 
(LIPOVETSKY, 2007:45) – conforme abordado no primeiro capítulo deste estudo ao se tratar 
do contexto geral da cultura de consumo na contemporaneidade. 
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E assim o eatertainment coloca-se como tendência contemporânea no universo das 
práticas cotidianas do consumo alimentar, transformando em entretenimento todos os 
produtos, ingredientes, cores e sabores, cenários e rituais que compõem os espetáculos do 
comer e do beber na sociedade do consumo-emoção. Degustações e emoções que, como 
bem observa Lipovetsky, se colocam para o desfrutar de uma cultura de consumo hedonista 
movida pela diversidade, pela renovação, pela fantasia e pela diversão. “Quanto a isso, a 
cozinha não faz mais que prolongar o que já está maciçamente em ação nos jogos, nos 
esportes, no consumo em geral.” (LIPOVETSKY, 2007:237) 

Nesse contexto é interessante observar que o eatertainment, enquanto manifestação 
do fenômeno do hiperconsumo alimentar, não se revela unicamente no âmbito do consumo 
alimentar das crianças, uma vez que a dinâmica combinação alimentação-diversão pode ser 
observada também em outras modalidades, nos diferentes contextos da cultura 
contemporânea de consumo alimentar. No entanto, trata-se aqui de um fenômeno que se 
manifesta com especial atenção ao consumidor infantil, este sujeito que no contexto 
contemporâneo do consumo também se torna protagonista, manifestando com liberdade e 
autonomia os seus desejos de consumidor.  

Nesse sentido, como trata Lipovetsky, o eatertainment se consolida como uma 
tendência de consumo para aqueles que buscam uma experiência diferenciada e lúdica na 
alimentação. Enquanto os adultos buscam o food design, a cozinha patchwork, cruzando 
alimentos do mundo (LIPOVETSKY, 2007:235-236), as crianças buscam comer se divertindo 
com todas as cores, aromas e sabores que compõem as suas refeições, além dos divertidos 
produtos, embalagens, brindes, mascotes e personagens que caracterizam o mercado 
contemporâneo de alimentos. 

E nesse universo contemporâneo do consumo alimentar em que a alimentação é 
tomada como entretenimento, e em que ela assim se coloca como experiência lúdica de 
consumo tanto para as crianças quanto para os adultos, é importante notar que a dimensão 
emocional proposta na combinação alimentação-diversão, mesmo no caso dos adultos, 
estaria de certo modo relacionada com a vivência de emoções lúdicas infantis.  

Nessa perspectiva - como aborda Lipovetsky (2007:72-73) ao caracterizar, dentre as 
diversas experiências possíveis no universo do consumo emocional, a possibilidade de 
expressão do homo ludens eterno dos indivíduos, seja por meio da vivência de um consumo 
recreativo, lúdico, tipicamente infantil, de emoção, fantasia, diversão e alegria, seja por meio 
da experiência de um consumo regressivo, para reviver emoções, sentimentos, lembranças e 
experiências da infância, conforme apresentado no primeiro capítulo deste estudo ao se tratar 
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dos movimentos do consumo na sociedade contemporânea - seria possível então caracterizar 
o eatertainment como uma expressão dessa dimensão emocional lúdico-infantil do consumo, 
no sentido de que aí a combinação alimentação-diversão estaria dada como possibilidade de 
expressão desse homo ludens eterno de crianças e de adultos nos divertidos e diversos 
contextos do consumo alimentar contemporâneo. 

Nessa mesma perspectiva, coloca-se a possibilidade de se estabelecer também aqui, 
no universo do consumo alimentar marcado pela combinação alimentação-diversão, um 
paralelo com a ideia ou a filosofia do jogo proposta por Huizinga (2010) – do mesmo modo 
como apresentado no primeiro capítulo deste estudo ao se abordar o contexto do consumo no 
mundo contemporâneo, e inclusive já sinalizando essa possibilidade de relação entre o jogo e 
o contexto do eatertainment.  

Como se coloca a partir da reflexão proposta pelo autor, o jogo, enquanto fenômeno 
cultural, apresenta-se sempre como uma experiência lúdica e fascinante para os jogadores, 
capaz de se criar em uma dimensão em si mesma, para além do mundo cotidiano, como 
atividade livre e divertida, sem seriedade ou compromisso, mas que ao mesmo tempo 
consegue envolver intensamente os seus jogadores. (HUIZINGA, 2010:16) No mesmo sentido 
em que, no contexto contemporâneo da cultura de consumo alimentar, poderia se colocar o 
fenômeno do eatertainment: como um divertido e fascinante jogo das cores, aromas e 
sabores dos alimentos; da multiplicidade dos ingredientes; das diversas combinações e dos 
diferentes estilos culinários; da magia e do encantamento dos ambientes e cenários; da 
alegria de estar junto; dos produtos e das embalagens divertidas, coloridas, cheias de brindes 
e surpresas; da fantasia das mascotes e dos personagens; da deliciosa e divertida sedução 
da publicidade da alimentação - fascinando e divertindo os seus jogadores-consumidores por 
meio de experiências sensíveis de emoção, prazer e diversão, dadas em uma dimensão 
especialmente a parte do mundo cotidiano. 

Outro paralelo interessante, e que de certo modo também se colocaria na dimensão 
de uma relação com a filosofia do jogo, é o que se poderia propor a partir da relação entre o 
contexto do eatertainment e o universo infantil do brincar. Como trata Winnicott, a brincadeira 
e a fantasia são essenciais à vida das crianças, pois que é na vivência do brincar que as 
crianças se enriquecem e apreendem a riqueza do mundo. “A criança adquire experiências 
brincando. [...] Ao enriquecerem-se, as crianças ampliam gradualmente sua capacidade de 
exagerar a riqueza do mundo externamente real. A brincadeira é a prova evidente e constante 
da capacidade criadora, que quer dizer vivência.” (WINNICOTT, 2012:163)  
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E nessa perspectiva, em um contexto contemporâneo onde a cultura de consumo se 
coloca como experiência lúdica de entretenimento e lazer para os indivíduos de todas as 
idades, para as crianças tais experiências de consumo representam mais uma fascinante e 
divertida forma do seu brincar – brincadeira de criança que, no contexto do consumo 
alimentar infantil, materializa-se muito especialmente na combinação alimentação-diversão, 
nas estratégias do eatertainment, nas deliciosas e divertidas vivências do brincar de comer! 

E a partir desse universo das brincadeiras das crianças, coloca-se outra possibilidade 
de paralelo no contexto do eatertainment: o que se daria na dimensão de uma relação entre o 
fenômeno da alimentação-diversão e o universo das fantasias infantis. Como trata Bettelheim 
em sua abordagem sobre a importância dos contos de fadas no contexto das vivências e 
experiências infantis, as crianças têm necessidade de magia e fantasia pois que é nessa 
dimensão que elas por primeiro percebem e apreendem o mundo a sua volta:  

Para a criança, não há nenhuma linha clara separando os objetos das coisas vivas; 
e o que quer que tenha vida tem vida muito parecida com a nossa. [...] Para a 
criança que tenta entender o mundo, parece razoável esperar respostas daqueles 
objetos que despertam a sua curiosidade. [...] espera que o animal fale sobre as 
coisas que são realmente significativas para ela, como fazem os animais nos contos 
de fadas, e como ela própria fala com seus animais reais ou de brinquedo. 
(BETTELHEIM, 2012:68) 
 

Nesse sentido, e considerando-se o contexto das vivências e experiências infantis no 
universo contemporâneo da cultura de consumo alimentar, o eatertainment, nas suas 
múltiplas e diferentes possibilidades de manifestações na combinação alimentação-diversão, 
e embora em uma perspectiva essencialmente diversa daquela que se propõe nos contos de 
fadas, poderia se colocar então como uma das formas de expressão das vivências mágicas e 
fantásticas das crianças em seus cotidianos, especialmente a partir das manifestações 
presentes nos processos da midiatização publicitária de alimentos infantis dadas por meio da 
expressão de mascotes e personagens que falam diretamente a essas crianças e com os 
quais elas podem falar. 

Nessa perspectiva e partindo de todo o exposto, seria possível arriscar que a lógica da 
alimentação-diversão, ainda mais intensamente que no caso dos adultos, parece vir 
especialmente ao encontro das necessidades e desejos das crianças. São elas, embora não 
exclusivamente elas, que parecem mais intensamente se deixar tomar pela emoção, fantasia 
e alegria das deliciosas e divertidas combinações do universo do eatertainment. E é a partir 
dessa perspectiva, tendo-se em conta o tema central do presente estudo, que se faz 
importante sinalizar que o foco de reflexão e análise aqui proposto pretende se dar 
especificamente na modalidade da tendência do eatertainment materializada no ambiente do 
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consumo alimentar das crianças, no contexto contemporâneo da midiatização publicitária de 
alimentos infantis. 

Para tanto, e antes de se dar continuidade à exposição proposta, seria interessante e 
necessário apresentar algumas reflexões sobre o conceito de midiatização, que aqui, 
enquanto midiatização publicitária de alimentos infantis, se coloca como contexto para as 
manifestações da tendência do eatertainment no universo contemporâneo do consumo 
alimentar das crianças - constituindo em essência o objeto do estudo que aqui se propõe.  

O conceito de midiatização é tomado neste estudo no mesmo sentido em que se 
apresenta o conceito de mediatização dado em Braga (2006). Em sua reflexão o conceito de 
mediatização se propõe enquanto um processo social de interação em vias de se tornar um 
processo social de referência no contexto da sociedade contemporânea, dado como 
fenômeno de estágio avançado, mas ainda incompleto em sua hegemonia. Como descreve o 
autor: 

Um processo interacional ‘de refere ̂ncia’, em um determinado a ̂mbito, ‘da ́ o tom’ aos 
processos subsumidos – que funcionam ou passam a funcionar segundo suas 
lo ́gicas. Assim, dentro da lo ́gica da mediatizac ̧a ̃o, os processos sociais ‘da mi ́dia’ 
passam a incluir, a abranger os demais, que não desaparecem mas se ajustam. 
(BRAGA, 2006:02) 
         

E a partir daí, na perspectiva das lógicas da mediatização, dos processos sociais da 
mídia tomados enquanto processos sociais de referência no mundo contemporâneo, e ainda 
para além de uma ideia de hegemonia, o autor sinaliza para a dimensão potencial de 
organização social que se apresenta em tais processos interacionais de referência, quando 
tomados como os principais organizadores ou direcionadores nos movimentos de construção 
da “realidade social”. (BRAGA, 2006:03) 

Como se apresenta na reflexão proposta por Braga, são muitas as possibilidades 
sociais que se abrem a partir dos diversos processos tecnológicos e operacionais de 
interação que se apresentam nos contextos da crescente mediatização da sociedade, 
caracterizando sua circulação comunicacional, a construção dos seus vínculos, dos seus 
modos de vida, e do próprio perfil social. (BRAGA, 2006:06-07) No contexto atual da 
mediatização das sociedades, as características de tais processos interacionais de referência 
não apenas se demarcam  

[...] como modos de organizar e transmitir mensagens e de produzir/transportar 
significados; mas também e sobretudo como modos segundo os quais a sociedade 
se constrói. Sa ̃o padrões para ‘ver as coisas’, para ‘articular pessoas’ e mais ainda, 
relacionar sub-universos na sociedade e – por isso mesmo – modos de fazer as 
coisas atrave ́s das interac ̧o ̃es que propiciam. (BRAGA, 2006:07) 
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 Assim, partindo do exposto e do paralelo estabelecido entre o conceito de 
mediatização – exposto em Braga – e a noção de midiatização proposta neste estudo, seria 
possível então tomar-se a midiatização publicitária de alimentos infantis enquanto um dos 
principais processos sociais e interacionais a caminho de uma referência hegemônica no 
contexto contemporâneo da cultura de consumo alimentar das crianças, absorvendo, a partir 
das suas lógicas, outros processos interacionais verificados nesse contexto, enquanto 
fenômeno estético e midiático que propõe a orientação e organização social das práticas de 
consumo e hábitos alimentares infantis na sociedade contemporânea.  

E nesse sentido, diante das reflexões propostas sobre o conceito de midiatização e 
suas aplicações ao contexto dos processos da midiatização publicitária de alimentos infantis, 
é possível retomar a exposição proposta sobre a temática da tendência do eatertainment no 
contexto contemporâneo da cultura de consumo alimentar das crianças.  

Por representar um fenômeno de consumo tão marcante no contexto da cultura 
alimentar contemporânea, o eatertainment passa a se refletir também como tendência de 
base estratégica no mercado de alimentos, especialmente no caso dos produtos alimentícios 
infantis. Conforme a abordagem apresentada por Galindo (2008), as indústrias de produtos 
alimentícios para crianças passam a basear suas estratégias de comunicação e marketing na 
combinação alimentação-diversão a fim de atrair a atenção, de encantar e de falar 
diretamente ao seu público-alvo.  

Como observa o autor, as ações de comunicação e marketing materializadas a partir 
da tendência do eatertainment vêm ganhando crescente espaço no mercado de produtos 
alimentícios infantis nos últimos anos, manifestadas especialmente no contexto da 
midiatização publicitária de alimentos para crianças, permitindo-se aliar a divertida 
experiência do entretenimento ao universo mágico da publicidade infantil: “Se a publicidade 
por si só já influencia o público infantil, a possibilidade de proporcionar entretenimento à 
experiência do consumo é capaz de potencializá-la. A estratégia tem crescido muito, 
principalmente na indústria de alimentos.” (GALINDO, 2008:09) E assim o mercado de 
alimentos passa então a oferecer às crianças uma gama cada vez mais repleta e variada de 
produtos, em toda a sua multiplicidade de cores, aromas, sabores, embalagens, brindes, 
mascotes e personagens, proporcionando aos seus pequenos consumidores um universo 
lúdico e fantástico de alimentação, diversão, entretenimento, comunicação e interatividade em 
suas experiências cotidianas do consumo alimentar. 

E nessa perspectiva ganham forma diferentes expressões, estratégias e 
possibilidades de experiências de marca materializadas na combinação alimentação-diversão, 
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na composição do rico cenário das expressões e comunicações marcárias do mercado de 
alimentos infantis na contemporaneidade. 

Em relação às manifestações do eatertainment, enquanto estratégias de comunicação 
e marketing de marcas e produtos no mercado de alimentos infantis, é interessante observar 
que esta tendência - objeto deste estudo - poderia se colocar no mesmo contexto das 
tendências do brand entertainment, especialmente no sentido de que aí o eatertainment se 
apresentaria então como proposta de experiências de marca para as crianças, vistas 
enquanto experiências de entretenimento no universo do consumo alimentar infantil. 

Nessa perspectiva, de um lado se colocariam os consumidores - pais e crianças - 
guiados cada vez mais pelas leis do consumo emocional, na busca constante por 
experiências de novidade, diversidade, prazer, bem-estar, diversão e emoção nos detalhes e 
rituais das suas experiências de consumo, incluindo os contextos do consumo alimentar 
(LIPOVETSKY, 2007); de outro se colocariam as marcas de produtos alimentícios infantis 
que, muito além de expor um nome ou vender produtos, buscam um envolvimento emocional 
com seus consumidores, especialmente por meio das experiências de marca materializadas 
no universo mágico e limiar do entretenimento (PIRES, 2011).  

No que se coloca na dimensão das tendências do brand entertainment, Pires (2011), 
com base no pensamento de Hackley, vem clarificar o conceito de brand entertainment 
considerando a tendência em seu contexto geral, independentemente da segmentação de 
produtos, mercados, públicos ou consumidores. Segundo o autor, nessa nova forma de 
comunicação de marca, “... os produtos já não são simplesmente colocados em cena, mas 
são eles próprios que se transformam em conteúdo de entretenimento, estabelecendo assim 
as bases para a potencial criação de uma forte ligação emocional do consumidor com a 
marca”. (PIRES, 2011:07)  

Trata-se, nesse sentido, de uma manifestação de marca que vai além dos formatos 
tradicionais da publicidade promocional, pois constitui em si uma experiência de marca no 
universo do entretenimento, algo que transcende os objetivos comerciais de venda, promoção 
ou divulgação: “... o que o Brand Entertainment procura é experiência e não exposição. [...] 
porque o que se procura é a experiência do consumidor e não a visibilidade da marca”. 
(PIRES, 2011:11) – No sentido de que é essa experiência emocional e lúdica dos 
consumidores o que deve em primeiro plano aparecer, para além da superexposição das 
marcas que, a partir de agora, se colocariam como uma espécie de provedoras de tais 
experiências.  
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Nessa perspectiva, e a partir da possibilidade do entrelace dos conceitos de 
eatertainment e brand entertainment, são muitas as possibilidades que se colocam nessa 
mescla dos universos da alimentação-diversão e do entretenimento das marcas, 
especialmente no contexto contemporâneo do consumo alimentar das crianças e do mercado 
de alimentos infantis, em toda a sua multiplicidade de produtos, marcas e serviços, e em 
todos os contextos de prazer, emoção, alegria e diversão representados no universo da 
midiatização publicitária contemporânea de alimentos infantis. Nesse sentido então, dentre as 
principais formas de manifestação da tendência do eatertainment, dadas enquanto estratégias 
de brand entertainment no mercado contemporâneo de produtos alimentícios para crianças, 
seria possível destacar as seguintes modalidades da combinação alimentação-diversão:  

• As publicidades televisivas de alimentos infantis no formato de advertainment 
(modalidade que poderia considerar em paralelo também as publicidades de alimentos 
infantis em formato advertainment no contexto das revistas infantis – embora com 
menor expressividade de exposição, abrangência e acessibilidade às crianças de 
diferentes idades e contextos socioculturais);   

• As experiências de entretenimento e os advergames, no formato de web 

entertainment, propostos às crianças nos websites das marcas de alimentos infantis 
(considerando-se também nesta modalidade as experiências de entretenimento 
propostas nos espaços apresentados pelas marcas de alimentos infantis nas redes 
sociais, embora com menor abrangência e acessibilidade para as crianças mais 
novas); 

• A utilização de brindes ou brinquedos promocionais junto aos produtos alimentícios 
para crianças; 

• A vinculação de personagens da mídia aos produtos e marcas de alimentos infantis; 

• A criação de mascotes para as marcas de produtos alimentícios para crianças; 

• A criação de produtos com design e composições divertidas e de embalagens 
atraentes e lúdicas no mercado de alimentos infantis; 

• A criação e desenvolvimento de promoções de vendas combinadas aos produtos e 
marcas de alimentos para crianças; 

• A composição de cenários lúdicos e rituais diferenciados para alimentação infantil nos 
pontos de venda (muitas vezes combinados aos contextos das promoções de 
vendas); 
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• A promoção de eventos especiais combinados ao universo dos produtos e das marcas 
de alimentos infantis; 

• E o desenvolvimento de algumas experiências inusitadas, como a tendência 
“gastrokid”, combinando diversão, saúde e gastronomia para crianças.  

Trata-se da sugestão de diferentes modalidades de manifestação da tendência do 
eatertainment, enquanto possibilidades de expressão, comunicação e experiências de marca 
no universo contemporâneo do consumo alimentar infantil, que se colocam no sentido de se 
tentar proporcionar às crianças intensas experiências de diversão, entretenimento e emoção. 
– Estratégias de comunicação e marketing que, embora já conhecidas e há muito tempo 
presentes nos cotidianos do mercado de produtos alimentícios infantis e do consumo 
alimentar das crianças, neste estudo pretendem ser abordadas em uma perspectiva diferente, 
qual seja, enquanto manifestações da tendência do eatertainment materializadas nas 
múltiplas e diferentes possibilidades da combinação alimentação-diversão e consideradas em 
novo contexto, os processos contemporâneos da midiatização publicitária de alimentos 
infantis dados no universo da cultura de consumo alimentar das crianças.  

Em uma perspectiva mais ampla, a exploração dessas diferentes formas de 
expressão, comunicação e experiências de marca é sinalizada por diversos autores, 
considerando-se tanto avaliações a respeito do potencial mercadológico de tais experiências 
quanto observações críticas com relação às suas possibilidades de influência junto ao público 
infantil, e considerando-se ainda algumas reflexões a respeito da relação de fantasia, 
diversão e encantamento que as crianças estabelecem com tais elementos lúdicos em suas 
experiências cotidianas de consumo – ainda que por questões de ordem conceitual essas 
observações teóricas estejam consideradas para além dos contextos do consumo alimentar 
das crianças, numa perspectiva mais ampla do universo da cultura de consumo infantil como 
um todo.  

No que segue, faz-se uma breve exposição teórica e conceitual sobre essas diferentes 
formas de expressão, comunicação e experiências de marca, mesmo que por questões 
conceituais elas estejam consideradas em contextos mais gerais das experiências infantis de 
consumo, mas que, colocando-se em um paralelo com o contexto contemporâneo da cultura 
de consumo alimentar das crianças, serão analogamente consideradas aqui enquanto 
modalidades de materialização da combinação alimentação-diversão, acompanhando, 
complementando e fundamentando a descrição das modalidades de manifestação da 
tendência do eatertainment sugeridas acima. 
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Publicidade Televisiva / Advertainment: A publicidade televisiva, um dos principais 
espaços midiáticos em que se fazem apresentar manifestações da tendência do 
eatertainment nos movimentos de expressividade de marcas e produtos no mercado de 
alimentos infantis, representa um dos formatos tradicionais de publicidade que mais se coloca 
ao alcance do público infantil, uma vez que as crianças têm contato diário com esta mídia, 
nas suas mais diversas expressões de programação e conteúdos, especialmente no que se 
coloca com relação ao universo infantil do entretenimento. As crianças gostam muito de 
televisão, parecem fascinadas por esta mídia e por tudo o que se pode ver, sentir e descobrir  
através da tela que lhes parece tão mágica. Como observa Giacomini Filho, “O fascínio da 
criança brasileira pela TV é constatado em pesquisas e no dia-a-dia do público infantil; tanto 
que algumas mães conseguem ‘dobrá-las’ para fazer alguma tarefa ou alimentá-las usando a 
‘chantagem’ de que não poderão assistir a seus programas preferidos.” (GIACOMINI FILHO in 
PACHECO, 1998:139)  

Essa relação de magia e encantamento que as crianças estabelecem com a tevê se 
coloca tanto no contexto das programações quanto da publicidade, uma vez que para as 
crianças tudo parece fazer parte de um mesmo universo de conteúdos de entretenimento. 
Como observa Pillar (2001:57-58), a criança se encanta com tudo o que é gostoso e lhe 
enche os olhos. E nesse sentido, quanto mais divertida, gostosa e emocionante for a 
mensagem (publicitária) melhor: “... a criança gosta de coisas ‘gostosas’ – o ‘gostoso’ do 
produto em vários sentidos contamina a própria peça publicitária, transformando-a numa 
coisa ‘gostosa’ de ser vista. Brinquedos são gostosos, comidas e guloseimas são gostosas, 
lanchonetes são gostosas.” - O que parece em si traduzir a essência das manifestações do 
eatertainment no caso das comunicações e estratégias de expressão de marcas verificadas 
no mercado de produtos alimentícios infantis, ao buscar continuamente a expressão do que é 
mais gostoso, mais divertido, mais emocionante nos contextos que envolvem a midiatização 
publicitária e os rituais do consumo alimentar das crianças. 

Nesse sentido da atratividade e encantamento da publicidade – e agora deslocando-
se o foco da ideia de publicidade tradicional para a ideia de advertainment, onde a própria 
mensagem publicitária se transforma em conteúdo de entretenimento para consumo - cada 
vez mais a publicidade se vê motivada a se reinventar para poder competir com toda a 
infinidade de conteúdos de entretenimento que se apresenta ao público na televisão e em 
tantas outras mídias, e ainda mais especialmente no caso das crianças e jovens – públicos 
por excelência ávidos por novidades e experiências de diversão, entretenimento e emoção. 
Nessa perspectiva, Pires (2011:17), ao mencionar algumas formas de territorialização de 
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estratégias do brand entertainment no campo da produção de conteúdos de expressão de 
marca em vídeos, vem confirmar a observação desse movimento de reinvenção da 
comunicação promocional das marcas ao destacar: “As marcas têm de conseguir competir 
com o bom conteúdo de entretenimento que se faz, e só o conseguem fazer transformando-
se elas próprias em entretenimento...”.  

Partindo do exposto, é interessante observar ainda que, tanto na dimensão da 
publicidade televisiva tradicional quanto na dimensão da mensagem publicitária tomada como 
conteúdo de entretenimento, como no caso das estratégias do advertainment, não é mais 
somente a tela da tevê que se coloca na interface entre a publicidade e as crianças. Muitas 
outras telas hoje se apresentam para o fascínio, a interatividade e a expressão das crianças e 
jovens, como os computadores, videogames, notebooks, tablets, smartphones, e talvez ainda 
outras – como exposto em Buckingham (2007), Livingstone (2011;2012), Passarelli (2012) - 
nas quais a publicidade também se coloca, entre as tantas outras formas de conteúdos 
criados e desenvolvidos para o entretenimento infantil, e incluindo-se aí a publicidade 
contemporânea de alimentos infantis e seus conteúdos lúdicos e fantásticos do universo da 
alimentação-diversão. 

Web Entertainment / Advergames: Dando sequência à exposição, vale observar que 
uma das mais expressivas plataformas de comunicação, e que possibilita diferentes 
manifestações da tendência do eatertainment no ambiente do consumo alimentar das 
crianças, coloca-se por meio da internet, especialmente nos espaços de web entertainment. 
Pires, nesse sentido, ao falar dos diferentes espaços de materialização das estratégias de 
brand entertainment, destaca de modo especial as possibilidades de liberdade de acesso, 
interatividade e entretenimento que a internet oferece aos seus públicos: 

[...] é uma das poucas experiências que recorre por si só ao pull em vez do push – 
as pessoas podem requisitar o que quiserem, quando quiserem, durante quanto 
tempo quiserem. A Internet é também um meio extremamente interactivo, onde o 
entretenimento é uma característica quase inata. (PIRES, 2011:25) 
 

 Nessa perspectiva, a partir das múltiplas possibilidades que se colocam na plataforma 
internet, não somente as marcas e produtos, a publicidade, os criadores de programação, 
mas também os usuários, os consumidores, as pessoas em geral podem se tornar produtores 
de conteúdos. Como observa Pires, no contexto contemporâneo da internet “... assiste-se a 
uma explosão de produção de conteúdos [...] Desde canais no YouTube a jogos e interacções 
em Redes Sociais (como o Facebook e o Twitter), passando pela criação de Aplicações 
Mobile, Banners Interactivos, entre muitas outras possibilidades...” (PIRES, 2011:25)     
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Nesse sentido o autor destaca com especial atenção essa possibilidade real que a 
internet oferece da participação dos usuários na produção dos conteúdos e, com base na 
reflexão proposta por Stein, ressalta que esta deve ser uma observação essencial a se ter em 
conta na criação de estratégias de web entertainment desenvolvidas pelas empresas como 
propostas de experiências de marca aos consumidores: “Deve-se pensar o conteúdo com a 
premissa de que o que é criado deve ser extremamente interactivo, sempre tendo em conta 
que os utilizadores é que mandam. [...] O grande caminho para o sucesso é que o conteúdo 
do entretenimento seja construído pelos utilizadores.” (PIRES, 2011:26) 

Ainda no dinâmico e interativo espaço do web entertainment dá-se outra possibilidade 
de materialização da tendência do eatertainment,  que se apresenta no universo dos games 
online sob o formato dos advergames. Especialmente em se tratando da comunicação dirigida 
a crianças e jovens - públicos que são em essência consumidores de novidades e inovações 
de linguagens e de tecnologias nas mais variadas plataformas midiáticas - são múltiplas as 
possibilidades que se colocam para a proposição de experiências de entretenimento ligadas 
ao consumo de produtos e marcas por meio dos advergames - considerando-se aqui em 
especial a presença dos advergames no contexto contemporâneo dos produtos e das  marcas 
de alimentos infantis. 

Os advergames talvez representem uma das possibilidades onde se faz mais concreta 
a ideia da experiência de entretenimento proposta por marcas e produtos na dimensão das 
estratégias do brand entertainment, uma vez que o seu formato constitui em si o próprio 
entretenimento e, em muitos casos, permite a interação de marcas e jogadores em tempo 
real. (PIRES, 2011:22) 

A partir de todo o exposto, vale observar que essas são características do meio que 
coloca a internet numa posição de extrema proximidade com os públicos infantil e juvenil, 
uma vez que crianças e jovens são fascinados por tecnologia, interatividade, entretenimento e 
novidade, e ainda mais especialmente se puderem encontrar tudo isso num só lugar, uma só 
mídia, e em que possam tomar parte na produção ou na reinvenção de conteúdos – como 
também exposto em Buckingham (2007) e Livingstone (2011;2012). Características que 
fazem da internet, especialmente na dimensão dos seus espaços de web entertainment, ou 
nos formatos dos advergames, um universo midiático extremamente rico para as 
materializações da combinação alimentação-diversão, dadas a partir das manifestações da 
tendência do eatertainment, buscando aproximar as crianças-consumidores das marcas de 
produtos alimentícios infantis por meio dos contextos lúdicos, dinâmicos e interativos do 
entretenimento via web. 
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Brindes / Brinquedos Promocionais: Outra possibilidade se materializa nas 
estratégias da utilização de brindes vinculados aos produtos alimentícios infantis ou às 
campanhas publicitárias de tais produtos. Vale destacar que os brindes podem constituir um 
dos principais elementos dentro da mensagem publicitária para atrair a atenção e despertar o 
interesse das crianças, uma vez que os seus efeitos lúdicos têm o poder de envolver as 
mensagens e todo o ambiente do consumo alimentar em um tom de entretenimento, fantasia, 
prazer e diversão. Como observa Lewin (1992:513) com base em estudos desenvolvidos por 
Atkin, “... a estratégia de oferecimento de brindes é uma prática extremamente eficaz. 
Crianças desejam com mais frequência os alimentos apresentados em comerciais quando 
acompanhados da promessa de brindes”. 

O sucesso dessa estratégia também se justifica, para além dos seus efeitos lúdicos 
em si, pela proposição de um benefício imediato às crianças enquanto consumidores. 
Conforme Galindo (2008:09) a estratégia “... funciona especialmente com o público infantil, 
porque ele dá preferência às escolhas que resultam em ganhos imediatos [... como] o 
fornecimento de ‘brindes’, frequentemente atrelado à compra de determinado produto”. A 
mesma perspectiva se confirma em Kapferer (1987:151), no que o autor do mesmo modo 
destaca a questão da importância dos ganhos concretos, palpáveis e imediatos para as 
crianças em suas experiências de consumo, como no caso dos brindes que acompanham as 
embalagens dos produtos e que geralmente são os preferidos pelas crianças, pois que de 
modo geral “... elas preferem a certeza de um prêmio pequeno à incerteza de um prêmio 
grande”. 

No entanto, vale observar que as crianças, na maioria das vezes, passam a prestar 
mais atenção aos brindes do que aos produtos alimentícios em si quando assistem às 
propagandas na televisão ou visitam os pontos de venda, como destaca Lewin (1992:512) 
com base na reflexão proposta por Ward, o que por sua vez pode levar à simples distração 
das crianças, sem a preocupação com a composição ou os benefícios reais dos produtos a 
serem consumidos:  

Essa prática, objeto de grande criticismo, tem sido bastante utilizada para persuadir 
a criança. Suspeita-se de que a oferta de brindes em comerciais de TV seja 
perniciosa. Tem-se indagado em que medida a sua inclusão em comerciais de TV 
contribui para distrair a criança dos principais méritos do produto. (LEWIN, 
1992:512) 
 

Uma questão bastante discutida na atualidade, especialmente no contexto da 
midiatização publicitária contemporânea de alimentos infantis, quando se estabelece o 
contraste entre a riqueza e atratividade dos elementos lúdicos do universo da diversão e do 
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entretenimento e as necessidades e cuidados com a saúde e nutrição das crianças nos 
cotidianos do seu consumo alimentar. 

Personagens: Outra modalidade de manifestação bastante característica da 
tendência do eatertainment no ambiente do consumo alimentar das crianças ganha forma a 
partir das estratégias da utilização de personagens, especialmente os que fazem parte do 
universo das crianças nos mais variados ambientes e plataformas midiáticas com as quais 
elas têm contato ou interagem em seus cotidianos (tevê, cinema, internet, quadrinhos, 
videogames, entre outras). Nessa perspectiva, como observa Galindo: “A ideia de 
proporcionar entretenimento no ato de consumir um produto alimentício torna-se ainda mais 
atraente quando envolve um personagem que faz parte do cotidiano das crianças e que é 
admirado por elas, um herói da televisão, por exemplo.” (GALINDO, 2008:10) 

A partir da dinâmica dessas estratégias de utilização de personagens, seja nas 
mensagens publicitárias para o público infantil, seja na própria programação infantil de tevê, é 
interessante observar os movimentos de identificação imediata que podem acontecer entre as 
crianças e seus personagens favoritos, como se coloca na reflexão proposta por 
Montigneaux: 

O personagem é descrito e decodificado pela criança como se fosse uma pessoa 
real. Assim, o vocabulário utilizado pelas crianças parece traduzir um conhecimento 
e uma comunhão importante com os personagens. Estes fazem realmente parte de 
seu cotidiano e com eles as crianças mantêm relações próximas e amigáveis. 
(MONTIGNEAUX, 2003:104-105) 
 

E quando o efeito lúdico dos brindes se combina à fantasia dos personagens? Galindo 
(2008:10), com base nas observações de Kapferer, destaca que tais estratégias de utilização 
de brindes e personagens podem se tornar ainda mais interessantes para as crianças quando 
desenvolvidas em combinação, no momento em que lhes permite, a um só tempo, sonhar e 
brincar com seus heróis favoritos: “A pequena reprodução do herói no brinde permite que a 
criança reveja seus personagens favoritos. Melhor que isso: elas ainda podem levá-los para 
casa, para que possam fazer parte de suas brincadeiras.” (GALINDO, 2008:10) 
 A presença dos personagens no universo cotidiano das crianças é tão intensa que 
inclusive ultrapassa os limites da própria publicidade ou dos programas de tevê, como se 
destaca na reflexão apresentada por Montigneaux: “Se a publicidade se limita essencialmente 
à televisão, é preciso reconhecer que os personagens de marca já ocupam os suportes mais 
variados e mais presentes no cotidiano das crianças.” (MONTIGNEAUX, 2003:243) - E é 
nesse sentido que do mesmo modo se coloca a intensa presença dos personagens enquanto 
genuína manifestação da tendência do eatertainment na composição de um universo de 
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diversão, encantamento e fantasia nos cotidianos do contexto contemporâneo do consumo 
alimentar infantil. 
 Mascotes: O universo lúdico e apaixonante das mascotes de marcas vem materializar 
mais uma possibilidade de manifestação da tendência do eatertainment no contexto 
contemporâneo do consumo alimentar das crianças. Diferentes marcas, produtos e 
campanhas publicitárias no mercado de alimentos infantis constantemente se valem dessas 
adoráveis criaturas para despertar a atenção e encantar os seus pequenos consumidores, 
tornando os momentos e rituais da alimentação infantil bem mais divertidos, cheios de graça, 
fantasia e emoção. 
 Nesse contexto Perez (2010:75) destaca, a partir de pesquisas desenvolvidas com 
diferentes marcas de produtos e serviços em países como Brasil e Espanha, que embora 
presentes também em outros segmentos e mercados, é no contexto dos produtos alimentícios 
que parece se concentrar a maior presença de marcas que se utilizam de estratégias de 
personagens e mascotes como forma de expressão junto aos seus públicos – e talvez ainda 
mais especialmente no que se colocaria na dimensão do mercado de produtos alimentícios 
infantis. 
 Segundo a autora, as mascotes trazem em si, já nas raízes do seu conceito e 
historicidade, a ideia de sorte, magia, encanto e alegria. “Daí advém o entendimento das 
mascotes como amuletos, objetos portadores de potencialidades mágicas, felicidade, 
fenômenos fetichistas e de expressões absolutamente afetivas.” (PEREZ, 2010:41) Criaturas 
mágicas e encantadoras que assim por serem fetichizadas são facilmente capazes de 
estimular as emoções, a afetividade e o universo lúdico dos indivíduos.  

Nessa perspectiva a autora observa que o fenômeno da interação humana com as 
mascotes pode se fazer presente nas diferentes idades da vida: “... no nosso imaginário, as 
mascotes são portadoras de sorte e de alegria, por esse motivo surgem não apenas no 
universo infantil, mas podem funcionar, analogamente, como amuleto, que traz segurança e 
conforto psíquico em qualquer idade.” (PEREZ, 2010:63). No entanto, estabelecendo-se um 
ponto de contato com a temática do estudo que aqui se apresenta, é interessante destacar 
que tal fenômeno se mostra especialmente materializado na dimensão do universo lúdico das 
crianças, despertado a partir da sua interação com as mascotes de marcas de alimentos 
infantis - como no que é destacado pela autora ao fazer referência à mascote da Sadia nas 
campanhas publicitárias das linhas de produtos infantis da marca: 

No caso dos produtos alimentares dirigidos a crianças e jovens, observa-se que a 
função predominante da mascote é atuar como personagem principal em interação 
com outras personagens (crianças em geral) e reforçar a presença da marca. Isso 
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acontece, por exemplo, nas embalagens dos produtos da marca Clubinho Sadia, em 
que o frango Sadia (ex-Lectrec) se apresenta como um companheiro mais velho das 
crianças. (PEREZ, 2010:62) 
 

 Outra observação interessante destacada pela autora em suas reflexões sobre as 
mascotes de marcas faz referência à utilização de recursos de animação e figurativização, 
especialmente na forma de animais, presentes em muitos processos de criação e 
desenvolvimento de mascotes. Mais uma característica que, embora não restrinja a presença 
das mascotes de marcas exclusivamente ao universo infantil, contribui significativamente para 
a interação e sucesso desses personagens junto às crianças:  

[...] as mascotes são predominantemente animadas, ou seja, têm vida, mesmo que 
ficcional, o que permite maior abertura ao imaginário. Morfologicamente, a mascote 
pode assumir inúmeras características de animais, apelando a maior cumplicidade 
com as crianças, já que estas tendem a atribuir aos animais e também aos objetos a 
capacidade de sentirem emoções como os humanos. (PEREZ, 2010:62) 
 

Nessa perspectiva e partindo do exposto, vale destacar o papel das mascotes de 
marcas como mais uma modalidade de manifestação da tendência do eatertainment 
materializada na combinação alimentação-diversão que esses adoráveis e encantadores 
personagens estabelecem no universo do consumo alimentar infantil, especialmente pela 
proximidade e sintonia que conseguem estabelecer com as crianças no universo lúdico e 
fantástico dos seus cotidianos. 

Produtos e Embalagens: Os produtos alimentícios e as embalagens também podem 
representar modalidades de manifestações da tendência do eatertainment no contexto do 
consumo alimentar - e aqui muito especialmente considerando-se os produtos e embalagens 
criados e desenvolvidos para os consumidores infantis. 

Muitos são os exemplos que poderiam ser citados em que os próprios produtos 
alimentícios em si, independentemente de algum artifício adicional, caracterizam-se a um só 
tempo como elementos de alimentação e diversão. Efeitos nos formatos, nas cores, nas 
texturas, nos sabores, nos aromas, ou mesmo na própria essência da composição dos 
produtos, capazes de transformá-los em experiências de entretenimento para as crianças, 
colocando-os como algo para além da sua dimensão de produtos para alimentação: os 
produtos da alimentação-diversão! 

E as embalagens de tais produtos - ou mesmo no caso daqueles produtos que não 
trazem algum elemento de diversão em sua composição - também podem representar 
espaços expressivos para a combinação alimentação-diversão. Embalagens são coloridas, 
divertidas, podem ter sabor, podem ter cheiro, trazer personagens, brindes, surpresas, podem 
ser elas mesmas uma brincadeira, um brinquedo. Como observa Karsaklian (2000:243) a 
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embalagem “... desempenha papel fundamental na escolha dos produtos, pois é ela que 
veicula as personagens, os nomes, o logotipo, as cores e todos os demais fatores suscetíveis 
de chamar a atenção das crianças.” São as embalagens que ganham o primeiro olhar das 
crianças nos pontos de venda, na sua busca ansiosa por experiências de emoção, 
entretenimento e diversão  em suas vivências cotidianas do consumo. 

Promoção de Vendas: Outra modalidade expressiva de manifestação da tendência 
do eatertainment no mercado de produtos alimentícios infantis se dá no contexto das 
promoções de vendas, que está presente nos mais diversos mercados e segmentos de 
produtos e direcionada para os mais diversos públicos. No entanto observa-se que sua 
presença parece marcante no contexto dos produtos alimentícios para crianças, 
possivelmente por conta da sensibilidade e sintonia do público infantil para com as suas 
dinâmicas, nas múltiplas possibilidades que nelas podem se dar a partir da combinação 
alimentação-diversão.  

As crianças costumam se identificar muito com esse tipo de experiência, 
especialmente quando as promoções são divertidas, envolvem a participação de 
personagens, prometem brindes e premiações, pois participam das promoções como se 
estivessem tomando parte nas brincadeiras, aventuras e desafios do seu universo lúdico 
cotidiano. E nessa perspectiva, como se complementa em Karsaklian (2000:243): “... as 
promoções atraem a criança, pois todas as ações propostas nos pontos de venda fazem com 
que ela se sinta parte integrante do produto ou da marca que a propõe. [...] principalmente 
quando há personagens conhecidas envolvidas na promoção”. 

  Trata-se, no entanto, de um tipo de estratégia de expressão de marca que requer 
cuidados especiais na etapa de sua elaboração, principalmente no caso de promoções 
dirigidas ao público infantil, pois que, como observa Karsaklian, aí o risco da promoção se 
colocaria, por exemplo, nos casos em que a criança participa e não ganha, ou ganha um 
brinde do qual não gosta. Nesse sentido, como a autora complementa: “O funcionamento de 
uma promoção deve ser bem explicado às crianças, pois elas tenderão a vê-la como a fada 
madrinha que traz presentes desejados e poderão ficar facilmente decepcionadas.” 
(KARSAKLIAN, 2000:243) - Esta é outra questão, como no caso dos brindes, também muito 
discutida no debate atual que se coloca sobre os cuidados e regulamentações necessários na 
composição de ações de comunicação e marketing para o público infantil, especialmente no 
contexto da midiatização publicitária de alimentos infantis, que se colocaria em contraste com 
as preocupações atuais com relação à saúde e alimentação das crianças nos cotidianos do 
seu consumo alimentar. 
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 Ponto de Venda: Os pontos de venda também se apresentam como modalidades de 
manifestações da tendência do eatertainment, especialmente no caso dos espaços 
destinados à venda de produtos alimentícios infantis, quando traduzidos em cenários para as 
ricas experiências da combinação alimentação-diversão. 
 É no ponto de venda que as crianças têm contato direto com os produtos e todo o 
universo de magia e encantamento que envolve a marca - especialmente quando esse 
ambiente se completa com a presença de personagens, mascotes, brincadeiras, brindes, 
surpresas, coisas gostosas, coloridas e divertidas. Pode-se dizer que, na maioria das vezes, é 
no ponto de venda que, para as crianças, as experiências do consumo, das marcas e dos 
produtos acontecem; é onde as crianças se divertem. Nesse sentido, como observam Gunter 
& Furnham, as crianças gostam de lugares que tenham coisas de que elas gostam.  “As 
crianças geralmente apreciam e preferem lojas que lhes sejam simpáticas, que sejam 
apreciadas pelos pais e que vendam os tipos de coisas que querem comprar, ou que lhes 
comprem.” E complementando a sua reflexão, os autores fazem uma interessante menção 
com relação às preferências das crianças por lojas de produtos alimentícios, como no caso 
especial dos supermercados: “Dadas as preferências de produtos das crianças, as lojas mais 
apreciadas tendem a ser lojas de conveniência e supermercados, porque possuem lanches e 
doces e coisas para brincar.” (GUNTER & FURNHAM, 2001:82) – O que se colocaria como 
uma genuína manifestação da tendência do eatertainment no contexto contemporâneo do 
consumo alimentar das crianças.  

Assim, na realidade concreta, na materialidade do ponto de venda as crianças podem 
experimentar de fato suas vivências de consumo, com todas as possibilidades de emoção e 
entretenimento que são capazes de lhes proporcionar, e muito especialmente no contexto do 
mercado de alimentos infantis, onde o local, muitas vezes, pode se converter de fato nos 
divertidos cenários da combinação alimentação-diversão. 

Eventos: A criação e promoção de eventos especiais no contexto das marcas de 
alimentos infantis é também uma expressiva modalidade de manifestação da tendência do 
eatertainment no ambiente do consumo alimentar das crianças, especialmente aqueles 
eventos que envolvem a participação das crianças em interação com personagens e 
mascotes de marca, a experimentação de produtos e distribuição de brindes, a experiência de 
momentos de alegria, entretenimento e diversão.  

Numa perspectiva mais abrangente, considerando o contexto da cultura de consumo 
de modo geral, Pires apresenta a modalidade de eventos sociais como uma das principais 
formas de materialização do brand entertainment no contexto contemporâneo, onde o evento 
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em si pode representar a própria experiência do consumo, como observa o autor a partir da 
reflexão proposta por Caru e Cova, transcendendo-se a dimensão dos produtos e das 
marcas: 

Ao desenvolver um evento social de Brand Entertainment, o que se procura é uma 
experiência de consumidor, podendo o consumo do produto assumir um papel 
menos relevante. A experiência de consumo acaba por ser a do próprio evento, uma 
vez que este, em última instância, acaba por se tornar um produto ao invés de uma 
simples ferramenta promocional. (PIRES, 2011:23) 
 

Nessa perspectiva e buscando-se um paralelo com a temática deste estudo, é 
interessante observar o quanto as crianças podem se envolver nesse tipo de experiência de 
entretenimento, e o quão repleta de possibilidades essas experiências podem se tornar 
enquanto materialização da tendência do eatertainment nos contextos contemporâneos do 
consumo alimentar infantil. 

“Gastrokids”: Outras modalidades de manifestação da tendência do eatertainment no 
contexto do consumo alimentar infantil podem se dar por meio de experiências diferentes, 
inusitadas, que buscam a combinação do entretenimento com a boa gastronomia para 
crianças. Nessas experiências o entretenimento se coloca nas próprias possibilidades do 
processo gastronômico, desde a pesquisa sobre os alimentos, a escolha dos ingredientes, o 
seu preparo, as combinações possíveis, o contraste das cores e formas na composição dos 
pratos, os efeitos de cores, aromas e sabores, até a finalização da experiência no momento 
de se degustar os pratos; os saborosos momentos do comer e do beber. Processo que, para 
se tornar ainda mais rico e divertido, pode inclusive contar com a participação ativa das 
crianças no seu decorrer. 

Nessa perspectiva, eis o que propõe a experiência “Gastrokid” desenvolvida por Hugh 
Garvey e Matthew Yeomans, na obra intitulada “Gastrokid: o livro da gastronomia infantil”, 
como uma proposta alternativa para a alimentação de famílias gourmet no mundo do fast-

food: 
Gastrokid: substantivo. É a combinação de ‘gastronomia’ (o estudo da comida) e 
‘kid’ (criança, em inglês). Inventado por Hugh Garvey e Matthew Yeomans, 
fundadores de gastrokid.com - o web site mais popular entre pais dedicados em 
alimentar suas crianças com o melhor alimento possível. Um Gastrokid é um filho da 
consciência gastronômica ampliada, às vezes, de progênie de pais que se 
autodescrevem como amantes da boa comida. (GARVEY & YEOMANS, 2011:07) 
 

 A proposta da experiência “gastrokid” se coloca como uma nova possibilidade de 
alimentação e entretenimento para as crianças, mas não considerada a partir dos alimentos 
industrializados, prontos para o consumo, no estilo fast-food, e sim como possibilidade que 
acontece dentro do próprio processo da gastronomia, em todos os seus rituais de 
entretenimento, arte e degustação, numa proposta de educação (ou reeducação) do paladar, 
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do gosto alimentar das crianças, e buscando despertar nelas o interesse e a paixão pelos 
alimentos, pela descoberta de novos aromas e sabores, pela essência e arte da gastronomia. 
Tudo o que, aliás, como bem observam os autores, já é inato nas crianças:  

Toda criança nasce gastrokid. E cabe a nós alimentar essa fome e curiosidade. Se 
tivéssemos só uma regra, seria esta: conecte-se à gastrokid que existe dentro de 
você e, na companhia de seus filhos, libere seu desenfreado amor pela comida. 
Compartilhe sabores a cada oportunidade e sempre tente novas experiências 
culinárias. (GARVEY & YEOMANS, 2011:08) 
 

 Trata-se assim de uma experiência nova, interessante e diferenciada enquanto 
possibilidade de manifestação da tendência do eatertainment a partir da materialização da 
combinação alimentação-diversão de forma mais criativa e saudável, apesar de ainda pouco 
expressiva em termos de abrangência - tanto no que se refere à incorporação dessa nova 
lógica nos rituais da vida cotidiana dos indivíduos e das famílias em geral, quanto no tocante 
às possibilidades que viriam a se colocar a partir de um eventual reposicionamento 
estratégico e conceitual de marcas e produtos alimentícios dentro de uma nova filosofia para 
abordagem mercadológica no contexto contemporâneo do consumo alimentar das crianças - 
talvez, no caminho de uma experiência mais alinhada com os discursos que se colocam hoje 
no debate social dado sobre a midiatização publicitária de alimentos infantis versus as 
questões relacionadas aos cuidados com a saúde e alimentação das crianças nos cotidianos 
da cultura contemporânea do seu consumo alimentar.  
 Neste ponto, finalizada a exposição proposta sobre as principais modalidades de 
manifestação da tendência do eatertainment no universo contemporâneo da midiatização 
publicitária de alimentos para crianças, faz-se interessante apontar algumas reflexões sobre o 
comportamento alimentar infantil e o contexto contemporâneo das práticas de consumo e 
hábitos alimentares das crianças; a publicidade contemporânea de alimentos infantis; e o 
debate social estabelecido com relação à saúde e alimentação das crianças diante desses 
contextos  – especialmente a partir das contribuições de autores como Fischler, Viana, 
Trindade, Penn, Lewin, Galindo, Buckingham, Pitas, e Henriques & Vivarta - no sentido de se 
explorar com maior atenção o contexto atual em que se insere a temática proposta neste 
estudo.  

Como se coloca na reflexão proposta por Viana (2008) - a partir de estudos 
desenvolvidos na área da saúde e nutrição sobre o comportamento e hábitos alimentares das 
crianças e jovens na contemporaneidade - embora o desejo de se alimentar, o apetite pelos 
alimentos tenha suas bases em necessidades biológicas, os comportamentos e hábitos 
alimentares dos indivíduos são, em sua maioria, aprendidos.  



 | 180 
 

Segundo o autor, a aprendizagem dos comportamentos referentes à seleção e 
ingestão de alimentos se inicia desde os primeiros dias de vida da criança, ainda bebê, e se 
estende em continuidade e transformação ao longo da infância e da adolescência até a vida 
adulta, especialmente a partir de fatores biológicos, emocionais, familiares e socioculturais 
como: a maturação e aspectos constitucionais; os agentes e contextos de socialização; os 
aspectos afetivos e sociais (especialmente na relação entre a criança, a mãe e a família, ou 
ainda na relação com outras crianças); as experiências infantis com os alimentos e os 
sabores; os níveis de satisfação ou insatisfação com o corpo; o contato das crianças e 
adolescentes com as mídias (especialmente a tevê); e a publicidade de alimentos para 
crianças. (VIANA, 2008:210) 

Interessante notar que, apesar da sua posição enquanto fenômeno de midiatização 
tomado como um dos principais processos interacionais de referência na contemporaneidade, 
a publicidade aparece aqui como um entre os muitos fatores que tomam parte na orientação 
dos processos de aprendizagem dos comportamentos e hábitos alimentares das crianças e 
adolescentes no mundo contemporâneo. 
 Um aspecto interessante observado pelo autor, especialmente por tratar-se de 
estudos desenvolvidos no campo da saúde e alimentação infantil, é o que se refere às 
preferências inatas das crianças, manifestadas desde bebês, por determinados sabores e 
tipos de alimentos (como o açúcar, o sal e as gorduras) e o quanto as experiências 
posteriores dessas crianças ao longo da infância com tais alimentos podem orientar ou 
reorientar o seu apetite e comportamento alimentar com relação aos mesmos ao longo da 
vida: 

A alimentação infantil é determinada pelas preferências da criança e estas 
manifestam-se em geral em torno dos alimentos e dietas ricas em lípidos e doces. 
Está demonstrada uma grande apetência dos bebés recém-nascidos pelo doce e 
salgado. Esta preferência provavelmente inata tende a declinar se a criança tiver 
pouca oportunidade de consumir alimentos com características correspondentes. 
Pelo contrário o contacto e a experiência com estes produtos, alimentos doces e 
salgados, será responsável por grande preferência e consumo nos anos seguintes, 
condicionando assim alguns aspectos da dieta. (VIANA, 2008:211) 
 

 Observação interessante a se considerar, por exemplo, no contexto contemporâneo 
da cultura alimentar das crianças, onde as práticas de consumo sugeridas pela indústria e 
pela publicidade de alimentos infantis são quase sempre baseadas na ingestão de alimentos 
hipercalóricos, ricos em açúcar, sódio e gorduras, oferecidos em excesso às crianças, 
especialmente nos primeiros anos da infância onde, segundo o autor, dá-se boa parte da 
aprendizagem do comportamento alimentar dos indivíduos no condicionamento da sua dieta.   
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 Outro aspecto interessante destacado por Viana trata da importância do grupo social - 
onde a criança se coloca em contato com outras crianças - para a orientação das suas 
preferências e aprendizagem do seu comportamento alimentar. Conforme a observação do 
autor, com base nos estudos de Rozin, Fallon e Mandell, as crianças aprendem muito a partir 
da observação do comportamento de outras crianças, mas é especialmente no ambiente da 
família, no contato afetivo e a partir da observação do comportamento dos pais, que as 
crianças aprendem a maior parte do seu comportamento alimentar, partilhando dos mesmos 
gostos, preferências, valores e preocupações com relação aos alimentos, os seus significados 
e os seus efeitos para a saúde. (VIANA, 2008:212-213) – Observação importante a se 
considerar no momento da avaliação do contexto contemporâneo das práticas de consumo e 
hábitos alimentares das crianças, no sentido de se compreender que, muitas vezes, em um 
movimento paralelo ao que se sugere às crianças por meio da publicidade de alimentos, são 
também as práticas de consumo e hábitos alimentares da família que orientam as 
preferências e o comportamento alimentar das crianças nos cotidianos dos seus contextos 
socioculturais. 
 E nessa perspectiva das aprendizagens infantis para a orientação do seu 
comportamento alimentar, obtidas a partir das experiências e vivências das crianças no 
ambiente familiar, no contato com outras crianças, e por meio das mídias e da publicidade de 
alimentos, como trata Viana com base nos estudos de Birch, Wardle e Cooke, é importante 
observar que as crianças, desde muito cedo, aprendem  

[...] o significado cultural e social dos alimentos, desenvolvendo deste modo 
preferências e rejeições. Estes padrões reflectir-se-ão nas escolhas e no consumo e 
continuarão a evoluir e a modificar-se por influência das experiências diversas com 
os alimentos e conhecimentos adquiridos ao longo da vida. (VIANA, 2008:213) 
 

Estabelecendo-se agora um paralelo entre a questão das aprendizagens das crianças 
na orientação do seu comportamento alimentar e o universo contemporâneo da alimentação-
diversão, em meio às diferentes modalidades de manifestação da tendência do eatertainment, 
vale observar que um dos movimentos presentes no mercado de alimentos que mais se 
destaca junto aos consumidores infantis - sucesso não somente entre as crianças, mas entre 
os públicos de todas as idades, e,  portanto, tomando especial participação nos processos de 
aprendizagem do comportamento alimentar das crianças e adolescentes no mundo 
contemporâneo - é representado pelo segmento de fast-food: lanches de todos os tipos, 
tamanhos, cores, sabores, com brindes, surpresas, mascotes e personagens que fazem a 
alegria das crianças nos deliciosos e divertidos rituais do seu consumo alimentar.  
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Nesse contexto Fischler - como já abordado anteriormente pelo autor ao tratar do 
sucesso mundial do segmento de fast-food no contexto contemporâneo da cultura de 
consumo alimentar – vem novamente destacar o tema, porém agora concentrando atenção 
ao segmento de fast-food considerado especialmente no contexto da cultura de consumo 
alimentar das crianças. Segundo o autor, a experiência do lanche fast-food torna-se uma 
preferência universal entre as crianças, mesmo para aquelas ainda muito pequenas, pela 
sensação de prazer, alegria, liberdade e autonomia que tal momento lhes proporciona, como 
que numa experiência de lazer, de entretenimento: uma experiência de eatertainment: 

Assim, na maciez dos pãezinhos do hambúrguer, na carne moída, nos molhos 
doces e ketchups agridoces confluem sensações infantis, regressões e 
transgressões. Na presença dos pais e com sua enternecida aprovação as crianças 
podem manifestar pela primeira vez, com uma idade bastante precoce, uma 
independência suficiente para encomendar no balcão, com algumas moedas na 
mão, um hambúrguer e uma Coca-Cola. Podem comer com os dedos, sem se 
preocuparem com as restrições formalistas que pesam sobre a refeição infantil. 
Seus dentinhos enterram-se na espessura mole dos buns, de carne moída e se 
deleitam com o alimento que, segundo é demonstrado por todas as pesquisas, lhes 
desperta mais a gulodice: batatas fritas, bem torradinhas por fora e macias por 
dentro, salgadas e gordurosas ao mesmo tempo. (FISCHLER in FLANDRIN & 
MONTANARI, 1998:862) 
 

E a partir desse contexto em que o fast-food passa então a integrar as práticas de 
consumo e hábitos alimentares de crianças e adolescentes no universo contemporâneo do 
consumo em quase todas as partes do mundo, tais experiências passam a se colocar nos 
cotidianos do consumo alimentar das crianças e jovens não somente nos espaços públicos 
das praças de alimentação dos shoppings, restaurantes e lanchonetes, mas também nos 
espaços domésticos, integrando a rotina alimentar das famílias – como o que é sinalizado no 
relato da pesquisa desenvolvida por Trindade (2012) sobre a produção de sentido na 
recepção da publicidade e nas práticas de consumo de alimentos na cidade de São Paulo por 
meio de um estudo realizado junto a algumas famílias paulistanas (uma delas com filhos 
adolescentes) a fim de compreender os vínculos de sentidos aí estabelecidos a partir das 
marcas de produtos e serviços presentes nos contextos domésticos do seu consumo 
alimentar. Nesse sentido, como observa o autor em seu relato sobre as práticas de consumo 
e hábitos alimentares percebidos no contexto da família composta pelo pai, pela mãe e dois 
filhos adolescentes: “Percebemos também uma opção de alimentação que certamente inclui 
lanches para os adolescentes da casa, indicada pelas presenças de produtos como catchup, 
hambúrgueres e chiquenitos.” (TRINDADE, 2012:87)  

Nesse delicioso e divertido cenário que compõe a cultura de consumo alimentar 
infantil, tanto no que se refere ao segmento de fast-food quanto no que se coloca com relação 
aos demais produtos alimentícios criados e produzidos para o consumo das crianças, é 
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possível observar, como que num paradoxo, que em meio a toda essa diversa gama de 
marcas e produtos oferecidos às crianças hoje no mercado da alimentação - a maior parte 
dessas marcas e produtos caracterizados a partir das diferentes modalidades de 
manifestação da tendência do eatertainment na combinação alimentação-diversão – coloca-
se a presença marcante de alimentos hipercalóricos e de baixo valor nutricional, 
especialmente no que se pode observar a partir da publicidade de alimentos para crianças, 
onde parece se denotar maior atenção à estética, à diversão, às cores, aromas e sabores, à 
beleza e atratividade dos produtos alimentícios do que às suas qualidades e composições 
nutricionais. (LEWIN, 1992:511)  

O que pode ser preocupante, além do fato de se constituírem de alimentos 
hipercalóricos ou de baixo valor nutricional, é que muitos desses produtos podem conter 
ingredientes ou doses de ingredientes em sua composição que sejam prejudiciais à saúde ou 
ao desenvolvimento infantil. Torna-se assim cada vez mais presente a preocupação social 
com a composição e a qualidade desses alimentos, bem como os efeitos dessa alimentação 
nos índices de saúde infantil. Conforme observa Galindo, a partir de dados publicados pela 
Organização Mundial da Saúde, uma das maiores preocupações da sociedade 
contemporânea nesse sentido coloca-se com relação aos altos índices atuais de obesidade 
na infância e adolescência. (GALINDO, 2008:13) 

Viana traz uma interessante reflexão acerca deste aspecto, propondo uma interface 
entre o contexto contemporâneo da relação que as crianças estabelecem com as mídias em 
seus cotidianos e os índices atuais de sobrepeso e obesidade na infância e adolescência. 
Com base em estudos de diferentes pesquisadores como Utter, Neumark-Sztainer, Jeffery e 
Story, Buijzen, Schuurman e Bomhof, Fiates, Amboni e Teixeira, Francis e Birch, e Wiecha - 
ao mesmo tempo em que a tevê, por meio da publicidade televisiva de alimentos infantis, 
sugere continuamente às crianças o consumo de produtos alimentícios de alto teor 
energético, hipercalóricos, e de baixo valor nutricional, estas, por sua vez, passam cada vez 
mais tempo concentrados em atividades de baixo gasto energético, como assistir tevê, jogar 
videogames, navegar na internet, ao passo que, durante essas atividades, eles geralmente 
costumam comer, alimentando-se desses mesmos produtos energéticos, com alto teor de 
açúcar, sódio e gorduras.  

Nesse sentido, como observa o autor, se a obesidade “... é o resultado de um 
desequilíbrio entre a ingestão energética e a actividade física”, estaria dado então aí um ciclo 
propício para o desenvolvimento e manutenção de tal problemática no contexto 
contemporâneo do consumo alimentar infantil. (VIANA, 2008:222) – O que em parte justifica a 
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preocupação atual da sociedade com relação aos índices de sobrepeso e obesidade das 
crianças e adolescentes, não somente no Brasil como em outros países do mundo 
contemporâneo. 

A preocupação atual com a saúde e alimentação das crianças, pode ser justificada, 
entre outras possibilidades, enquanto um dos muitos paradoxos que caracterizam a 
contemporaneidade - como trata Lipovetsky (2004) na perspectiva da contemporaneidade 
tomada como hipermodernidade, e conforme abordado no primeiro capítulo deste estudo. 
Como observa o autor, na mesma medida em que hoje se busca os prazeres lúdicos, 
sensíveis, emocionais e imediatos da vida cotidiana, busca-se também, e talvez ainda com 
maior intensidade, a atenção e os cuidados com a saúde, a alimentação, a longevidade dos 
indivíduos: “... mais vigilância, monitoramento e prevenção: alimentação saudável, perda de 
peso, controle do colesterol, repulsa ao fumo, atividade física – a obsessão narcísica com a 
saúde e a longevidade segue de mãos dadas com a prioridade dada ao depois sobre o aqui-
agora.”  (LIPOVETSKY, 2004:73)  

E nesse sentido, os indivíduos se veem então em um cotidiano de paradoxos: 
divididos entre as certezas e as dúvidas, os prazeres e os cuidados, os excessos e as 
limitações, as delícias e os dilemas, a gula e a dieta. Como trata Lipovetsky (2011:59) – 
abordando-se novamente aqui a proposta de reflexão apresentada pelo autor no capítulo 
inicial deste estudo – a questão hoje não se coloca mais tanto na determinação dos detalhes 
e rituais do comer, mas antes e sobretudo, na escolha do que comer, pois que os indivíduos 
do mundo contemporâneo, ao mesmo tempo em que encontram-se continuamente 
estimulados pelos prazeres, as delícias e guloseimas do mercado da alimentação, encontram-
se também pressionados pelo medo de prejudicar a saúde, o bem-estar físico e a estética 
pelos excessos de uma alimentação de má qualidade, especialmente no momento que se 
estabelece o culto à boa forma física, à magreza e à beleza. 

Nesse sentido Viana (2008:220), ao complementar esta reflexão tratando da questão 
do comportamento alimentar contemporâneo dos jovens, sinaliza para as diferentes 
possibilidades de ações adotadas por esse público, às vezes com facilidade e autocontrole, 
às vezes assumindo dietas de risco, a fim de tentar conciliar os prazeres da alimentação aos 
cuidados com a saúde e a boa forma física “... num contexto contraditório, em que 
mensagens a propósito de um estilo de vida saudável são emparelhadas com 
encorajamentos ao consumo de comida de baixo valor nutricional”.      

Como uma possibilidade de ilustração nesse universo contemporâneo e paradoxal da 
cultura alimentar, valeria arriscar aqui a observação de que uma das respostas possíveis a 
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partir da atual preocupação social com os índices de saúde infantil nos contextos do consumo 
alimentar, dada na forma de um movimento posicionado quase que na contramão das 
tendências contemporâneas do comportamento alimentar das crianças e adolescentes, talvez 
possa estar materializada numa das microtendências de consumo alimentar identificadas por 
Penn (2008), ao observar o fenômeno contemporâneo do crescente número de famílias com 
crianças vegetarianas, especialmente nos Estados Unidos, mas também em outras partes do 
mundo. Estas crianças, quase sempre por iniciativa da família, mas às vezes até por iniciativa 
própria, passam a seguir rigorosamente a filosofia e as práticas desse estilo de vida alimentar, 
na busca de mais saúde, bem-estar e harmonia com a natureza. (PENN, 2008:259-260)  

Retomando-se agora o contexto do consumo alimentar que envolve a grande maioria 
das crianças e adolescentes, onde alimentação e diversão se tornam elementos cada vez 
mais entrelaçados, vale novamente aqui, apenas como exemplo ilustrativo, concentrar 
atenção ao segmento de fast-food, considerando-se as estratégias de eatertainment dadas 
nesse segmento, mas destacadas a partir de alguns dos seus paradoxos - como ressalta 
Galindo ao mencionar o contexto das ações de comunicação e marketing da marca 
McDonald’s no ambiente da combinação alimentação-diversão: 

O entretenimento está presente em todas as ações do McDonald´s, seja no 
comercial de TV, na Internet, no Ponto de Venda, nos brindes do McLanche Feliz ou 
em escolas, creches e hospitais, com o Show do Ronald McDonald´s. [...] Percebe-
se que o objetivo da rede de fast-food, principalmente na comunicação direcionada 
às crianças, é deixar claro que o que ela não quer é apenas vender lanches. Mais do 
que tudo, ela quer proporcionar entretenimento, momentos de prazer, ciente de que 
essas experiências serão relacionadas à marca. Porém, nota-se pouca 
preocupação, do ponto de vista ético, nas estratégias de persuasão direcionadas ao 
público infantil.  (GALINDO, 2008:13-14) 
 

A partir desse contexto paradoxal das estratégias de comunicação e marketing da 
indústria e da publicidade de alimentos infantis, especialmente materializadas por meio das 
diferentes modalidades de manifestação da tendência do eatertainment, a diversão parece se 
tornar o tema, o conteúdo principal nas peças e campanhas publicitárias de produtos 
alimentícios para crianças, colocando-se como que a aura do ambiente que caracteriza o 
contexto contemporâneo do consumo alimentar infantil. No entanto, partindo-se do debate 
social que se coloca nesse contexto, percebe-se que a atratividade desse conteúdo de 
diversão muitas vezes acaba se sobrepondo à necessidade de informação referente aos 
valores nutricionais dos produtos, sua qualidade e composição, instruções para moderação 
no consumo e possíveis efeitos nocivos para a saúde infantil.  

Nessa perspectiva, como observa Galindo, muitas das referências que as crianças 
têm sobre os alimentos que elas consomem acabam passando antes pelas possibilidades de 
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diversão do que pelas necessidades de nutrição, uma vez que “... o que é posto em destaque 
pela propaganda não é o valor nutricional dos alimentos, mas a capacidade de entreter, de 
tornar o cotidiano da criança mais divertido”. (GALINDO, 2008:10) O que também é sinalizado 
por Lewin (1992:511). 

Como descreve Viana, a partir dos estudos de Story e Faulkner, Utter, Scragg e 
Schaaf, existe hoje uma bibliografia consideravelmente extensa sobre a participação da 
publicidade nos processos de encorajamento ao consumo de determinados tipos de alimentos 
por crianças e jovens que parecem se tornar especialmente sensíveis aos anúncios que 
contém produtos hipercalóricos e de baixo valor nutricional. De acordo com o autor, agora 
com base nas observações de Dixon, Scully, Wakefield, Withe e Crawford, as análises de 
conteúdo desenvolvidas atualmente a partir dos anúncios de alimentos presentes na 
programação infantil de televisão têm revelado que, em sua maioria, caracterizam-se pela 
exibição de produtos com altos índices de açúcar. “Tal tipo de publicidade tem implicações 
negativas no conhecimento, nas atitudes e no comportamento alimentar das crianças e dos 
jovens, cuja consequência parece ser o aumento do consumo de alimentos pobres do ponto 
de vista nutricional e ricos em glicose.” (VIANA, 2008:221)  

Viana observa que é essencial que as crianças tenham regras e rotinas alimentares 
estabelecidas pelos pais no ambiente familiar, onde possam experimentar, além dos produtos 
alimentícios industrializados sugeridos pela publicidade, também outros alimentos, 
especialmente aqueles naturalmente doces, mesmo que essas regras e rotinas sejam 
lentamente aprendidas e nem sempre cumpridas, pois que, como observa o autor:  

O encorajamento ao consumo de alimentos doces e pobres em nutrientes que a 
criança observa na publicidade da TV colide frequentemente com as regras 
impostas pelos pais e acentua a importância do factor prazer associado ao 
consumo. No momento de decidir que alimentos ingerir, o prazer adquire primazia 
em relação às normas e determina a escolha. (VIANA, 2008:221-222) 
 

 Nota-se aí, nesse contexto de contradições e paradoxos entre a publicidade de 
alimentos infantis e a preocupação com a saúde e alimentação das crianças, sinalizado tanto 
nas observações propostas por Galindo quanto na reflexão sugerida por Viana, uma 
problematização das manifestações da tendência do eatertainment no ambiente do consumo 
alimentar infantil, questionando-se as lógicas da combinação alimentação-diversão em face 
aos altos índices de consumo de alimentos hipercalóricos e de baixo valor nutricional dados 
no contexto contemporâneo da cultura alimentar das crianças.      

Assim, diferentes instituições da sociedade têm levado ao debate uma série de 
questões sobre as ações de comunicação e marketing do mercado contemporâneo de 
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produtos alimentícios infantis, uma vez que, problemas que hoje afetam em níveis 
consideráveis a saúde das crianças e adolescentes, vêm sendo apontados como 
consequências prováveis de uma alimentação de má qualidade, baseada em alimentos 
hipercalóricos e de baixo valor nutricional, sugeridos com frequência às crianças por meio das 
lógicas de referência da indústria, do varejo e da publicidade de alimentos infantis.  

Observa-se, a partir daí, uma crescente preocupação da sociedade com relação às 
tendências atuais do comportamento alimentar infantil, materializadas nas práticas de 
consumo e hábitos alimentares dessas crianças, e a eventual relação desses fenômenos com 
os processos contemporâneos da midiatização publicitária de alimentos a elas dirigidos.  

No contexto atual do debate que se estabelece a partir do contraste entre as 
estratégias da indústria e da publicidade contemporânea de alimentos infantis, especialmente 
caracterizadas a partir da combinação alimentação-diversão, e a preocupação da sociedade 
com os altos índices do consumo de alimentos hipercalóricos e de baixo valor nutricional, uma 
série de manifestações, movimentos e discussões sobre essa temática colocam-se em pauta 
- especialmente no que se pode observar por meio dos noticiários impressos, televisivos ou 
publicados online sobre o tema; a produção e organização de matérias jornalísticas 
especializadas; as manifestações dadas no espaço dinâmico e interativo da internet na forma 
de sites especializados sobre o assunto, blogs de opinião e comunidades de relacionamento; 
a criação de séries e programas especiais de televisão e a produção de documentários em 
cinema tratando especificamente da temática da alimentação e saúde das crianças e 
adolescentes nos cotidianos do mundo contemporâneo; e a criação de instituições, projetos e 
organizações não-governamentais específicas para a proteção das crianças e adolescentes 
no âmbito da publicidade e do consumo. 

Nesse sentido, observando-se o panorama das notícias dadas em tevê, jornais, 
revistas e internet nos últimos anos sobre a temática, é possível se ter uma clara percepção 
do debate atual que se estabelece a partir dos movimentos do contexto da cultura de 
consumo alimentar das crianças e adolescentes no mundo contemporâneo. Desse modo, 
durante o processo do estudo que aqui se apresenta, foram realizadas algumas pesquisas 
informais e paralelas sobre as principais notícias publicadas, especialmente na plataforma 
internet, a fim de conhecer e melhor compreender as dimensões reais e paradoxais que 
tomam os debates propostos, nas diferentes perspectivas que aí se colocam: a indústria de 
alimentos, os veículos de comunicação, os profissionais da publicidade, os profissionais da 
saúde, os pais, os educadores, os pesquisadores e acadêmicos, as instituições e 
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organizações não-governamentais de proteção à criança, a esfera política e a sociedade em 
geral.  

A relação das principais manchetes e chamadas das notícias observadas durante o 
período de 2011-2013 para o acompanhamento do contexto da temática que orienta e 
constitui o objeto deste estudo - com os respectivos links para o acesso online dos materiais 
completos em suas fontes encontra-se no Anexo A.  

Nesse mesmo contexto coloca-se ainda a produção e organização de matérias e 
reportagens jornalísticas especializadas, publicadas especialmente na mídia impressa, 
televisiva e internet, bem como a produção de séries e programas especiais em televisão e 
documentários em cinema para explorar com maior atenção e destaque essa temática versus 
o contexto da publicidade contemporânea de produtos alimentícios infantis. Alguns desses 
materiais são muito interessantes e foram especialmente significativos no decorrer deste 
estudo para uma compreensão, ao mesmo tempo mais abrangente e mais aprofundada, 
sobre o contexto atual da temática aqui tomada como objeto de pesquisa e todo o debate 
social que ela suscita. No Anexo B encontra-se a relação de apresentação dos principais 
materiais selecionados e utilizados paralelamente como fonte de inspiração, informação e 
conhecimento durante o desenvolvimento deste estudo, no período de 2011-2013, e com os 
respectivos links para o acesso online dos materiais completos em suas fontes.  

Ainda, colocam-se as manifestações, movimentos e entidades organizadas pela 
sociedade no sentido de promover uma reflexão sobre o contexto contemporâneo da cultura 
de consumo alimentar das crianças e adolescentes, buscando a reorientação e 
regulamentação da publicidade dirigida ao público infantil de modo geral e da publicidade de 
alimentos infantis em particular. Nesse sentido, dentre os muitos exemplos que poderiam ser 
citados, destaca-se aqui:  

Instituto Alana5 – uma organização não-governamental que, especialmente a partir do 
Projeto Criança e Consumo, desenvolve uma série de ações sociais e políticas visando a 
conscientização da sociedade e a proteção das crianças contra ações consideradas abusivas 
por parte das mídias, da publicidade e do mercado, por meio do constante incentivo a 
políticas de regulação das comunicações mercadológicas voltadas ao público infantil;  

Frente pela Regulação da Publicidade de Alimentos6 – um manifesto criado a partir da 
associação de diversas entidades da sociedade civil, instituições de pesquisa, associações de 
profissionais de saúde, nutrição, economia, educação, organizações não-governamentais de 
                                                             
5 Site:  <http://alana.org.br/>. 
6 Site: <http://www.regulacaoalimentos.blogspot.com.br/> 

http://alana.org.br/
http://www.regulacaoalimentos.blogspot.com.br/
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proteção à criança, entidades voltadas à proteção e defesa do consumidor, entre outras 
entidades, com o objetivo de promover ações sociais e políticas pela regulação da publicidade 
de alimentos dirigida às crianças;  

Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição da Universidade de 
Brasília (OPSAN/UNB)7 – um grupo de pesquisa criado com o objetivo de ampliar e divulgar 
conhecimentos sobre a temática da alimentação, saúde e nutrição, promovendo o debate 
social sobre as políticas e ações governamentais para a garantia da segurança alimentar e 
nutricional de crianças, jovens e adultos no contexto nacional brasileiro;  

Movimento Infância Livre de Consumismo (ILC)8 - um coletivo de mães e pais 
organizado com o objetivo de incentivar e promover a participação social e política da família 
nas ações e debates estabelecidos sobre a proteção das crianças e a regulamentação da 
publicidade dirigida a esse público; 

Movimento Somos Todos Responsáveis9 – Numa perspectiva diferente dada a partir 
do ponto de vista dos profissionais de propaganda e marketing, destaca-se uma campanha 
promovida pela Associação Brasileira das Agências de Publicidade (ABAP) convidando a 
sociedade em geral, pais, educadores, profissionais e todos os interessados para uma ampla 
reflexão sobre as questões atuais que envolvem os contextos de consumo das crianças e 
adolescentes e as ações do mercado e da publicidade dirigidas a esses públicos. 

Toda essa dimensão do debate social que se estabelece no contexto contemporâneo 
da cultura de consumo das crianças e adolescentes, e ainda mais especialmente no que se 
coloca no contexto da cultura de consumo alimentar - para além das diferentes perspectivas e 
dimensões de representação social e política dadas nas dinâmicas desse debate - faz-se 
perfeitamente justificável quando se observa os dados atuais que caracterizam tal contexto, 
em que crianças e adolescentes do Brasil e de diferentes partes do mundo estão se tornando 
cada vez mais obesos ou se colocando em níveis de sobrepeso, sujeitos a doenças causadas 
por alimentação de má qualidade, com altos teores de açúcar, sódio e gorduras, e com baixo 
valor nutricional.   

A partir de dados publicados em algumas matérias e reportagens especiais, 
selecionadas durante o desenvolvimento deste estudo – Jornal Futura / Canal Futura 
(fevereiro/2011); revista Espaço Aberto / USP (março/2012); Folha de São Paulo 
(agosto/2012); G1.com / site do programa Bem Estar (novembro/2012); Valor Econômico 

                                                             
7 Site: <http://www.unb.br/fs/opsan> 
8 Site: <http://infancialivredeconsumismo.com/> 
9 Site: <http://www.somostodosresponsaveis.com.br> 

http://www.unb.br/fs/opsan
http://infancialivredeconsumismo.com/
http://www.somostodosresponsaveis.com.br/
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(janeiro/2013); Fantástico / Rede Globo (março/2013) – todas com base nos índices 
destacados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a partir da Pesquisa de 
Orçamentos Familiares (POF 2008-2009) e da Síntese de Indicadores Sociais (2012), é 
possível se ter acesso a alguns números interessantes que bem demarcam o complexo e 
desafiador contexto contemporâneo da cultura de consumo alimentar infanto-juvenil, 
considerado no universo das cinco macrorregiões brasileiras: 

• Oito milhões de crianças no Brasil, ou 33,5% das crianças brasileiras com 
idade entre cinco e nove anos estão acima do peso e 14,3% já são 
consideradas obesas, conforme padrões e especificações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS);  

• No caso dos adolescentes e jovens com idade entre dez e dezenove anos 
esse índice se coloca em 20,5% para os adolescentes considerados acima do 
peso e 4,9% para aqueles considerados obesos;  

• Conforme comparativo dado entre os resultados das pesquisas realizadas 
pelo IBGE nos períodos entre 1974 e 2009, as crianças e adolescentes, da 
mesma forma que os adultos, estão a cada ano mais gordos, e os índices de 
obesidade infantil, especialmente considerando-se o período entre 1989 e 
2009, mais do que quadruplicaram. (PROPAGANDA..., 2011; MORAIS, 2012; 
VINES, 2012; SAMPAIO, 2012; LICHT & MOURA, 2013; UMA EM CADA..., 
2013)  

No Anexo C encontram-se algumas tabelas ilustrativas coletadas da POF 2008-2009 
do IBGE, bem como o texto conclusivo de uma das partes do estudo que apresenta o tema da 
obesidade e sobrepeso como uma questão de saúde pública de ordem social e política 
(caracterizando um quadro de transição nutricional que estaria deslocando a antiga 
problemática da desnutrição para uma problemática atual da má nutrição) mencionando 
inclusive a necessidade de se estabelecer, entre outras ações nos campos da saúde, 
nutrição, educação, distribuição de alimentos, e infraestrutura das cidades, algumas 
limitações e restrições à publicidade de alimentos não saudáveis.  

Nessa perspectiva, alguns dados também são importantes a se considerar nesse 
contexto em que se coloca o debate social. Segundo um estudo desenvolvido pelo 
nutricionista Alexander Pitas, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 
(FSP/USP), a partir do monitoramento de todas as publicidades televisivas dirigidas ao 
público infantil veiculadas nas duas maiores redes de televisão aberta no Brasil durante uma 
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semana de programação no ano de 2010, 100% das peças e campanhas publicitárias de 
alimentos infantis veiculadas faziam referência a produtos considerados não saudáveis. 
(PITAS, 2010:43). Outros estudos realizados entre os anos de 2008, 2009 e 2010, divulgados 
pelo Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição da Universidade de Brasília 
(OPSAN/UNB), mostram que 96,7% da publicidade televisiva de alimentos, veiculada em 
diferentes horários na televisão brasileira, refere-se à exibição de produtos com altos teores 
de açúcar, sódio e gorduras; no caso das publicidades de alimentos veiculadas em revistas 
infantis este índice coloca-se em 85,5%; e quanto às estratégias promocionais de 
comunicação e marketing identificadas em pontos de venda, focadas na exibição de produtos 
com altos teores de açúcar, sódio e gorduras, o índice apresentado é de 64,5%.  

Outros dados apresentados, referem-se às estratégias mais comuns identificadas 
nesses estudos com relação às promoções de venda e ofertas de brindes combinadas aos 
produtos alimentícios infantis: figurinhas (24,3%), cards (16,2%), brinquedos (16,2%), jogos 
(16,2%), alimentos (16,2%), acessórios para mágicas (5,4%), tatuagens (5,4%). 
(OPSAN/UNB) Outros dados ainda, divulgados pelo Instituto Alana remetendo a uma 
pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha no ano de 2010, revelam que 85% dos pais 
afirmam que a publicidade influencia seus filhos nas escolhas dos produtos e que guloseimas 
como biscoitos, salgadinhos e refrigerantes são os produtos mais desejados pelas crianças. 
(HENRIQUES & GONÇALVES in HENRIQUES & VIVARTA, 2013:22) 

Apresentado o panorama geral do debate social estabelecido no contexto 
contemporâneo da cultura de consumo alimentar das crianças e adolescentes, bem como 
alguns dados relativos aos índices atuais de saúde e alimentação infantil (especialmente com 
relação à obesidade e sobrepeso na infância e adolescência) e ainda alguns dados referentes 
à publicidade contemporânea de alimentos infantis (especialmente quanto à exibição de 
produtos alimentícios considerados não saudáveis, com altos teores de açúcar, sódio e 
gorduras), faz-se importante atentar também para o contexto atual das ações e políticas de 
regulação da publicidade de alimentos infantis no Brasil e no mundo. Para tanto, será tomado 
aqui como referência o livro publicado recentemente pelo Instituto Alana em parceria com a 
ANDI (Agencia de Notícias dos Direitos da Infância), de autoria de Isabella Henriques e Veet 
Vivarta, que trata especificamente dessa temática no contexto contemporâneo nacional e 
internacional. 

As ações e políticas de regulação da publicidade dirigida às crianças de modo geral e 
da publicidade de alimentos infantis em particular, assim como o debate social estabelecido 
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sobre essa temática, se fazem presentes em diversos países do mundo: considerando-se os 
países que proíbem toda e qualquer publicidade dirigida ao público infantil na televisão, 
independentemente do segmento de produtos ou do horário de veiculação, como no caso da 
Suécia e da Província de Quebec no Canadá – esta última proibindo toda forma de 
publicidade dirigida às crianças em qualquer plataforma midiática; países como o Reino 
Unido, que combina ações de regulamentação e autorregulamentação para restringir a 
publicidade dirigida ao público infantil de modo geral e que proíbe a publicidade de alimentos 
considerados não saudáveis, com altos teores de açúcar, sódio e gorduras, dirigida a crianças 
e adolescentes; e ainda os países que, entre ações e políticas de regulamentação e 
autorregulamentação, implementam certas formas de controle ou restrição à publicidade 
dirigida ao público infantil, especialmente no caso da publicidade de alimentos, como no caso 
do Canadá, Alemanha, Austrália, França União Europeia e Estados Unidos – este último com 
certa dificuldade de ampliar as ações políticas governamentais para controle e restrição da 
publicidade dirigida às crianças. (GELBORT et al. in HENRIQUES & VIVARTA, 2013:85-90) 

  No contexto brasileiro, não existe ainda legislação específica para o tratamento da 
publicidade ou outras ações mercadológicas direcionadas a crianças, mas antes, um conjunto 
de normas mais gerais que permitiria uma interpretação sistemática do tema, como no caso 
de uma abordagem da temática da publicidade dirigida ao público infantil dada a partir de uma 
proposta de interpretação sistemática da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do 
Adolescente e do Código de Defesa do Consumidor.  

Nesse sentido, a publicidade direcionada a crianças poderia ser considerada uma 
prática comercial abusiva ou mesmo ilegal – uma vez que a Constituição Federal, em seu 
Artigo 227, estabelece a proteção integral e a plena garantia dos direitos das crianças e 
adolescentes nos diferentes contextos da família e da sociedade10; o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, enquanto norma que visa concretizar a proteção e a garantia dos direitos das 
crianças e adolescentes como previsto no Art. 227 da Constituição Federal, e mesmo que 
nada referindo sobre a publicidade dirigida a esses públicos, estabelece algumas condições 
quanto aos direitos das crianças em face aos conteúdos das mídias orientados para elas, 
especialmente em seus Artigos 71, 75 e 7611; e o Código de Defesa do Consumidor, ao tratar 
da questão da publicidade considerada abusiva ou enganosa, considera, em seu Artigo 37, 
como abusiva toda publicidade que possa tirar proveito da “deficiência de julgamento e 
                                                             
10 O texto do Artigo 227 da Constituição Federal de 1988 está disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: setembro 2013. 
11 O texto dos Artigos 71, 75 e 76 do Estatuto da Criança e do Adolescente está disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em: setembro 2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
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experiência das crianças”12. (HENRIQUES & GONÇALVES in HENRIQUES & VIVARTA, 
2013:17-30)  

Quanto à publicidade dirigida a crianças no ambiente do consumo alimentar, o Brasil 
também não conta ainda com legislação específica para o tratamento desse tema em nível 
geral, somente algumas legislações específicas para determinadas categorias de produtos, 
como no caso da Lei n. 11.265/2006 que trata da regulamentação da publicidade e das 
embalagens de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância e de alguns itens de 
puericultura13. A resolução publicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 
no ano de 2010 – a RDC n. 24/2010 - foi a primeira norma estabelecida considerando a 
publicidade de alimentos em seu contexto geral, independentemente da categoria de 
produtos, determinando que toda publicidade de alimentos considerados não saudáveis, com 
altos teores de açúcar, sódio e gorduras, e bebidas de baixo valor nutricional, contivesse 
informações ao consumidor referentes aos eventuais riscos à saúde decorrentes do consumo 
em excesso de tais produtos14. No entanto, em virtude de diversas oposições judiciais por 
parte de associações e entidades ligadas à indústria e ao mercado de alimentos, tal resolução 
encontra-se suspensa aguardando definições em julgamento. (HENRIQUES & GONÇALVES 
in HENRIQUES & VIVARTA, 2013:30-36)  

No que se refere a ações de controle e fiscalização, tanto no contexto geral da 
publicidade quanto no que se coloca no ambiente da publicidade dirigida às crianças, não há 
hoje no Brasil um órgão, ligado à administração pública, especificamente designado a esta 
competência e, desse modo, tais ações de controle e fiscalização acabam se dando de forma 
difusa e limitada, ora por parte de órgãos ligados à proteção e defesa do consumidor, ora por 
iniciativa de entidades de proteção às crianças e adolescentes, ora por meio de algumas 
ações observadas no ambiente das políticas de autorregulamentação dos setores da indústria 
de alimentos e da publicidade.  

Um exemplo de tal limitação dá-se a partir das ações propostas pelo Conselho 
Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR) que, apesar de contar com um 
Código de Ética15 específico para autorregulação das ações publicitárias desenvolvidas por 

                                                             
12 O texto do Artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor está disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: setembro 2013. 
13 O texto completo da Lei n. 11.265/2006 encontra-se disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2006/Lei/L11265.htm>. Acesso em: setembro 2013. 
14 O texto completo da RDC n. 24/2010 (ANVISA) encontra-se disponível em: 
http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/rdc/104537-24.html. Acesso em: setembro 2013. 
15 O Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária estabelecido pelo CONAR está disponível em: 
http://www.conar.org.br/. Acesso em: setembro 2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11265.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11265.htm
http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/rdc/104537-24.html
http://www.conar.org.br/
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seus membros (agências de publicidade, anunciantes e veículos de comunicação), na visão 
de entidades de proteção e defesa do consumidor e de proteção às crianças e adolescentes, 
bem como de movimentos organizados pela sociedade em geral, não tem demonstrado 
desempenho satisfatório nas ações de controle e fiscalização da publicidade considerada 
abusiva, especialmente no que se refere à publicidade direcionada ao público infantil. 
(HENRIQUES & GONÇALVES in HENRIQUES & VIVARTA, 2013:37-57) 

A partir de todo esse contexto e na busca de uma regulação de base estatal para o 
tratamento da publicidade dirigida às crianças de modo geral e da publicidade de alimentos 
infantis em particular, em atenção às diversas manifestações e movimentos sociais que se 
colocam em debate a partir dessa temática, bem como a partir da preocupação com os altos 
índices de obesidade e sobrepeso entre crianças e adolescentes, uma série de Diretrizes 
Normativas e Projetos de Lei vem sendo propostos, especialmente no sentido de uma 
regulação das comunicações e ações mercadológicas no campo da saúde, nutrição e 
alimentação.  

Nesse sentido, dentre os diversos exemplos possíveis de serem mencionados, é 
interessante destacar: a Resolução n. 408/2008 do Conselho Nacional de Saúde; o Plano 
Nacional de Doenças Crônicas não Transmissíveis do Ministério da Saúde; a Conferência 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; o Plano Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à fome; A Conferência 
Nacional de Comunicação; a Estratégia Global para a Saúde, Atividade Física e Alimentação 
da Organização Mundial da Saúde (OMS); as Recomendações da Consulta de Especialistas 
da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) sobre a Promoção e a Publicidade de 
Alimentos e Bebidas não Alcoólicas para Crianças nas Américas - com a descrição do resumo 
das recomendações em anexo (ANEXO D); a tramitação do Projeto de Lei 5.921/2001 
(projeto que traz em seu texto original a proposta de inclusão da proibição da publicidade de 
produtos infantis no Código de Defesa do Consumidor)16 – um dos projetos que mais tem 
gerado discussões e debates no contexto contemporâneo da regulação da publicidade 
dirigida ao público infantil; e a tramitação do Projeto de Lei 150/2009 (que visa a 
regulamentação da publicidade de alimentos com altos teores de açúcar, sódio e gorduras e 
bebidas de baixo valor nutricional dirigida à crianças)17. (HENRIQUES & GONÇALVES in 

                                                             
16 Os dados sobre a tramitação do Projeto de Lei n. 5.921/2001 estão disponíveis em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=43201>. Acesso em: setembro 2013. 
17 Os dados sobre a tramitação do Projeto de Lei n. 150/2009 estão disponíveis em: 
<http://agendalegislativa2010.cni.org.br/portal/main.jsp?lumPageId=FF80808126FD87D20127065D074634F4&lumItemId=F
F80808127A1657D0127B4E6FF0A433B>. Acesso em: Setembro 2013. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=43201
http://agendalegislativa2010.cni.org.br/portal/main.jsp?lumPageId=FF80808126FD87D20127065D074634F4&lumItemId=FF80808127A1657D0127B4E6FF0A433B
http://agendalegislativa2010.cni.org.br/portal/main.jsp?lumPageId=FF80808126FD87D20127065D074634F4&lumItemId=FF80808127A1657D0127B4E6FF0A433B
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HENRIQUES & VIVARTA, 2013:57-80) Além de leis que já se colocam em vigor em nível 
municipal proibindo a comercialização de lanches fast-food combinados à promoção de 
brindes: como no caso do Rio de Janeiro/RJ (Lei n. 5.528/2012)18; Florianópolis/SC (Lei n. 
8.985/2012)19; e Belo Horizonte/MG (Lei n. 10.477/2012 – esta última não proibindo, mas 
restringindo tais ações promocionais)20. 

Apresentado então o panorama do contexto atual das principais ações e políticas de 
regulação e autorregulação da publicidade dirigida ao público infantil no Brasil, especialmente 
no que se refere à publicidade de alimentos e outras ações mercadológicas no ambiente do 
consumo alimentar, é interessante notar que o debate social estabelecido sobre a publicidade 
contemporânea de alimentos infantis versus a preocupação atual com a saúde e alimentação 
das crianças e adolescentes, apesar de toda a sua legitimidade, encontra-se extremamente 
polarizado – da mesma forma como sinalizado por Buckingham (2007) ao tratar das 
polaridades dos debates sociais sobre o conceito de infância e a relação das crianças com as 
mídias, a publicidade e o consumo no mundo contemporâneo (conforme abordado no terceiro 
capítulo deste estudo).  

A partir dessa perspectiva, de um lado coloca-se a sociedade em geral, com suas 
principais instituições orientadas para a proteção das crianças, como a família, a escola, as 
agências de saúde, as organizações não-governamentais de proteção à infância e 
adolescência, as entidades de proteção e defesa do consumidor, entre outras instituições – 
tomando as crianças como frágeis, vulneráveis e indefesas, e a publicidade de alimentos 
infantis como a maior e principal influência sobre o comportamento alimentar contemporâneo 
das crianças e jovens, baseado no consumo de alimentos hipercalóricos e de baixo valor 
nutricional, com altos teores de açúcar, sódio e gorduras; de outro, colocam-se as indústrias 
de produtos alimentícios infantis, os veículos de comunicação e os profissionais da 
publicidade – tomando as crianças como independentes, autônomas, dinâmicas e super 
inteligentes, e a publicidade de alimentos infantis como possibilidade de informação e 
entretenimento para as crianças nos contextos contemporâneos do seu consumo alimentar. 
 No entanto, partindo-se da proposta de reflexão apresentada por Buckingham, nem as 

                                                             
18 O texto completo da Lei n. 5.528/2012 (Rio de Janeiro/RJ) está disponível em: 
 <http://doweb.rio.rj.gov.br/ler_pdf.php?edi_id=1969&page=3>. Acesso em: setembro 2013. 
19 O texto completo da Lei n. 8.985/2012 (Florianópolis/SC) está disponível em: 
<http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/diario/pdf/26_06_2012_18.49.50.964d16864cdcde0f822a3cae7d8fa671.pdf>. Acesso 
em: setembro 2013. 
20 O texto completo da Lei n. 10.477/2012 (Belo Horizonte/MG) está disponível em: 
<http://cmbhsilinternet.cmbh.mg.gov.br:8080/silinternet/consultaNormas/detalheNorma.do?id=2c907f7637df37540137e6696
8160011&metodo=detalhar>. Acesso em: setembro 2013. 

http://doweb.rio.rj.gov.br/ler_pdf.php?edi_id=1969&page=3
http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/diario/pdf/26_06_2012_18.49.50.964d16864cdcde0f822a3cae7d8fa671.pdf
http://cmbhsilinternet.cmbh.mg.gov.br:8080/silinternet/consultaNormas/detalheNorma.do?id=2c907f7637df37540137e66968160011&metodo=detalhar
http://cmbhsilinternet.cmbh.mg.gov.br:8080/silinternet/consultaNormas/detalheNorma.do?id=2c907f7637df37540137e66968160011&metodo=detalhar


 | 196 
 

crianças seriam tão somente frágeis e indefesas ou sobretudo independentes e 
autossuficientes; nem a publicidade de alimentos seria tão somente influência ou sobretudo 
informação e entretenimento. Como observa o autor ao refletir sobre a temática da obesidade 
infantil no mundo contemporâneo, faz-se importante atentar para o contexto mais amplo em 
que se insere essa questão, para além de uma perspectiva unicamente focada na relação de 
tal fenômeno com a publicidade de alimentos infantis. (BUCKINGHAM, 2012a:64-65) 

Nessa perspectiva é preciso considerar as crianças enquanto participantes ativas e 
reflexivas na cultura contemporânea de consumo, ao mesmo tempo em que se apresentam 
como indivíduos que requerem cuidados e atenção especial, e avaliar o contexto complexo, 
dinâmico e abrangente em que se coloca a publicidade contemporânea de alimentos infantis 
(passível e carente de processos de regulação) - especialmente tomada enquanto processo 
contemporâneo de midiatização publicitária de alimentos no ambiente do consumo alimentar 
infantil. Contexto que se apresenta de forma ampla e abrangente, para além dos fenômenos 
da comunicação e da publicidade, caracterizando em si as lógicas contemporâneas das 
sociedades ocidentais industrializadas. 

Neste momento, finalizadas as exposições propostas na primeira e segunda partes 
deste estudo, contemplando todo o referencial necessário para a exploração objeto do estudo 
que aqui se apresenta –, parte-se para o desenvolvimento das análises propostas sobre 
alguns exemplos de peças ou campanhas publicitárias e outras ações promocionais dirigidas 
ao público infantil no mercado de alimentos, especialmente materializadas no ambiente da 
combinação alimentação-diversão a partir das diferentes modalidades de manifestação da 
tendência do eatertainment, dadas no contexto contemporâneo da cultura de consumo 
alimentar infantil e consideradas em contraste com a preocupação atual da sociedade com os 
índices de saúde e alimentação das crianças em seus cotidianos – exposição que se coloca 
em detalhes na abordagem pretendida para a terceira parte deste trabalho, contemplando o 
desenvolvimento do quinto e último capítulo deste estudo. 

    
 
 
 



TERCEIRA PARTE – CONTEXTO CONTEMPORÂNEO DA MIDIATIZAÇÃO 

PUBLICITÁRIA DE ALIMENTOS INFANTIS: UMA PROPOSTA DE ANÁLISE 
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O trabalho acadêmico que aqui se apresenta, como já especificado em sua 
apresentação inicial e ainda destacado em alguns momentos específicos no desenvolvimento 
dos capítulos anteriores, tem por objeto o estudo da midiatização publicitária contemporânea 
de alimentos infantis - considerando-se as diferentes manifestações midiáticas e 
expressividades de marcas materializadas a partir da tendência do eatertainment, dadas no 
universo da combinação alimentação-diversão - por meio da análise semiótica e 
fenomenológica dos principais elementos sígnicos presentes no contexto desta midiatização e 
suas possibilidades de sentidos para as práticas de consumo e hábitos alimentares das 
crianças nos cotidianos do mundo contemporâneo. 

Nessa perspectiva, e ao finalizar-se a exposição de toda a abordagem teórico-
filosófica sugerida para a fundamentação e contextualização da temática do objeto deste 
estudo, a terceira parte deste trabalho - dada especialmente a partir da exposição proposta no 
quinto capítulo - é então dedicada ao desenvolvimento das análises propostas para a 
exploração do contexto e das dinâmicas dos processos da midiatização publicitária 
contemporânea de alimentos infantis, em suas diferentes modalidades de expressão 
verificadas nos formatos da publicidade e outras ações e materiais promocionais dirigidos às 
crianças no mercado de alimentos, especialmente materializados a partir do fenômeno da 
combinação alimentação-diversão. 

Para tanto, coloca-se inicialmente a apresentação da estrutura e do contexto das 
análises propostas, contemplando-se: a retomada das principais definições referentes aos 
procedimentos metodológicos da pesquisa – apresentados de forma detalhada na introdução 
do estudo; a proposta de estruturação para o desenvolvimento das análises e a apresentação 
dos resultados – seguindo o protocolo de análise semiótica e fenomenológica proposto na 
descrição dos procedimentos metodológicos da pesquisa, e contemplando as diferentes 
modalidades de manifestação da tendência do eatertainment identificadas na abordagem 
teórica, a partir das quais as peças publicitárias e outros materiais promocionais a serem 
analisados se caracterizam; e ainda a descrição do contexto no qual se desenvolvem as 
análises – incluindo uma breve apresentação dessas peças e campanhas publicitárias e 
outros materiais promocionais a serem analisados, bem como a justificativa para a escolha de 
tais objetos de análise. 

Na sequência dá-se o desenvolvimento das análises e a apresentação dos resultados 
da pesquisa, de acordo com a dinâmica estabelecida no protocolo de análise apresentado na 
descrição dos procedimentos metodológicos do estudo: contemplando as tricotomias básicas 
da divisão triádica dos signos propostas na semiótica de Peirce – o signo em si mesmo, o 
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signo em relação ao objeto que representa, e o signo na relação com seu interpretante, 
especialmente consideradas em sua dimensão filosófica dada na relação estética-ética-lógica 
- e contemplando igualmente a proposta de contextualização dos objetos analisados a partir 
da semiótica, considerados sobre o pano de fundo da fenomenologia, especialmente a partir 
das noções fenomenológicas de contexto,  movimento e percepção propostas nos estudos de 
Merleau-Ponty. E considerando-se ainda as principais modalidades de manifestação da 
tendência do eatertainment identificadas na abordagem teórica apresentada. 

E finalmente, a partir de uma leitura contextualizada dos resultados das análises 
consideradas em seu conjunto, coloca-se a apresentação e avaliação das principais 
observações, características e movimentos identificados no contexto dessas análises, bem 
como a exploração das possíveis relações estabelecidas, a partir daí, com alguns dos 
principais conceitos, noções e definições apresentados na abordagem do referencial teórico-
filosófico, no sentido de se propor uma reflexão mais aprofundada, abrangente, 
contextualizada e crítica sobre os processos contemporâneos da midiatização das estéticas 
publicitárias e promocionais de alimentos infantis e suas possibilidades de sentidos - 
enquanto lógicas interacionais de referência - para as práticas de consumo e hábitos 
alimentares das crianças e adolescentes em seus cotidianos da cultura de consumo 
alimentar. 
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CAPÍTULO V - UMA PROPOSTA DE ANÁLISE SÍGNICA NO CONTEXTO 
DA MIDIATIZAÇÃO PUBLICITÁRIA DE ALIMENTOS INFANTIS E SUAS 
POSSIBILIDADES DE SENTIDOS 
 
 
1 APRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA E DO CONTEXTO DA ANÁLISE 
 
 

Como especificado na apresentação inicial deste trabalho, no momento da descrição 
dos procedimentos metodológicos da pesquisa, e igualmente observado no desenvolvimento 
do capítulo referente à exploração do referencial filosófico-teórico-metodológico sugerido para 
o estudo da semiótica e da fenomenologia, faz-se interessante destacar novamente aqui que 
a proposta teórico-metodológica de base para empreender a análise sugerida neste estudo 
fundamenta-se nos principais conceitos e definições apresentados na semiótica de Peirce, 
mas contextualizada sobre o pano de fundo teórico-filosófico dos principais conceitos e 
noções propostos na fenomenologia de Merleau-Ponty. 

Nessa perspectiva, e considerando-se especialmente a dimensão filosófica da 
semiótica e do pensamento de Peirce como ponto de partida para as leituras sugeridas, 
pretende-se tomar a seguinte linha de reflexão nesta proposta de análise sígnica dada no 
contexto da midiatização publicitária de alimentos infantis e suas possibilidades de sentidos: o 
conceito peirceano de “estética”, tomado enquanto o fenômeno estético da midiatização 
publicitária contemporânea de alimentos infantis, especialmente no contexto da tendência do 
eatertainment, a partir das dinâmicas da combinação alimentação-diversão; o conceito 
peirceano de “ética”, tomado enquanto as práticas de consumo alimentar infantil, sugeridas a 
partir das estéticas publicitárias de alimentos para crianças; e o conceito peirceano de 
“lógica”, tomado enquanto as possibilidades de sentidos para o contexto cotidiano dos hábitos 
alimentares das crianças, orientados a partir das éticas de consumo alimentar infantil e 
sugeridos a partir das estéticas da midiatização publicitária de alimentos infantis – todos 
considerados em uma dimensão contextual vista a partir do pano de fundo da fenomenologia 
(especialmente a partir das noções fenomenológicas de contexto, movimento e percepção 
propostas nos estudos de Merleau-Ponty).  

A partir daí - como também já especificado na descrição dos procedimentos 
metodológicos da pesquisa, mas entendendo-se importante destacar novamente aqui - 
coloca-se então o protocolo de análise sígnica semiótica e fenomenológica proposto para o 
estudo da midiatização publicitária contemporânea de alimentos infantis, nas suas diferentes 
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modalidades de publicidade e outras ações e materiais promocionais dirigidos às crianças no 
mercado de alimentos: 

• Identificação dos principais elementos sígnicos presentes na composição das 
peças publicitárias e outros materiais promocionais selecionados para a pesquisa, 
no sentido de se tentar perceber a dimensão do signo em si mesmo: a essência do 
que o signo publicitário comunica na ação publicitária ou promocional, como o 
signo se dá a perceber ao público infantil; ou como se dariam os fenômenos 
estéticos da midiatização publicitária contemporânea de alimentos infantis. 
 

• Observação da dinâmica de composição das peças publicitárias e outros materiais 
promocionais em estudo, no sentido de se tentar identificar a dimensão da relação 
do signo com o objeto que representa: como os alimentos são representados na 
publicidade, como se dá a relação alimentação-diversão, como se sugere a prática 
de consumo alimentar para as crianças; ou como se dariam as representações das 
éticas ou das práticas de consumo alimentar sugeridas para as crianças a partir 
das estéticas da midiatização publicitária contemporânea de alimentos infantis. 
 

• Avaliação das principais possibilidades de sentidos verificadas a partir das peças 
publicitárias e outros materiais promocionais estudados, no sentido de se tentar 
compreender a dimensão da relação do signo com seu interpretante: o que o signo 
publicitário poderia deixar como sentido potencial, que repercussões possíveis 
poderia ter sobre o consumo e o cotidiano dos hábitos alimentares infantis; ou 
como se dariam as possibilidades lógicas para os hábitos alimentares das 
crianças, orientados a partir das éticas de consumo alimentar infantil e sugeridos a 
partir das estéticas da midiatização publicitária contemporânea de alimentos 
infantis. 
 

• Avaliação das diferentes possibilidades de contextualização das peças publicitárias 
e outros materiais promocionais analisados, no sentido de se buscar perceber a 
dimensão dos signos em seus diferentes contextos, movimentos e perspectivas de 
percepção: as diferentes possibilidades de apresentação do signo publicitário à 
percepção das crianças no contexto contemporâneo da midiatização publicitária de 
alimentos infantis, em sua possível relação com outros contextos, movimentos e 
perspectivas de percepção; ou como se daria a dimensão contextual das estéticas 
publicitárias de alimentos para crianças, consideradas nos contextos e movimentos 
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das práticas de consumo e hábitos alimentares infantis no universo 
contemporâneo da cultura de consumo alimentar. 

Nesse sentido, partindo-se da proposta de leitura estabelecida no protocolo para o 
desenvolvimento das análises, e seguindo a mesma linha de reflexão, coloca-se também a 
proposta de estrutura para a apresentação de cada peça publicitária ou material promocional 
analisado, bem como para a apresentação dos resultados na avaliação das análises em 
conjunto. E considerando-se ainda, nesse contexto da estrutura de apresentação proposta, a 
identificação das principais dinâmicas da combinação alimentação-diversão que caracterizam 
essas peças publicitárias e outros materiais promocionais, de acordo com as diferentes 
modalidades de manifestação da tendência do eatertainment identificadas na abordagem 
teórica apresentada – atentando-se para o fato de que muitas vezes tais modalidades de 
eatertainment aparecem em conjunto, dadas em combinação ou em sobreposição nos 
processos de criação, produção e veiculação da publicidade e outras ações promocionais de 
comunicação e marketing desenvolvidas no mercado contemporâneo de alimentos infantis. 

Assim, coloca-se, a partir de agora, a descrição do contexto em que as análises se 
desenvolvem, incluindo uma breve apresentação das peças e outros materiais promocionais a 
serem analisados e ainda a justificativa para a escolha desses objetos de análise. 

A pesquisa empírica realizada para o presente estudo foi desenvolvida nos períodos 
de julho e agosto de 2011, janeiro e fevereiro de 2012, e de junho a outubro de 2013, 
contemplando diversas atividades para a exploração do contexto contemporâneo das 
principais marcas, produtos e composições promocionais presentes no mercado de alimentos 
infantis, especialmente por meio de pesquisas realizadas nas plataformas tevê, internet, e 
diretamente nos pontos de venda – os principais espaços em que se colocam as campanhas 
publicitárias e outras ações promocionais dirigidas às crianças –, e contemplando ainda as 
atividades referentes ao desenvolvimento das análises e à apresentação dos resultados da 
pesquisa proposta.  

Num primeiro momento, durante os meses de julho e agosto de 2011, realizou-se uma 
pesquisa para a observação informal das peças publicitárias televisivas veiculadas em alguns 
canais de tevê aberta e por assinatura, no segmento de produtos alimentícios infantis, a fim 
de se ter alguma percepção, ainda que parcial, sobre o contexto do tema. A partir daí, dentre 
as diversas publicidades de alimentos infantis identificadas no período, optou-se pela escolha 
da peça publicitária do McLanche Feliz / Smurfs (Mc Donald’s), veiculada para a divulgação 
do lanche combinado à linha de brinquedos promocionais com o tema dos personagens 
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Smurfs – campanha veiculada na época em que se davam os últimos preparativos para a 
estreia do filme Os Smurfs nos cinemas do Brasil. Em seguida, realizou-se uma visita a uma 
das lojas da rede McDonald’s em São Paulo - SP para a experimentação do produto e 
visualização da coleção completa dos brinquedos expostos no ponto de venda. E logo na 
sequência, considerando-se o conteúdo da peça publicitária selecionada e a experiência 
vivenciada na loja, partiu-se então para um primeiro exercício da análise proposta, 
inicialmente contemplando apenas a dimensão conceitual da semiótica peirceana como 
referencial teórico-metodológico para a fundamentação da análise. 

Num segundo momento, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2012, realizou-se 
nova pesquisa para a observação informal das publicidades televisivas de produtos 
alimentícios para crianças veiculadas em canais de tevê aberta e por assinatura, a fim de se 
continuar explorando o tema, e incluindo-se nesse momento também algumas pesquisas 
realizadas na internet, para a observação de ações promocionais e de entretenimento dadas 
nos websites de diversas marcas presentes no mercado de produtos alimentícios infantis. 
Nesse mesmo período, ainda com base na peça publicitária do McLanche Feliz / Smurfs 
(McDonald’s) selecionada e analisada no ano anterior, partiu-se para uma continuidade 
daquele primeiro exercício de análise desenvolvido, contemplando-se agora, além da 
dimensão conceitual da semiótica peirceana, também a dimensão conceitual da 
fenomenologia de Merleau-Ponty, especialmente enquanto proposta de uma fundamentação 
filosófico-teórico-metodológica para a análise. 

No terceiro momento do trabalho desenvolvido, no período entre os meses de junho e 
agosto de 2013, mais uma série de atividades de pesquisa foram realizadas para se continuar 
explorando o mesmo contexto contemporâneo da midiatização publicitária de alimentos 
infantis:  

• Pesquisas realizadas na internet, desta vez com maior atenção e abrangência, 
para a observação das ações promocionais e de entretenimento dadas nos 
websites das principais marcas de produtos alimentícios infantis presentes no 
mercado contemporâneo do setor alimentar, além de outros websites e portais de 
pesquisa de conteúdos. E a partir daí, dentre toda a diversidade de modalidades 
de expressões de marca, publicidades e outras ações promocionais identificadas, 
especialmente caracterizadas a partir do fenômeno da combinação alimentação-
diversão, optou-se pela escolha do website da marca Danoninho (um ambiente 
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especialmente criado para diversão e entretenimento das crianças com a presença 
do personagem mascote da marca). 
 

• Novas pesquisas realizadas para a observação das publicidades televisivas de 
produtos alimentícios infantis veiculadas em canais de tevê aberta e por 
assinatura, a partir das quais, dentre as diversas peças publicitárias identificadas – 
em suas diferentes modalidades de expressão na combinação alimentação 
diversão - optou-se pela escolha da peça televisiva referente à outra campanha do 
McLanche Feliz / Smurfs (McDonald’s) que, a exemplo da primeira, também foi 
veiculada para a divulgação do lanche combinado à linha de brinquedos 
promocionais com o tema dos personagens Smurfs, porém agora referindo-se ao 
lançamento do filme Os Smurfs 2, estreado nos cinemas brasileiros no mesmo 
período da veiculação da campanha do McDonald’s. E do mesmo modo como na 
ocasião da campanha anterior, foi realizada uma visita a uma das lojas da rede 
McDonald’s, desta vez em Florianópolis - SC, para o consumo do produto e a 
visualização da coleção completa dos brinquedos expostos no ponto de venda. 
 

• Algumas visitas realizadas a supermercados para a exploração do contexto 
contemporâneo das principais marcas e produtos presentes no mercado de 
alimentos infantis, observando-se especialmente a variedade dos produtos 
apresentados, as suas formas de exposição, suas principais características, as 
embalagens e as diferentes ações promocionais combinadas a esses produtos – 
caracterizando diferentes modalidades de expressão da combinação alimentação-
diversão no contexto da tendência do eatertainment. E numa dessas visitas em 
especial procedeu-se a compra de alguns produtos para sua avaliação e 
experimentação, especialmente selecionados dentre toda a diversidade de marcas 
e produtos apresentados, concentrando-se atenção especial às categorias, 
produtos e marcas que se colocam mais presentes nos cotidianos do consumo 
alimentar das crianças e que mais se destacavam ali enquanto modalidades de 
manifestação da tendência do eatertainment no ambiente da combinação 
alimentação-diversão. São eles: Danoninho com brinde Mini Dinos (Danone); 
Kinder Ovo com brinquedos da linha Meninas, Meninos, Natoons, e com 
brinquedos promocionais tematizados com os personagens do filme Universidade 
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Monstros (Ferrero); biscoito recheado Trakinas (Kraft Foods); salgadinho Cheetos 
(Pepsico); Toddynho (Pepsico); Del Valle Kapo (Coca-Cola); M&M’s Minis (Mars). 

A partir do desenvolvimento dessas atividades - e procurando estabelecer um 
percurso semelhante (ainda que numa perspectiva diferente) ao vivenciado por muitas 
crianças em seus cotidianos: desde a visualização das publicidades televisivas de produtos 
alimentícios infantis inseridas na programação de tevê e a experimentação das atividades de 
entretenimento dadas nos websites das principais marcas de produtos alimentícios para 
crianças, até as visitas aos supermercados, a visualização e o manuseio dos produtos, a 
escolha, a compra e a experimentação, bem como as visitas às lanchonetes de fast-food para 
o consumo dos produtos e a visualização e aquisição dos brinquedos promocionais -  nesse 
contexto, as peças publicitárias, websites, produtos, embalagens, brinquedos, personagens e 
outros materiais e ações promocionais selecionados durante os primeiros momentos do 
desenvolvimento da pesquisa passam assim a constituir o corpo da análise proposta.  

E nesse sentido, dá-se então na sequência a apresentação da justificativa para a 
escolha de tais objetos de análise, dando-se continuidade à pesquisa proposta sobre o estudo 
da midiatização publicitária contemporânea de alimentos infantis que, a partir de agora, 
coloca-se no contexto específico do desenvolvimento das análises e apresentação dos 
resultados. 

A escolha das peças publicitárias e materiais promocionais selecionados para a 
análise se deve especialmente ao fato de os mesmos constituírem, em seu conjunto, 
diferentes modalidades de expressão da combinação alimentação-diversão. Nessa 
perspectiva, colocam-se então como objetos de análise para o estudo proposto: duas 
campanhas publicitárias veiculadas em tevê do produto McLanche Feliz (McDonald’s), 
atreladas ao contexto de lançamento dos filmes Os Smurfs (2011) e Os Smurfs 2 (2013); o 
website Dinocity de Danoninho (Danone), criado e desenvolvido especialmente para o 
entretenimento infantil e com a participação especial do personagem mascote Dino; o produto 
chocolate-brinquedo Kinder Ovo (Ferrero) em suas diferentes linhas temáticas de brinquedos-
surpresas (Meninas, Meninos, Natoons, e os personagens do filme Universidade Monstros); e 
o mix de produtos composto por Trakinas (Kraft Foods), Cheetos (Pepsico), Toddynho 
(Pepsico), Del Valle Kapo (Coca Cola), e M&M’s Minis (Mars), todos apresentados na 
modalidade promocional a partir da combinação produto-embalagem-mascote. E nesse 
contexto, foram considerados os seguintes critérios para a avaliação e a escolha de tais 
objetos de análise: 



 
 

Al imentação ou Diversão?  | 207  
 

• Trata-se de campanhas e peças publicitárias ou outros materiais e ações 
promocionais, que se apresentam especialmente dirigidos às crianças - enquanto 
modalidades de manifestação da tendência do eatertainment no universo da 
combinação alimentação-diversão. O que caracteriza especificamente o objeto 
deste estudo. 

• Trata-se de campanhas publicitárias e outros materiais promocionais que 
envolvem, em suas composições, a conjugação de diferentes modalidades de 
expressão das dinâmicas da combinação alimentação-diversão.  

• Trata-se de marcas e produtos no mercado de alimentos infantis que 
constantemente recorrem à exploração de estratégias mercadológicas baseadas 
na tendência do eatertainment - a partir das diferentes modalidades da 
combinação alimentação-diversão - em suas ações promocionais dadas nas 
diversas plataformas midiáticas de comunicação e interatividade com o público 
infantil e também nos pontos de venda. 

• Trata-se da maior visibilidade dessas marcas, produtos, mascotes, personagens, e 
de suas campanhas publicitárias ou ações promocionais desenvolvidas no 
mercado contemporâneo de alimentos infantis - a partir das diferentes 
modalidades de manifestação da tendência do eatertainment - com presença 
constante nas diferentes plataformas midiáticas de comunicação e interatividade 
com as crianças (especialmente a tevê e a internet). 

• Trata-se da atualidade, da frequência, e da considerável abrangência de exposição 
das campanhas publicitárias ou ações promocionais desenvolvidas por essas 
marcas, produtos e personagens no mercado atual de alimentos infantis.  

Neste ponto, dadas as principais observações e descrições com relação ao contexto 
do desenvolvimento da pesquisa, à apresentação inicial das peças publicitárias e outros 
materiais promocionais selecionados para a análise, bem como, à exposição da justificativa e 
dos critérios observados para a avaliação e escolha desses objetos, coloca-se na sequência a 
exposição detalhada do desenvolvimento das análises e a apresentação dos resultados – 
contemplando-se assim a última etapa da pesquisa proposta, atividades estas desenvolvidas 
durante os meses de setembro e outubro de 2013. 

 
2 OS SIGNOS DA ALIMENTAÇÃO-DIVERSÃO: FENÔMENOS ESTÉTICOS; ÉTICAS 
REPRESENTADAS; POSSIBILIDADES LÓGICAS; CONTEXTOS E MOVIMENTOS 
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Como destacado inicialmente, o quinto capítulo deste estudo é especialmente 
destinado ao desenvolvimento das análises e à apresentação dos resultados da pesquisa 
proposta. Nessa perspectiva e a partir de todo o exposto, dá-se então agora o 
desenvolvimento da análise de cada uma das peças publicitárias, websites, produtos, 
embalagens, brinquedos, personagens ou outros materiais promocionais selecionados nos 
momentos anteriores do desenvolvimento da pesquisa, contemplando-se especialmente o 
protocolo de análise sígnica semiótica e fenomenológica proposto na descrição dos 
procedimentos metodológicos do estudo – e descrito novamente na apresentação inicial deste 
capítulo – e contemplando-se ainda as principais modalidades de manifestação da tendência 
do eatertainment identificadas na abordagem teórica apresentada sobre o contexto 
contemporâneo da cultura de consumo alimentar das crianças e do mercado de produtos 
alimentícios infantis.  

Cada objeto de análise, nesse sentido, contempla a apresentação e descrição 
detalhada da peça publicitária ou material promocional a ser analisado, a exposição de 
algumas imagens para a exploração do seu contexto, e finalmente o texto referente ao 
desenvolvimento da análise, considerando os quatro tópicos de leitura estabelecidos no 
protocolo. 

A avaliação dos resultados dá-se ao final, na sequência do desenvolvimento das 
análises individualizadas, considerando-se a avaliação em conjunto das principais 
observações, características, movimentos, tendências, desafios e possibilidades identificadas 
durante o desenvolvimento das análises propostas, e considerando-se ainda algumas 
relações possíveis estabelecidas a partir daí com as principais noções e conceitos dados no 
referencial teórico-filosófico apresentado. 
 
 
Peça Publicitária Televisiva McLanche Feliz / Smurfs (Campanha McDonald’s – 2011) 
 
Apresentação 
  Esta peça publicitária televisiva faz parte da campanha veiculada em julho de 2011 
pelo McDonald’s para a divulgação do produto McLanche Feliz combinado à linha especial de 
brinquedos promocionais com o tema dos personagens Smurfs. – Campanha atrelada ao 
contexto de lançamento do filme Os Smurfs (Sony Pictures Animations) estreado nos cinemas 
brasileiros em agosto de 2011.  
 



Figuras 1 a 8 – Campanha McLanche Feliz Smurfs (McDonald’s) 2011: cenas da peça publicitária 

televisiva da campanha;  
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Figuras 9 a 10 - Capa website McLanche Feliz; cartaz de lançamento do filme Os 

Smurfs 
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Descrição 
 O filme publicitário tem início com a imagem externa de uma loja McDonald’s. Logo em 
seguida, uma cena do personagem Papai Smurf como maestro dando início à apresentação 
da trilha sonora dos personagens no filme. Na sequência, cenas do interior da loja, onde os 
personagens Smurfs são apresentados, caracterizados em efeitos de animação 3D, 
contracenando com os funcionários da loja, brincando e ajudando a preparar e embalar os 
lanches para as crianças. Tudo acontece num clima de fantasia, alegria e diversão. O texto 
acompanha as imagens, fazendo a apresentação do perfil dos personagens e falando sobre a 
nova promoção do McLanche Feliz: os brinquedos promocionais com o tema dos 
personagens do filme Os Smurfs combinados ao produto durante o período da promoção.  
 Ao fundo, a trilha sonora com o tema musical dos personagens no filme dá um tom 
especial de alegria e encantamento à peça. A sequência do filme se dá com imagens das 
crianças recebendo os lanhes, comendo e brincando com os personagens (na forma de mini 
brinquedos de pelúcia). Ao longo da peça algumas informações aparecem em legenda, 
destacadas na parte inferior da tela, referentes ao funcionamento da promoção e aos créditos 
dos personagens. Ao final, coloca-se uma imagem com todos os mini brinquedos de pelúcia 
da coleção, com a apresentação da logomarca do filme Os Smurfs nos cinemas, ao lado de 
uma das combinações do McLanche Feliz (nuggets + batata frita + suco) e da embalagem do 
produto. Na sequência, a chamada para o website da marca: “Mais diversão em 
www.mcdonalds.com.br”, e a assinatura com a logomarca do McDonald’s em tela cheia 
acompanhada do slogan: “Amo muito tudo isso”. A peça termina com a imagem do 
personagem Papai Smurf concluindo a sua performance como maestro e agradecendo ao 
público enquanto a trilha sonora se encerra. A apresentação completa das imagens da peça 
encontra-se no Anexo E. 
 
Análise Sígnica da Peça Publicitária 

O primeiro objeto de análise proposto tem seu enfoque a partir da campanha 
publicitária televisiva do McLanche Feliz (McDonald’s) veiculada no ano de 2011 a partir do 
contexto do filme Os Smurfs. Inicialmente é importante destacar que se trata de uma peça 
publicitária de produtos alimentícios infantis que envolve a combinação de diferentes 
modalidades de manifestação da tendência do eatertainment em sua composição: 
propaganda de tevê no formato advertainment; web entertainment; promoção de vendas; 
personagens; brindes ou brinquedos promocionais; produto e embalagem; e ponto de venda – 

http://www.mcdonalds.com.br/
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todos articulados a partir das dinâmicas da combinação alimentação-diversão, dados no 
contexto de alegria, diversão e fantasia que caracteriza o universo dos personagens Smurfs.  

Importante destacar também que a peça publicitária se coloca em uma das 
plataformas midiáticas – a televisão - com as quais as crianças têm maior contato em seus 
cotidianos, e na qual se apresenta grande parte dos conteúdos midiáticos criados e 
produzidos para este público na contemporaneidade. Mas, ao mesmo tempo, a peça 
publicitária é paralelamente articulada com outra plataforma midiática também muito presente 
– a internet - especialmente por conta da multiplicidade de conteúdos e das possibilidades de 
comunicação e interatividade que oferece ao público infantil e juvenil. E no caso desta 
campanha do McDonald’s, vale destacar ainda que ela se articula também com a mídia 
cinema, especialmente por conta da estreia do filme no mesmo período da promoção. 

Tomando-se então a peça publicitária do McLanche Feliz / Smurfs como signo, 
considerada em suas dimensões de significação (a sua essência estética de publicidade de 
alimentos infantis); de referência (a sua aplicação para as éticas ou as práticas de consumo 
alimentar das crianças); de interpretação (as suas possibilidades lógicas, os possíveis 
sentidos para o cotidiano dos hábitos alimentares infantis); e de contextualização (os seus 
contextos e movimentos no universo contemporâneo da cultura de consumo alimentar infantil) 
– de acordo com o protocolo de análise sígnica semiótica e fenomenológica estabelecido com 
base em Peirce (1975;2008); Santaella (2005;2008;2010); e Merleau-Ponty (1991;2006) - é 
possível desenvolver algumas importantes leituras e reflexões para o estudo que aqui se 
propõe: 

Enquanto fenômeno estético – considerando-se os aspectos de qualidade, de 
singularidade e de generalidade que constituem a peça publicitária analisada em sua 
essência e significação, tomada enquanto signo em si mesmo - é possível observar que esta 
peça publicitária, falando diretamente às crianças, pode evocar em sua mensagem sensações 
de alegria, diversão, entretenimento, graça; momentos de sonho, de fantasia, onde o real se 
mistura com o imaginário; uma encantada combinação de música, personagens, crianças, 
sorrisos, coisas gostosas; tudo colorido, divertido, num ambiente de melodia, alegria e prazer.  

No contexto da peça, os personagens parecem engraçados, divertidos e muito 
espertos, ajudando a preparar os lanches das crianças na loja do McDonald’s; os efeitos de 
animação remetem ao universo fantástico e lúdico dos filmes ou dos desenhos animados; a 
música é divertida e remete ao tema musical dos personagens no filme; os brinquedos 
parecem divertidos, miniaturas dos personagens em pelúcia que compõem uma coleção; e os 
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produtos do McLanche Feliz são especialmente preparados e embalados pelos personagens 
Smurfs.  

A peça se apresenta, no contexto geral, como mais uma promoção do McLanche Feliz 
do McDonald’s para as crianças, pois que os lanches do McLanche Feliz sempre vêm 
acompanhados de brinquedos promocionais com temas especiais, e desta vez fazendo 
alusão especial aos personagens Smurfs, que também logo estariam em cartaz nos cinemas 
no filme Os Smurfs, como que numa proposta de extensão e contextualização daquele 
universo lúdico de diversão sugerido às crianças pela promoção. 

Dá-se assim, nessa perspectiva, a avaliação da peça publicitária analisada em sua 
dimensão estética; tomada enquanto fenômeno estético no contexto contemporâneo da 
midiatização publicitária de alimentos infantis: uma expressão estética especialmente 
caracterizada e constituída pelos signos da alegria, da fantasia e da diversão; os signos do 
universo fantástico e lúdico dos personagens Smurfs e dos brinquedos promocionais do 
McLanche Feliz; signos do mundo McDonald’s da alimentação-diversão. 

No contexto das éticas representadas - considerando-se os aspectos de sugestão, de 
denotação e de representação que caracterizam a peça publicitária analisada em seu poder 
de referência ou aplicação, tomada enquanto signo em relação ao objeto que representa – é 
possível observar que a peça publicitária pode sugerir muita diversão e alegria para as 
crianças, convidando-as a tomar parte num universo de entretenimento e fantasia, cheio de 
surpresas e brincadeiras; um universo que pode ser tão encantado e divertido quanto o 
mundo fantástico dos personagens Smurfs no cinema e na televisão.  

A mensagem mostra que todo esse universo de fantasia e diversão sugerido para as 
crianças está esperando por elas nas lojas do McDonald’s e no website da marca, 
especialmente naquele mês, com a presença dos personagens Smurfs como tema especial 
dos brinquedos promocionais do McLanche Feliz. Interessante observar, no entanto, que 
embora o produto seja em si um alimentício, a peça publicitária pouco se refere ao produto e 
suas qualidades, indicando a presença do produto alimentício apenas por meio de algumas 
imagens (algumas cenas dos personagens ajudando a preparar os lanches; as crianças 
comendo nuggets; ou imagem do lanche e da embalagem do McLanche Feliz em meio aos 
brinquedos promocionais ao final do filme); no texto narrado nada é referenciado sobre o 
produto alimentício em si ou sobre o seu consumo, ao menos não diretamente; a principal 
referência da peça como um todo se coloca na apresentação dos personagens Smurfs, na 
coleção dos mini brinquedos da promoção, no mundo divertido da marca McDonald’s.  
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O contexto geral da peça representa a ideia de diversão, sobrepondo-se à ideia de 
alimentação; no plano das representações, observa-se que mesmo nos momentos em que há 
referência à ideia de alimentação (os nuggets do McLanche Feliz) esta representação se dá 
caracterizada pela ideia de diversão (o mundo encantado dos personagens Smurfs e os mini 
brinquedos da promoção do McLanche Feliz), o que se caracterizaria assim como especial 
manifestação da tendência do eatertainment no ambiente da combinação alimentação-
diversão.  

Coloca-se então, nesse sentido, a avaliação da peça publicitária analisada na 
dimensão das suas referências e aplicações para as éticas de consumo alimentar infantil no 
contexto contemporâneo: referências que sugerem as práticas de consumo alimentar para as 
crianças (com base no consumo de alimentos fast-food) a partir dos signos da alegria, da 
fantasia e da diversão; os signos do universo fantástico e lúdico dos personagens Smurfs e 
dos brinquedos promocionais do McLanche Feliz; signos do mundo McDonald’s da 
alimentação-diversão. Ou seja: a partir daquilo que caracteriza em essência a expressão 
estética da peça publicitária analisada. 

Na dimensão das possibilidades lógicas – considerando-se as possibilidades e 
emoções, os existentes concretos e reações, e as leis gerais e reflexões que podem se dar a 
partir das possibilidades de interpretação e de sentidos da peça publicitária analisada, tomada 
enquanto signo na relação com seu interpretante – é possível observar que, num primeiro 
momento, a peça publicitária pode despertar nas crianças, enquanto principais receptores, 
mas também nos pais (consumidores que se alegram com a alegria de consumo dos filhos) 
algumas emoções e sentimentos meio concretos meio abstratos como: encantamento (ao 
serem tocados pelo imaginário lúdico e fantástico dos personagens); alegria (ao serem 
tomados pelo universo de diversão proposto pela marca e pela promoção); desejo de 
experimentar, de estar lá (ao visualizarem os personagens Smurfs, os brinquedos 
promocionais e os produtos do McLanche Feliz).  

Essas emoções e sentimentos que podem ser despertados nos receptores, 
especialmente no caso das crianças, são potencializados principalmente por meio de 
elementos como a música (o tema musical dos personagens no filme), as imagens dos 
personagens em ação (as adoráveis criaturinhas azuis, caracterizadas em efeitos de 
animação, contracenando com as crianças e com os funcionários da loja), e todo o conceito 
lúdico que caracteriza o ambiente da marca McDonald’s, que certamente, por experiência 
colateral, já tem um espaço especial na cabeça e no coração das crianças. Interessante 
observar também que no caso específico desses personagens, os Smurfs, (que representam 
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uma novidade para as crianças da contemporaneidade) a peça pode despertar nos adultos, a 
partir da sua experiência colateral, um sentimento de viagem encantada ao passado, boas 
recordações da infância, numa tendência de consumo regressivo - já que na verdade os 
personagens são antigos e estariam agora retornando às telas da tevê e do cinema após um 
longo período de retirada. 

A peça é bastante convidativa, especialmente para as crianças, no sentido de tentar 
levá-las até as lojas do McDonald’s e ao website da marca, também caracterizado com o 
tema da promoção, despertando-lhes o desejo, o impulso de experimentar toda essa 
diversão, de conhecer os Smurfs, de brincar com os personagens, de comer os lanches e, 
especialmente, de colecionar os brinquedos. A peça pode despertar essas ações e reações 
nas crianças principalmente por meio da oferta dos brinquedos, e da participação dos 
personagens na peça, ambientados no contexto da loja e que na ocasião já ganhavam 
destaque junto às crianças em outras mídias por conta dos preparativos para a estreia do 
filme nos cinemas. 

Nesse sentido, esta ação publicitária e promocional do McLanche Feliz pode envolver 
as crianças numa sequência de visitas às lojas que certamente não se limitaria a uma única 
experiência; uma possibilidade de experiência continuada junto às crianças, ora para alegria 
dos pais ao contemplarem a alegria dos filhos; ora para seu total descontentamento ao não 
saberem o que fazer diante de tantos pedidos insistentes dos pequenos consumidores.          

Trata-se de uma peça publicitária que, de imediato, pretende levar ao conhecimento 
das crianças a nova promoção da marca McDonald’s para o McLanche Feliz, apresentando 
às crianças os personagens, mostrando a elas a coleção de brinquedos promocionais com o 
tema dos Smurfs, e convidando-as a participar desse universo de diversão e fantasia que 
espera por elas nas lojas do McDonald’s e no website da marca.  

Mas ainda para além disso, a peça também pode despertar ou intensificar a admiração 
e o carinho das crianças pela marca McDonald’s, ou pela marca McLanche Feliz, uma vez 
que, a cada nova promoção publicitária, as crianças tomam conhecimento de novos 
brinquedos e personagens que lhes são ofertados nas lojas, renovando a cada vez o conceito 
de que se trata de uma marca que sabe do que as crianças gostam, que está sempre ligada 
aos seus personagens favoritos, e que sempre vai lhes oferecer algo divertido, sempre uma 
nova diversão. E no caso específico desta promoção com os personagens do filme Os 
Smurfs, a peça pode ainda criar um sentido lógico de sinergia entre o contexto da promoção 
dada nas lojas do McDonald’s e o evento de estreia do filme nos cinemas, onde crianças e 
adultos podem somar e combinar as emoções e experiências vivenciadas no cinema com as 
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emoções e experiências vivenciadas nas lojas, ao colecionarem os brinquedos da promoção. 
 Nota-se, no entanto, poucas possibilidades de sentidos lógicos interpretativos com 
relação aos produtos alimentícios em si, no contexto do consumo alimentar, os lanches e 
suas qualidades para o consumo alimentar das crianças. As possibilidades interpretativas da 
peça se voltam quase que exclusivamente para sentidos de interpretação dados no universo 
do fantástico, do lúdico, do entretenimento e da diversão. 

Nessa perspectiva, dá-se então a avaliação da peça publicitária analisada na 
dimensão interpretativa das suas possibilidades lógicas para os cotidianos da cultura de 
consumo alimentar das crianças na contemporaneidade: sentidos que orientam as crenças e 
os hábitos alimentares infantis no mundo contemporâneo (com base em uma cultura 
alimentar de estilo fast-food) a partir dos signos da alegria, da fantasia e da diversão; os 
signos do universo fantástico e lúdico dos personagens Smurfs e dos brinquedos 
promocionais do McLanche Feliz; signos do mundo McDonald’s da alimentação-diversão. Ou 
seja: a partir das práticas de consumo alimentar sugeridas para as crianças com base no que 
caracteriza em essência a expressão estética da peça publicitária analisada. E numa 
perspectiva fenomenológica de contextualização - considerando-se as diferentes 
possibilidades de contextos, movimentos e perspectivas de percepção que podem se colocar 
em relação ou a partir da peça publicitária tomada como signo - é possível tecer ainda 
algumas reflexões no contexto da análise proposta.  

Nesse sentido, no que se coloca com relação às diferentes possibilidades de 
percepção que podem se dar a partir da peça publicitária do McLanche Feliz / Smurfs 
(McDonald’s) tomada aqui como signo – com base na concepção fenomenológica de 
percepção dada enquanto possibilidade de uma descrição do mundo por meio da experiência 
sensível no contexto do encontro intersubjetivo de diferentes perspectivas – é possível 
observar que, no momento em que se faz a leitura da peça publicitária - o universo lúdico e 
fantástico dos personagens, os brinquedos divertidos que acompanham os lanches na 
promoção do McLanche Feliz, e todo o contexto lúdico da marca McDonald’s – poderia se ter 
de imediato uma primeira percepção, uma primeira significação (particularmente ligada, por 
exemplo, à experiência do objeto vivenciada pelo pesquisador), mas que pode ser muito 
diferente da percepção experimentada a partir da experiência do objeto vivenciada pelas 
crianças em frente à tevê, considerando-se aqui ainda toda a diversidade que se coloca entre 
as crianças do mundo contemporâneo, com suas tão diferentes vivências, experiências e 
percepções.  
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Na percepção do pesquisador, por exemplo, a peça publicitária pode ser o signo, o 
significar de uma publicidade televisiva de alimentos infantis, ocorrida no contexto da 
combinação alimentação-diversão, tomada como objeto de análise; na percepção das 
crianças, ela pode ser o signo, o significar do mundo encantado dos Smurfs, tomada como 
objeto de entretenimento, fantasia e diversão, ou ainda o significar de mais uma deliciosa e 
divertida promoção do McLanche Feliz criada especialmente para elas. Na percepção dos 
adultos, um lanche que vem com o brinquedo; na percepção das crianças, um brinquedo que 
vem com o lanche.  

Em outra perspectiva, enquanto na percepção de alguns pais o significado da peça 
publicitária poderia se dar como uma oportunidade de programa divertido para se fazer com 
as crianças nas férias, uma vez que reúne, em um mesmo momento e lugar, a possibilidade 
de passeio, diversão e alimentação; na percepção de outros pais tal significado se daria como 
mais uma promoção do McDonald’s para divertir e seduzir as crianças enquanto elas 
consomem lanches hipercalóricos e de baixo valor nutricional.  

E ainda numa perspectiva diferente, na percepção dos jovens, a mesma peça 
publicitária poderia significar uma doce e divertida recordação da infância, uma viagem ao 
imaginário do passado por conta do retorno dos personagens aos cinemas e ao mercado de 
consumo. E finalmente, na perspectiva do debate contemporâneo que se coloca sobre a 
publicidade de alimentos infantis versus a preocupação social com as questões de saúde e 
alimentação das crianças, essa peça publicitária pode significar tanto o sucesso do 
McDonald’s na promoção de uma das maiores campanhas já desenvolvidas para o público 
infantil (na percepção de empresários e publicitários) quanto mais uma estratégia de 
publicidade abusiva dirigida ao público infantil no mercado de alimentos, na promoção de 
produtos não saudáveis para o consumo alimentar das crianças (na percepção de pais, 
educadores, sociedade em geral e especialmente das entidades de proteção e defesa das 
crianças). Múltiplas e diferentes perspectivas de percepção dadas a partir de um mesmo 
signo publicitário: o fenômeno estético da campanha McLanche Feliz / Smurfs (McDonald’s) 
no contexto contemporâneo da midiatização publicitária de alimentos infantis. Perspectivas 
que compõem a pluralidade das significações e dos sentidos da alimentação-diversão no 
universo contemporâneo da cultura de consumo alimentar das crianças. 

No que se coloca na dimensão do contexto da peça publicitária tomada aqui como 
signo – com base na concepção de contexto proposta na fenomenologia, a partir das noções 
de conjunto, composição, planos de fundo e sobreposição, enquanto conexão viva entre o 
mundo, os seres e as coisas no universo da cultura, da história, da linguagem, das 
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significações e dos sentidos – é interessante observar que tanto no que se coloca no contexto 
da peça publicitária do McLanche Feliz / Smurfs considerada em si mesma, quanto no que se 
refere ao contexto mais amplo em que ela se coloca, tais conexões vivas entre os signos em 
si e entre eles e seus contextos se fazem essenciais para a sua significação.  

Na peça em si mesma nenhum signo significa sozinho: os personagens ali podem 
significar o universo fantástico e lúdico dos Smurfs, mas somente no contato e no contraste 
com o mundo cotidiano das crianças, nesse caso representado pelo ambiente divertido das 
lojas do McDonald’s; os produtos em si, os lanches do McLanche Feliz não poderiam 
significar uma experiência de alimentação-diversão senão por sua intersecção com aquele 
mundo fantástico e lúdico dos personagens e dos brinquedos oferecidos na promoção; o 
significar da trilha sonora de fundo não se daria no mesmo encanto senão pela sobreposição 
das imagens lúdicas dos personagens em animação, interagindo com as crianças e com os 
funcionários no ambiente da loja do McDonald’s.  

Separadamente, tomados como isolados, talvez nenhum desses signos faria sentido, 
ou não o mesmo sentido pleno que se dá a desvelar no conjunto da peça publicitária tomada 
como todo. E vale observar, por exemplo, que mesmo nos momentos em que as crianças 
tomam para si alguns signos da peça publicitária em especial, elas o fazem na mesma 
perspectiva de um contexto, tomando tais signos como um todo dado a partir do todo da peça 
publicitária que se apresenta para elas.  

Assim, seria então possível arriscar a observação de que as crianças (especialmente 
as mais novas) ao verem uma peça publicitária como a que se coloca aqui como objeto de 
análise, repleta de personagens, com efeitos de animação e trilha sonora, poderiam não 
tomá-la somente como uma peça publicitária, um intervalo na programação da tevê, mas 
como a própria programação, o conteúdo de diversão, tomando para si o mundo encantado e 
lúdico dos personagens, as aventuras mágicas e divertidas dos Smurfs, mesmo que a partir 
da mera visualização dos personagens animados na tevê, ou dos mini brinquedos de pelúcia 
apresentados na promoção - como se a peça publicitária em si, alegre e divertida, pudesse 
abrir para as crianças as portas de todo um universo de fantasia e diversão, ou ainda, como 
se a imagem do McLanche Feliz e dos brinquedos da promoção pudesse levá-las 
imediatamente para as lojas do McDonald’s, com todas as delícias divertidas que lá estão.  

E considerando-se a dimensão do contexto mais amplo em que se coloca a peça 
publicitária analisada, vale observar que ela não se apresenta tomada apenas em si mesma, 
mas na sua dinâmica e constante relação com outras peças publicitárias; com o todo da 
programação da tevê; com as múltiplas e novas plataformas midiáticas de comunicação e 



 
 

Al imentação ou Diversão?  | 219  
 

interatividade (direta ou indiretamente orientadas para o público infantil); com a estreia do 
filme Os Smurfs nos cinemas; com o universo imaginário e conceitual da marca McDonald’s; 
com as tendências e movimentos do universo contemporâneo da cultura de consumo em 
geral e da cultura de consumo das crianças em particular; com o contexto atual do debate que 
se estabelece sobre a publicidade de alimentos infantis versus a preocupação da sociedade 
com os índices de saúde infantil e a qualidade da alimentação das crianças.  

Assim, seria possível observar, por exemplo, - considerando-se a relação de contexto 
da peça publicitária do McLanche Feliz com o evento de estreia do filme Os Smurfs nos 
cinemas - que a presença dos personagens na peça não significaria aí apenas mais uma 
oportunidade de diversão oferecida pelo McLanche Feliz às crianças, mas para além disso, 
uma possibilidade de  mergulho naquele mundo de diversão, fantasia e aventuras vivenciado 
pelos personagens no filme, e que por ora estaria então sendo proporcionada às crianças 
numa experiência de marca por meio daquela promoção.  

Da mesma forma, - agora considerando-se a relação de contexto da peça publicitária 
com o universo da marca McDonald’s - os personagens não estariam ali sozinhos em sua 
significação, mas entrelaçados em todo o imaginário de diversão já criado pelas experiências 
anteriores das crianças com o McLanche Feliz, e ainda sobre o pano de fundo de todo o 
imaginário contemporâneo da marca McDonald’s construído junto ao público infantil. E assim 
como o produto McLanche Feliz – considerado no contexto atual da cultura de consumo 
alimentar infantil - representaria não apenas uma deliciosa e divertida experiência de 
alimentação-diversão no mundo contemporâneo do fast-food, mas também um alimento 
hipercalórico que, se consumido em excesso, pode colocar em risco a saúde das crianças. 

E finalmente, no que se coloca a partir da peça publicitária analisada tomada enquanto 
signo em movimento, no seu devir das significações – especialmente a partir da concepção 
de movimento e devir proposta na fenomenologia, no sentido de que tudo só é e só pode ser 
em movimento, em num mundo dinâmico e sempre em transformação – é interessante 
observar que ainda para além de toda a diversidade das possibilidades de significações e de 
sentidos desvelados a partir da peça publicitária analisada tais significações e sentidos estão 
e estarão sempre em movimento. As significações, mesmo quando dadas, nunca estão 
completas, terminadas, mas sempre em evolução, em transformação. Nenhum sentido nasce 
quando se dá à percepção, mas apenas vem à tona no que já existia em incubação, e assim 
prossegue em seus processos de ressignificação.  

E nessa perspectiva do movimento e do devir das significações - estabelecendo-se 
uma relação com a peça publicitária aqui tomada como signo - pode-se dizer então que 
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nenhum dos seus sentidos possíveis se daria unicamente a partir dela, de imediato e por 
completo, mas antes, que estariam tais sentidos de algum modo ou em certa medida já 
sinalizados, mergulhados no seu contexto, antes mesmo de se darem a desvelar na peça 
publicitária em si.  

Assim, esta peça publicitária não apresentaria em si mesma os sentidos do 
encantamento, da alegria, da fantasia e da diversão, mas sim os traria à tona, pois que tais 
sentidos já estariam dados em potencial, nascentes no contexto do imaginário infantil, nos 
processos contemporâneos da midiatização publicitária dirigida às crianças, no contexto 
contemporâneo das diferentes modalidades de manifestação da tendência do eatertainment 
dadas no universo da combinação alimentação-diversão, no contexto das promoções já 
desenvolvidas pelo McLanche Feliz para as crianças – e do mesmo modo como esses 
sentidos ora desvelados na peça não se dariam aí sempre na mesma perspectiva, mas em 
processos contínuos de ressignificação.  

Desta forma pode-se observar então os novos sentidos - nascentes nesses mesmos 
contextos e especialmente no contexto contemporâneo da sociedade em geral – que já 
começam a se desvelar a partir dessas mesmas publicidades de produtos alimentícios infantis 
e outras ações promocionais dirigidas às crianças no mercado de alimentos, paralelamente às 
significações da alegria, da fantasia e da diversão, enquanto sentidos de atenção e de 
preocupação com a saúde e alimentação infantil (como no caso de algumas campanhas 
publicitárias do McDonald’s que começam a ser criticadas e protestadas publicamente). – 
Sentidos como os que se colocam nascentes na perspectiva das manifestações sociais e 
políticas pela busca de novas regulações para o contexto contemporâneo da indústria e da 
publicidade de alimentos para crianças. 
 
 
Peça Publicitária Televisiva McLanche Feliz / Smurfs 2 (Campanha McDonald’s – 2013) 
 
Apresentação 
 Peça publicitária televisiva que integra a campanha veiculada pelo McDonald’s em 
julho de 2013 para a divulgação do produto McLanche Feliz novamente combinado à linha de 
brinquedos promocionais com o tema dos personagens Smurfs. – Campanha desta vez 
atrelada ao contexto de lançamento do filme Os Smurfs 2 (Sony Pictures Animations) 
estreado nos cinemas brasileiros em agosto de 2013.  
 



Figuras 11 a 18 - Campanha McLanche Feliz Smurfs (McDonald’s) 2013: cenas da peça 

publicitária televisiva da campanha 
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Figuras 19 a 28 - Capa website McLanche Feliz; mascote da marca; miniaturas dos personagens 

Smurfs; cartaz de lançamento do filme Os Smurfs 2 
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Descrição 
  O filme publicitário tem início com uma cena do aviãozinho Happy chegando à cidade 
Happy do McLanche Feliz (uma cidade tematizada com cenários coloridos e divertidos, 
habitada pelos personagens Happy – inspirados nas embalagens do McLanche Feliz). A trilha 
sonora de fundo é alegre e divertida, tematizada a partir do universo lúdico da marca 
McLanche Feliz. Na sequência, cenas dos personagens Happy muito felizes, correndo e 
saltando pela cidade, e outros deles formando uma imensa fila em frente a um cinema. Em 
seguida, uma cena do interior do cinema onde os personagens aguardam ansiosos pelo início 
do filme enquanto a contagem regressiva se apresenta na tela. Nesse momento a trilha 
sonora cessa e, encerrada a contagem regressiva, dá-se início então ao filme: com cenas dos 
personagens Smurfs (desta vez remetendo ao contexto do filme Os Smurfs 2) tentando 
escalar um fio de varal de roupas estendido entre dois prédios, enquanto se coloca ao fundo, 
em assovio, a trilha sonora dos personagens no filme.  
 Na cena, os Smurfs estão acompanhados de mais dois personagens (que compõem o 
contexto do novo filme). De repente a trilha sonora dos Smurfs se interrompe e eles são 
interpelados pela saudação bem humorada do personagem Happy do McLanche Feliz, como 
que pedindo para que todos esperassem por ele para acompanhá-los nessa escalada. 
Quando o personagem Happy pisa no fio do varal de roupas e começa desastradamente a se 
deslocar, o fio se estende rapidamente para baixo até esticar e depois volta ainda mais 
rapidamente para cima, arremessando todos os personagens para o alto. Todos ficam 
assustados por um instante, mas logo começam a se divertir com a situação, pois que os 
Smurfs começam a descer lentamente flutuando pelo ar com suas toucas funcionando como 
paraquedas, enquanto o personagem Happy e outro personagem que acompanhava os 
Smurfs na escalada ficam suspensos pelas peças de roupas que estão presas no varal. 
Todos se divertem com o desfecho da aventura. Os personagens são todos caracterizados 
em efeitos de animação 3D.  
 Na sequência, uma cena do mesmo fio de varal de roupas com a exposição dos 
brinquedos promocionais da campanha do McLanche Feliz tematizados com os personagens 
do filme Os Smurfs 2, acompanhados da apresentação da logomarca do filme nos cinemas e 
da locução: “Você vai smurfar de rir com o McLanche Feliz!”. Ao longo da peça algumas 
informações aparecem em legenda, destacadas na parte inferior da tela, referentes ao 
funcionamento da promoção e aos créditos dos personagens. Ao final da peça, novamente 
com a trilha sonora do universo lúdico da marca McLanche Feliz ao fundo, coloca-se a cena 
em destaque de uma das combinações do McLanche Feliz (nuggets + batata frita + suco + 



 | 224 
 

maçã de sobremesa), com a embalagem do produto ao fundo e a logomarca do McLanche 
Feliz. Em seguida, em efeito de animação, aparece uma informação em destaque sobre o 
produto: “menos de 600 calorias em todas as combinações”. E ainda a informação colocada 
em legenda na parte inferior da tela: “As combinações de McLanche Feliz consideram todos 
os sabores de Del Valle e de refrigerantes”. A peça termina com a imagem da logomarca do 
McLanche Feliz em tela cheia e a chamada para o website da marca: 
www.macdonalds.com.br acompanhados da melodia cantada do McLanche Feliz: Ta-ra-ta-ta-
ta! A apresentação completa das imagens da peça encontra-se no Anexo F. 
 
Análise Sígnica da Peça Publicitária 

O segundo objeto de análise proposto tem seu enfoque a partir da campanha 
publicitária televisiva do McLanche Feliz (McDonald’s) veiculada no ano de 2013, desta vez 
atrelada ao contexto do filme Os Smurfs 2. Nesse sentido, do mesmo modo como no contexto 
da peça analisada anteriormente, é importante destacar aqui que se trata de uma peça 
publicitária televisiva de produtos alimentícios infantis que caracteriza em sua composição a 
combinação de diferentes modalidades de manifestação da tendência do eatertainment: 
propaganda de tevê no formato advertainment; web entertainment; promoção de vendas; 
personagens; brindes ou brinquedos promocionais; produto e embalagem; ponto de venda; e 
ainda uma mascote de marca – todos especialmente articulados a partir da combinação 
alimentação-diversão, inspirados no contexto de alegria, diversão e fantasia que caracteriza o 
universo dos personagens Smurfs, combinado ao contexto de alegria, bom humor e felicidade 
que caracteriza o universo do personagem Happy do McLanche Feliz – que desde as 
campanhas mais atuais do McDonald’s desenvolvidas para a marca passa a figurar como 
mascote do McLanche Feliz em suas comunicações publicitárias dirigidas ao público infantil.  

É importante destacar também que esta peça publicitária, assim como a peça 
anteriormente analisada, se coloca especialmente a partir da plataforma midiática da 
televisão, mas paralelamente articulada com a plataforma midiática da internet – dois espaços 
midiáticos muito presentes nos cotidianos das crianças e nos quais se colocam a maior parte 
dos conteúdos desenvolvidos para o público infantil no mundo contemporâneo. E no caso 
desta campanha do McDonald’s, vinculada aos personagens do filme Os Smurfs 2, vale 
destacar ainda que ela é articulada também com a mídia cinema, especialmente em razão da 
estreia do filme no mesmo período da promoção. 

Tomando-se agora a nova peça publicitária do McLanche Feliz / Smurfs 2 como signo, 
e considerando-se igualmente as suas dimensões de significação (a sua essência estética de 

http://www.mecdonalds.com.br/
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publicidade de alimentos infantis); de referência (a sua aplicação para as éticas ou as práticas 
de consumo alimentar das crianças); de interpretação (as suas possibilidades lógicas, os 
possíveis sentidos para o cotidiano dos hábitos alimentares infantis); e de contextualização 
(os seus contextos e movimentos no universo contemporâneo da cultura de consumo 
alimentar infantil), é possível desenvolver as seguintes leituras e reflexões para a 
continuidade do estudo proposto: 

Enquanto fenômeno estético – no que constitui em si a peça publicitária analisada em 
sua essência e significação, tomada enquanto signo em si mesmo - é possível perceber que a 
peça publicitária em questão, também falando diretamente às crianças como no caso da 
campanha veiculada anteriormente pelo McDonald’s com os mesmos personagens, pode 
evocar em sua mensagem sensações de alegria, fantasia e diversão, especialmente no que 
se sugere a partir do universo fantástico e lúdico das aventuras vivenciadas pelos 
personagens Smurfs nos cinemas, combinadas às sensações de alegria, felicidade e bom 
humor sugeridos a partir do universo alegre, divertido, engraçado e feliz em que se coloca o 
personagem Happy, mascote da marca McLanche Feliz, e a cidade fantástica que ele habita 
com seus companheiros - como que se dois universos fantásticos distintos estivessem 
combinados em um mesmo sentimento de alegria, diversão e felicidade. 

No contexto proposto na peça, a cidade Happy do McLanche Feliz aparece como um 
lugar mágico, cheio de alegria e diversão, com cenários coloridos e divertidos, formas que 
lembram guloseimas e coisas gostosas. Um lugar de felicidade especialmente habitado pelos 
personagens Happy. O mascote da marca McLanche Feliz e seus companheiros parecem 
muito alegres e felizes, se divertindo o tempo todo, correndo e saltando pela cidade. Eles 
parecem também muito ansiosos para assistir ao filme dos Smurfs no cinema. No filme, os 
personagens Smurfs aparecem contracenando com o personagem Happy do McLanche Feliz, 
em uma aventura engraçada e divertida – combinando o mundo fantástico e lúdico dos 
Smurfs com o mundo divertido e bem humorado do personagem Happy. Os cenários, os 
efeitos de animação e a trilha sonora remetem ao universo mágico e lúdico dos filmes infantis 
no cinema e na televisão. Os brinquedos da promoção parecem divertidos e mais sofisticados 
do que aqueles promocionados na campanha anterior do McDonald’s veiculada com os 
mesmos personagens, agora na forma de mini brinquedos de plástico com movimentos 
especiais. E os lanches desta vez não aparecem no contexto dos personagens, somente ao 
final da peça, numa imagem dos produtos em destaque com algumas informações. 

Em um contexto geral, do mesmo modo como as demais campanhas promocionais 
veiculadas pelo McDonald’s para a divulgação do produto McLanche Feliz, esta peça 
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publicitária se apresenta como mais uma promoção da marca desenvolvida especialmente 
para as crianças, em que os lanches vêm acompanhados de brinquedos promocionais com 
temas especiais, desta vez vinculada aos personagens do filme Os Smurfs 2, em cartaz nos 
cinemas no mesmo período da promoção – numa proposta de combinação entre o universo 
mágico de aventuras, fantasias e diversão sugerido às crianças a partir do contexto do filme e 
a experiência de entretenimento proporcionada às crianças pela marca.   

Apresenta-se assim, nessa perspectiva, a avaliação da peça publicitária analisada em 
sua dimensão estética; tomada enquanto fenômeno estético no contexto contemporâneo da 
midiatização publicitária de alimentos para crianças: expressão estética especialmente 
caracterizada e constituída pelos signos da alegria, da fantasia, da felicidade, do bom humor 
e da diversão; os signos do universo fantástico e lúdico dos personagens do filme Os Smurfs 
2 combinados aos signos do universo alegre, divertido e bem humorado do personagem 
Happy do McLanche Feliz; signos do mundo McLanche Felicidade da alimentação-diversão. 

No contexto das éticas representadas - no que caracteriza a peça publicitária 
analisada em seu poder de referência ou aplicação, tomada enquanto signo em relação ao 
objeto que representa – é possível observar que a peça publicitária analisada pode sugerir às 
crianças todo um universo de diversão, fantasia, alegria, felicidade e bom humor, 
especialmente proposto a partir da combinação do contexto fantástico e lúdico dos 
personagens Smurfs ao contexto divertido e bem humorado do personagem Happy, e 
reunindo tudo isso no contexto da nova promoção dos brinquedos especiais do McLanche 
Feliz. 

A peça publicitária faz referência especial à cidade Happy do McLanche Feliz e ao 
personagem Happy e todos os demais personagens que com ele habitam a cidade da 
felicidade; faz referência especial também aos personagens Smurfs, considerados no 
contexto de fantasias e aventuras proposto no filme Os Smurfs 2; e ainda aos brinquedos 
colecionáveis que compõem a nova promoção do McLanche Feliz, tematizados com os 
personagens Smurfs (com o apoio do website da marca para a apresentação detalhada dos 
brinquedos e suas características às crianças). E especialmente indicando que todo esse 
ambiente de alegria, humor e diversão está esperando pelas crianças nas lojas do 
McDonald’s e no website da marca durante o período da promoção. Quanto ao lanche, do 
mesmo modo como na peça publicitária do McLanche Feliz analisada anteriormente, a 
referência também não se faz em um primeiro plano, pois que as referências principais aí se 
dão para os personagens e todo o contexto de diversão proposto na promoção. O lanche 
aparece somente ao final da peça, fora do contexto dos personagens, em uma imagem de 
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destaque mostrando uma das combinações do McLanche Feliz (nuggets + batata frita + suco 
+ maçã de sobremesa). No entanto, diferentemente do que se colocava no contexto da peça 
publicitária anteriormente analisada, que nada abordava nesse sentido para além da imagem 
do produto, nesta peça já se coloca alguma referência ao contexto do consumo alimentar das 
crianças, a partir da informação destacada sobre as calorias do produto (“menos de 600 
calorias em todas as combinações”) e sobre o acompanhamento das combinações (“as 
combinações de McLanche Feliz consideram todos os sabores de Del Valle e de 
refrigerantes”). Além disso, a presença do suco em vez do refrigerante e de uma porção de 
frutas como sugestão de sobremesa, indicados na imagem, também se colocaria aí como 
uma referência, ainda que indireta e paradoxal, ao contexto contemporâneo da preocupação 
com a saúde e alimentação das crianças.  

A peça, em seu contexto geral, representa a ideia de alegria, diversão e felicidade, 
sobrepondo-se à ideia de alimentação ou nutrição. No plano das representações, ainda que 
nesta peça publicitária o contexto dos produtos alimentícios esteja separado do contexto dos 
personagens (ao contrário da peça analisada anteriormente em que se misturavam 
completamente em um único universo), ainda assim a ideia de diversão se sobrepõe, pois 
que a peça quase inteira se dedica à apresentação do universo Happy do McLanche Feliz e 
seu personagem mascote, combinado ao universo lúdico dos personagens Smurfs e do filme 
Os Smurfs 2, incluindo os brinquedos da promoção. E somente ao final da peça apresenta-se 
uma imagem do lanche, acompanhada de algumas informações (conforme descrito no tópico 
anterior). O que se destaca é a narrativa da história, contada com a participação dos 
personagens Smurfs e do personagem Happy, proposta aí como um conteúdo de 
entretenimento materializado no contexto da promoção. 

Coloca-se aí, nesse sentido, a avaliação da peça publicitária analisada na dimensão 
das suas referências e aplicações para as éticas de consumo alimentar das crianças na 
contemporaneidade: referências que sugerem as práticas de consumo alimentar infantil 
baseadas no consumo de alimentos fast-food, a partir dos signos da alegria, da fantasia, da 
felicidade, do bom humor e da diversão; os signos do universo fantástico e lúdico dos 
personagens do filme Os Smurfs 2 combinados aos signos do universo alegre, divertido e 
bem humorado do personagem Happy do McLanche Feliz; signos do mundo McLanche 
Felicidade da alimentação-diversão. Ou seja: a partir daquilo que caracteriza em essência a 
expressão estética da peça publicitária analisada. 

Na dimensão das possibilidades lógicas é possível observar que logo num primeiro 
momento a peça pode despertar nas crianças algumas emoções especiais como alegria, 
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felicidade, graça - ao serem envolvidas pelo universo divertido da cidade Happy do McLanche 
Feliz e ao se divertirem com as trapalhadas bem humoradas do personagem Happy; 
aventura, alegria, fantasia - ao entrarem em contato com o universo fantástico e lúdico dos 
personagens Smurfs, especialmente no contexto do novo filme; desejo de brincar e de 
colecionar - ao visualizarem os brinquedos da nova promoção. Emoções e sentimentos que 
podem ser despertados nas crianças especialmente por conta da narrativa proposta na peça; 
da nova coleção dos brinquedos promocionais e ainda de todo o conceito de alegria e 
diversão que caracteriza o universo da marca McLanche Feliz, que as crianças já conhecem e 
admiram, e que já faz parte do cotidiano da cultura contemporânea de consumo alimentar 
infantil. 

A peça publicitária se coloca como um convite às crianças para a experimentação de 
todo esse universo de alegria, bom humor, diversão e felicidade proposto pelo mundo Happy 
do McLanche Feliz e pelo mundo dos Smurfs, com seus personagens, cenários, aventuras e 
efeitos especiais – especialmente materializados nos brinquedos da nova promoção do 
McLanche Feliz – despertando nas crianças o desejo de estar nas lojas, de brincar no website 
da marca, de comer os lanches e, principalmente, de colecionar os brinquedos da promoção. 
Ações e reações que podem ser despertadas nas crianças principalmente por conta da 
presença dos personagens na peça e dos novos brinquedos promocionais do McLanche 
Feliz, trazendo o tema dos Smurfs, personagens já conhecidos das crianças e que agora 
estariam chegando novamente aos cinemas. E ainda por conta do próprio formato da 
promoção, que conta com brinquedos colecionáveis com temas especiais que, do mesmo 
modo como em todas as demais promoções desenvolvidas pelo McLanche Feliz, sugere que 
as crianças retornem às lojas mais vezes para completar a sua coleção ou na composição 
com os lanches do McLanche Feliz ou adquirindo os brinquedos separadamente. 

Trata-se de uma ação promocional do McDonald’s se coloca essencialmente por meio 
da sua narrativa, desenvolvida no contexto da cidade Happy do McLanche Feliz a partir da 
interação do personagem Happy com os personagens do filme Os Smurfs 2, e se completa na 
cena final da narrativa, com a exposição dos brinquedos promocionais da campanha 
acompanhados da locução:“Você vai smurfar de rir com o McLanche Feliz!”.  

Mas, assim como no caso da peça publicitária do McDonald’s analisada anteriormente, 
esta peça, para além dos seus objetivos primeiros, pode também despertar ou reforçar a 
admiração e o carinho das crianças pela marca McDonald’s (e aqui ainda mais especialmente 
a marca McLanche Feliz), pois que a cada nova campanha publicitária da marca as crianças 
tomam conhecimento de novos personagens e brinquedos desenvolvidos especialmente para 
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elas, renovando a cada nova promoção o conceito de uma marca que é especial, que sabe do 
que as crianças gostam, sempre relacionada aos seus personagens favoritos, capaz de 
proporcionar às crianças sempre uma nova experiência de diversão – e a partir de agora 
contando ainda com a participação especial do personagem Happy como mascote da marca 
para tornar o universo McLanche Feliz ainda mais divertido.  

E no caso desta promoção, vinculada aos personagens do filme Os Smurfs 2, esta 
peça publicitária, assim como no caso da campanha anterior, pode ainda despertar no público 
sentidos lógicos de sinergia entre o contexto da narrativa da peça, como o personagem 
Happy contracenando com os personagens Smurfs, a promoção do McLanche Feliz nas lojas 
do McDonald’s com os brinquedos colecionáveis e o evento de estreia do filme Os Smurfs 2 
nos cinemas, ocorrido no mesmo período da promoção - onde as crianças podem combinar 
todas as emoções e experiências vivenciadas em cada um desses contextos, num mesmo 
universo de alegria, aventura, diversão e fantasia que caracteriza o mundo dos Smurfs. E 
considerando-se aí ainda os possíveis sentidos lógicos de sinergia dados, por experiência 
colateral, a partir das relações estabelecidas pelo público entre as experiências e emoções 
vivenciadas nos contextos do primeiro e do segundo filme dos Smurfs. 

Já com relação às possibilidades de sentidos lógicos interpretativos dados a partir dos 
produtos alimentícios em si, no contexto do consumo alimentar, vale notar que nesta peça 
publicitária, assim como no caso da peça anterior, ainda são poucas as possibilidades 
interpretativas desta natureza observadas em seu contexto, pois que quase todas as cenas 
propostas no comercial se concentram na apresentação dos personagens e do mundo Happy 
do McLanche Feliz combinado ao mundo lúdico e fantástico dos Smurfs – em que as 
possibilidades interpretativas se voltam quase que exclusivamente para os sentidos do 
fantástico, do lúdico, do entretenimento e da diversão.  

No entanto, apesar da rápida exposição e pouca referência aos produtos alimentícios, 
em sua composição já se pode notar algumas possibilidades de sentidos lógicos de 
interpretação quanto ao contexto contemporâneo do consumo alimentar das crianças, 
especialmente a partir da imagem da combinação proposta do McLanche Feliz, composta por 
suco (ao invés de refrigerante) e por uma porção de frutas (sugerida como sobremesa), além 
da informação destacada sobre a quantidade máxima de calorias nas diferentes combinações 
do produto – possibilidades de sentidos de interpretação no sentido de uma preocupação com 
a saúde e alimentação das crianças, embora ainda de forma indireta e até mesmo paradoxal, 
uma vez que o suco e as frutas se colocam ao lado dos nuggets e das batatas fritas. 
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Nesse sentido, dá-se então a avaliação da peça publicitária analisada na dimensão 
interpretativa das suas possibilidades lógicas para os cotidianos da cultura de consumo 
alimentar das crianças no mundo contemporâneo: sentidos que orientam as crenças e os 
hábitos alimentares infantis, com base em uma cultura alimentar de estilo fast-food, a partir 
dos signos da alegria, da fantasia, da felicidade, do bom humor e da diversão; os signos do 
universo fantástico e lúdico dos personagens do filme Os Smurfs 2 combinados aos signos do 
universo alegre, divertido e bem humorado do personagem Happy do McLanche Feliz; signos 
do mundo McLanche Felicidade da alimentação-diversão. Ou seja: a partir das práticas de 
consumo alimentar sugeridas para as crianças com base no que caracteriza em essência a 
expressão estética da peça publicitária analisada. 

E numa perspectiva fenomenológica de contextualização - nas diferentes 
possibilidades de contextos, movimentos e perspectivas de percepção que podem se dar em 
relação ou a partir da peça publicitária tomada como signo - é possível apresentar ainda 
algumas reflexões no contexto da análise que se propõe.  

Nesse sentido, no que se refere às possibilidades de percepção que podem se dar a 
partir da peça publicitária tomada aqui como signo - do mesmo modo como dado no contexto 
da análise da campanha anterior do McDonald’s - é possível observar que ao se fazer a 
leitura da peça publicitária - o mundo divertido, bem humorado e feliz da cidade Happy do 
McLanche Feliz e do personagem Happy, combinado ao universo lúdico e fantástico dos 
personagens Smurfs; os brinquedos divertidos da nova promoção do McLanche Feliz e todo o 
contexto lúdico da marca McDonald’s e da marca McLanche Feliz – são diversas as 
perspectivas de percepção e as possibilidades de significação que se colocam a partir daí: Na 
perspectiva de percepção de um pesquisador, por exemplo, dada a partir da sua experiência 
vivenciada com o objeto, esta peça publicitária pode ser o signo, o significar de um 
interessante problema de pesquisa no contexto contemporâneo da midiatização publicitária 
de alimentos infantis. Na percepção de algumas crianças, a peça pode ser o signo, o 
significar do mundo de alegria e diversão da cidade Happy do McLanche Feliz, ou do mundo 
de aventuras e fantasias dos Smurfs, ou ainda o significar de mais uma promoção do 
McLanche Feliz com mini brinquedos divertidos para colecionar; enquanto na percepção de 
outras crianças, a mesma peça publicitária poderia ser o significar de mais uma promoção 
gostosa e divertida, com lanches deliciosos e brinquedos maravilhosos que ela provavelmente 
não poderá experimentar, ou por conta das limitações financeiras da sua família ou por conta 
de algum problema de saúde que a impeça de compartilhar da cultura contemporânea da 
alimentação fast-food. Numa perspectiva diferente, enquanto na percepção de alguns pais o 
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significado da peça publicitária poderia se dar como mais uma promoção inventada para fazer 
as crianças juntarem uma porção de brinquedos pequenos que depois elas vão acabar 
esquecendo espalhados pela casa; na percepção de outros pais tal significado talvez se 
colocaria como mais uma promoção criada para incentivar as crianças a comerem lanches 
fast-food com uma frequência maior do que se deveria para a manutenção da saúde infantil e 
prevenção de possíveis distúrbios causados por alimentação de má qualidade. E ainda em 
outra perspectiva, na percepção dos adolescentes ou de alguns jovens, por exemplo, a 
mesma peça publicitária poderia significar a promoção de uma oportunidade especial para se 
colecionar miniaturas de personagens famosos do cinema infantil contemporâneo, 
especialmente caracterizados pelo estilo fantástico, lúdico e irreverente que marca a nova 
geração desses personagens. E finalmente, na perspectiva do debate social e político que se 
estabelece sobre o contexto contemporâneo da publicidade de alimentos infantis dado em 
contraste com a preocupação atual da sociedade com relação às questões de saúde e 
alimentação das crianças, a peça publicitária em questão pode significar mais uma vez o 
sucesso de uma marca e de um produto no contexto contemporâneo de um mercado 
crescente, poderoso e cada vez mais lucrativo, como no caso do mercado brasileiro de 
produtos e serviços dirigidos ao público infantil (na percepção de empresários, publicitários, e 
outros profissionais do setor). 

Mas também pode significar mais uma vez a estratégia de publicidade abusiva de uma 
marca dirigida ao público infantil no mercado de alimentos, que constantemente investe na 
promoção de produtos não saudáveis para o consumo alimentar das crianças vinculados a 
brinquedos e personagens do universo infantil, na percepção de alguns pais, educadores, 
sociedade em geral, profissionais de saúde e nutrição, e especialmente das entidades de 
proteção e defesa das crianças e adolescentes; ou pode ainda significar uma estratégia 
promocional desenvolvida junto ao público infantil no mercado de alimentos considerada 
ilegal, como no caso das cidades brasileiras onde já é proibida a promoção ou a venda de 
lanches fast-food combinada a brinquedos promocionais.  

São diferentes e diversas perspectivas de percepção verificadas a partir de um mesmo 
signo publicitário: o fenômeno estético da campanha McLanche Feliz / Smurfs 2 (McDonald’s) 
dado no contexto da midiatização publicitária contemporânea de alimentos infantis. 
Perspectivas que assim compõem toda a pluralidade das significações e dos sentidos da 
alimentação-diversão no universo dinâmico e heterogêneo da cultura de consumo alimentar 
das crianças no mundo contemporâneo. 
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No que se refere ao contexto da peça publicitária do Mc Lanche Feliz / Smurfs 2 aqui 
tomada como signo - assim como no caso da peça publicitária do McDonald’s analisada 
anteriormente - é interessante observar que tanto no que se refere ao contexto da peça 
considerada em si mesma, quanto no que se coloca na dimensão do contexto mais amplo em 
que ela se insere, as conexões entre os signos em si e entre eles e seus contextos se tornam 
essenciais para a sua significação. Na peça publicitária em si mesma, como nenhum signo 
pode significar sozinho, esta promoção somente pode significar uma experiência de alegria, 
diversão e felicidade - colocando-se na proposta “Você vai smurfar de rir com o McLanche 
Feliz!”. E a narrativa da peça, com a participação dos personagens interagindo, também não 
se daria no mesmo sentido de alegria, diversão e bom humor senão por sua sobreposição à 
composição intercalada das divertidas trilhas sonoras de fundo e também dos espaços de 
silêncio entre elas.  

Assim como os brinquedos da promoção não poderiam significar o mundo fantástico, 
lúdico e divertido dos Smurfs senão por sua caracterização a partir do perfil dos personagens 
e ainda pela presença desses brinquedos na própria narrativa da peça, colocados no mesmo 
cenário onde os personagens Smurfs experimentavam uma divertida aventura na companhia 
do personagem Happy do McLanche Feliz. Do mesmo modo, os produtos do McLanche Feliz 
não poderiam significar uma experiência de alimentação-diversão senão por sua plena 
ligação com o mundo fantástico e lúdico dos personagens e dos brinquedos oferecidos na 
promoção.  

Tomados isoladamente, como já mencionado no contexto da análise anterior, nenhum 
desses signos teria o mesmo sentido pleno que se dá a desvelar na peça publicitária tomada 
como todo. E nesse sentido, assim como no caso da peça analisada anteriormente, mesmo 
quando as crianças tomam para si algum signo da peça publicitária em especial, como por 
exemplo a narrativa da história de aventura e diversão contada na peça, elas o fazem na 
mesma perspectiva de um contexto, tomando tal signo como um todo dado a partir do todo da 
peça publicitária, onde seria possível então arriscar a observação de que as crianças podem 
acabar tomando a narrativa apresentada não apenas como parte de uma peça publicitária do 
McDonald’s para a promoção do McLanche Feliz, mas para além disso, como o próprio 
conteúdo de entretenimento, onde todos os personagens se misturam na combinação do 
mundo alegre e divertido da cidade Happy do McLanche Feliz com o mundo de aventuras e 
diversão do filme Os Smurfs 2 – como se a peça publicitária em si, por conta dos 
personagens, dos cenários e dos efeitos de animação,  se tornasse um filme ou um desenho 
animado cheio de emoção, aventura e diversão. 
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E considerando-se o contexto mais amplo em que se coloca a peça publicitária em 
questão, assim como dado em relação ao contexto da peça publicitária do McDonald’s 
analisada anteriormente - é importante observar que ela não se apresenta de forma isolada, 
considerada apenas em si mesma, mas na sua relação dinâmica e contínua com outras 
peças e campanhas publicitárias; com o todo da programação da tevê; com as novas 
plataformas midiáticas de comunicação e interatividade com o público infantil e em geral; com 
a estreia do filme Os Smurfs 2 nos cinemas; com o universo imaginário lúdico da marca 
McDonald’s (e especialmente da marca McLanche Feliz); com as outras promoções já 
desenvolvidas para as crianças pelo McLanche Feliz; com as múltiplas tendências do 
universo contemporâneo da cultura de consumo em geral e da cultura de consumo das 
crianças em particular; com as delícias e dilemas do contexto contemporâneo da cultura de 
consumo alimentar infantil; com os processos contemporâneos da midiatização publicitária de 
alimentos infantis, nas suas diferentes modalidades de manifestação da tendência do 
eatertainment  dadas a partir do fenômeno da combinação alimentação-diversão; com o 
contexto do debate atual que se estabelece sobre a publicidade de alimentos infantis em 
contraste com a preocupação da sociedade com relação à saúde e alimentação das crianças. 

Nessa perspectiva é possível notar que a presença em destaque dos personagens na 
peça, para além se significar simplesmente uma nova promoção do McLanche Feliz com 
personagens especiais para diversão das crianças, significaria para elas a possibilidade de 
adentrarem o mundo fantástico e lúdico dos Smurfs, experimentando as aventuras e fantasias 
vivenciadas pelos personagens no filme por meio dos brinquedos especialmente elaborados 
para esta promoção.  

Do mesmo modo - considerando-se a relação da peça publicitária com o universo 
lúdico da marca McDonald’s e especialmente da marca McLanche Feliz – vale observar que 
os personagens, não se colocando ali sozinhos em sua significação, estariam especialmente 
entrelaçados no universo imaginário de alegria e diversão já criado a partir das experiências 
anteriores das crianças com as promoções do McLanche Feliz, considerando-se todo esse 
contexto sobre o pano de fundo do imaginário infantil contemporâneo construído sobre a 
marca McDonald’s e a marca McLanche Feliz.  

Assim, considerando-se o produto McLanche Feliz e a promoção McLanche Feliz / 
Smurfs 2 em sua relação de contexto com a cultura contemporânea de consumo alimentar 
infantil, é possível observar que o produto, por representar uma experiência saborosa e 
divertida de alimentação-diversão no mundo contemporâneo do fast-food, pode representar 
também um alimento hipercalórico, rico em açúcares, sódio e gorduras, prejudicial à saúde 
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das crianças se consumido em excesso em seus cotidianos; no caso da promoção, é possível 
observar que ela se apresenta na peça publicitária em contexto separado do produto, e os 
brinquedos se colocam vendidos separadamente das combinações dos lanches do McLanche 
Feliz - diferente do que acontecia no contexto da peça publicitária do McDonald’s analisada 
anteriormente, vinculada aos personagens do filme Os Smurfs 1, onde a promoção se 
colocava entrelaçada ao contexto do produto – talvez, em certa medida, já por conta do 
debate atual verificado sobre as questões de saúde e alimentação das crianças em face aos 
estímulos gulosos e divertidos da publicidade e da cultura do consumo fast-food, que  entre 
outros aspectos costuma fazer críticas às promoções que combinam lanches a brinquedos e 
personagens infantis. 

E no que se coloca a partir da peça publicitária do McLanche Feliz / Smurfs 2 tomada 
enquanto signo em movimento, no devir das suas significações, é interessante observar - 
assim como observado no contexto da campanha anterior do McDonald’s também tomada 
aqui como signo - que além de serem muitas e diversas as possibilidades de significações e 
de sentidos, estes se colocam sempre em movimento e em transformação, pois que as 
significações dadas nunca estão completas e novos sentidos estão sempre em incubação, em  
processos contínuos de ressignificação.  

Nessa perspectiva, a peça publicitária analisada não apresentaria em si mesma os 
sentidos da alegria, do bom humor, da felicidade, da fantasia, da aventura e da diversão, mas 
sim os daria à luz, uma vez que já aí estariam em potencial - nascentes no contexto do 
imaginário infantil, das histórias infantis e dos filmes e desenhos animados produzidos para 
crianças no cinema e na televisão, como nos filmes Os Smurfs 1 e 2 estreados nos cinemas 
brasileiros, nos atuais processos da midiatização publicitária dirigida às crianças, nas 
diferentes modalidades de manifestação da tendência do eatertainment percebidas no 
universo da combinação alimentação-diversão, no contexto contemporâneo da cultura de 
consumo alimentar infantil, no contexto das demais promoções já desenvolvidas pelo 
McLanche Feliz com brinquedos e personagens especiais para as crianças - e do mesmo 
modo como esses sentidos desvelados a partir da peça publicitária não se dariam aí sempre 
nessa mesma perspectiva, mas engendrados em processos contínuos de mudança, de 
transformação, de ressignificação.  

Nesse sentido pode-se então observar os novos sentidos - nascentes nesses mesmos 
contextos – que já começam a se desvelar a partir da publicidade contemporânea de 
alimentos infantis e outras ações promocionais dirigidas às crianças no mercado de alimentos 
(como no caso da peça aqui tomada como signo), em um paralelo às significações da alegria, 
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da fantasia e da diversão, dados como sentidos de uma maior atenção e preocupação com a 
saúde e alimentação das crianças – Aqueles mesmos sentidos que se colocam nascentes na 
perspectiva das manifestações sociais e políticas dadas em busca de novas regulações para 
o contexto contemporâneo da indústria e da publicidade de alimentos infantis. 
 
 
Website Donocity / Danoninho (Danone) 
 
Apresentação  
 Website da marca Danoninho (Danone) criado especialmente para diversão e 
entretenimento das crianças. Um ambiente elaborado na forma de uma cidade encantada, 
com diversos lugares e ambientes especiais, chamada Dinocity (cidade do Dino) e 
protagonizada pelo personagem mascote da marca Danoninho (o dinossauro Dino). 
 
Descrição da Cidade 
 O website se apresenta como a Dinocity - uma cidade encantada, cheia de espaços 
especiais para entretenimento e diversão das crianças, e habitada pelo personagem Dino e 
seus amigos. Na primeira tela a imagem da cidade aparece em segundo plano, sobreposta 
pela imagem em ilustração animada do personagem Dino convidando as crianças a se 
cadastrarem no website para se tornarem seus vizinhos na cidade Dinocity. Ao fundo coloca-
se a trilha sonora clássica das campanhas de Danoninho (baseada no clássico Chopsticks de 
Arthur De Lulli) e que permanece como fundo musical para todos os ambientes do website, 
complementando o tom de encantamento e diversão sugerido pelas imagens. Nesta primeira 
tela a criança pode se cadastrar no website (se ainda não for cadastrada) ou fazer 
diretamente o seu login (quando já cadastrada) ou brincar no website mesmo sem se 
cadastrar.  
 O cadastro é um tanto complexo e se sugere que a criança o faça acompanhada de 
um adulto, pois solicita informações pessoais da criança e dos seus pais. Após o cadastro a 
criança é convidada a criar o seu avatar (que na linguagem da Dinocity é chamado de Inho) 
escolhendo as partes do corpo, o rosto, o formato e a cor dos olhos, a boca, o nariz, o estilo e 
a cor dos cabelos, bem como as roupas, calçados e acessórios. O avatar ganha o mesmo 
nome cadastrado pela criança para login (somente as crianças cadastradas têm seu avatar). 
Na tela seguinte aparece a imagem completa da cidade Dinocity, caracterizada em efeitos de 
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ilustração 3D, com todos os seus espaços e ambientes, a casa do Dino e, ao lado dela, a 
casa onde o avatar da criança vai morar, como vizinho ou vizinha do personagem Dino.  
 O avatar, caracterizado conforme as escolhas da criança, já aparece no quintal da 
casa. A cena da cidade Dinocity é composta por diversos lugares, cada um deles com alguma 
proposta especial de diversão, entretenimento, atividade, informação ou conhecimento para 
as crianças. Conforme a criança passa o mouse sobre eles aparece um balão com o nome 
escrito do lugar, ao mesmo tempo em que o nome é também pronunciado pelo personagem 
Dino e ainda surgem sons e ruídos característicos. Uma cidade divertida e muito colorida, 
onde cada espaço é apresentado com riqueza de detalhes, funcionando como link para outros 
ambientes dados a partir do seu contexto específico, e onde alguns objetos especiais ou 
elementos da natureza permanecem em movimento ao longo da cena. Na parte inferior da 
tela há uma ferramenta para visualização em zoom a partir da qual a criança pode se 
deslocar para os diferentes espaços da cidade, vendo-os todos em detalhes, enquanto 
arrasta o mouse na tela para a escolha das suas direções de observação. Alguns espaços 
especiais da cidade Dinocity (como a floresta, a escolinha, a prainha, e a casa do avatar da 
criança), ao fazerem link para os seus ambientes e contextos internos, apresentam tais 
ambientes igualmente caracterizados a partir de cenários ilustrados em efeitos de 3D, com 
toda riqueza de detalhes, movimentos e ilustrações que caracterizam as suas composições, e 
inclusive apresentando o avatar da criança inserido em cada um desses ambientes.  
 E nesse contexto de encantamento e diversão os principais espaços que compõem a 
cidade Dinocity são: Floresta do Dino, trata-se de um espaço caracterizado a partir da 
imagem de uma floresta que faz link para um ambiente tematizado com cenários que 
remetem à ideia de acampamento, com imagens da natureza, árvores, riacho, plantas, 
animais silvestres, barracas coloridas, algumas ferramentas, objetos e utensílios para 
camping, e uma casa na árvore. Apresenta ainda alguns links para atividades, informações 
sobre reflorestamento, e jogos especiais com os personagens Mini Dinos: personagens na 
forma de mini dinossauros coloridos caracterizados a partir dos poderes do fogo, da água, da 
terra e do ar – temática que caracteriza todas as cenas do acampamento, especialmente as 
cores das barracas, o cenário interno da casa da árvore, e o conteúdo dos jogos. Há uma 
Escolinha, espaço caracterizado a partir da imagem externa de uma escola que faz link para 
um ambiente tematizado com cenários que representam o interior da escola, com pátio 
interno, cantina e sala de aula, todos tematizados com móveis, objetos, utensílios e 
decoração que caracterizariam uma escola de verdade, especialmente nos ambientes que ali 
se destinariam às crianças mais novas, e com materiais e brinquedos que as crianças 
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costumam usar em atividades educativas escolares - e ainda apresentando uma série de links 
para atividades e jogos para as crianças, ligados a diferentes áreas do conhecimento como 
geografia, ciências naturais, sistema solar, reciclagem, cultura indígena e jogos de palavras. 
 Na Prainha, espaço caracterizado a partir da imagem de uma praia que faz link para 
um ambiente com o cenário de uma praia bem colorida, encontra-se areia, sol e mar, guarda-
sol, cadeira e toalha, coqueiros, castelinho de areia, caranguejo, estrela do mar, barquinhos, 
submarino e Jet-Sky, prancha, brinquedos espalhados, bola rolando, um pequeno baú, 
carrinho de sorvete - e alguns desses objetos funcionando como links para atividades e jogos 
divertidos para as crianças, com temas náuticos e de piratas, especialmente protagonizados 
pelo personagem Dino). Minha Casa  trata-se de um ambiente caracterizado a partir da 
imagem externa da casa habitada pelo avatar da criança, fazendo link para os cenários 
internos da casa: a sala, o quarto e a cozinha, com decoração especial para cada ambiente, 
todos com portas que abrem e fecham e uma escada para se passar de um ambiente ao 
outro, cada um dos ambientes caracterizados com móveis, objetos e utensílios diversos, 
móveis que se abrem para mostrar o que há dentro deles, objetos que se movem, acendem e 
apagam, ligam e desligam, e com diversos brinquedos, acessórios e objetos pessoais do 
avatar da criança espalhados em cada um dos cômodos, caracterizando o ambiente de uma 
casa habitada de verdade - e apresentando ainda às crianças uma série de links com 
diversas sugestões de jogos e atividades com temas variados, além de um quadro composto 
pelos jogos e atividades mais acessados pela criança em suas visitas à cidade Dinocity, 
destacados ali como os seus favoritos. 
 Na Casa do Dino se encontra ambiente caracterizado a partir da imagem externa da 
casa do personagem, fazendo link para a apresentação de alguns jogos selecionados e 
sugeridos pelo personagem Dino para diversão e entretenimento das crianças, alguns desses 
jogos protagonizados pelo próprio personagem). Ainda, Teatro do Dino, espaço caracterizado 
a partir da imagem externa de um teatro que faz link para a apresentação de atividades e 
jogos ligados à arte da música e instrumentos musicais; Brinquedoteca, espaço caracterizado 
a partir da imagem externa de uma brinquedoteca, fazendo link para a apresentação de 
algumas dicas e atividades para ensinar as crianças a confeccionarem brinquedos, alguns 
deles sugeridos a partir das embalagens de Danoninho; Clubinho, espaço caracterizado a 
partir da imagem externa de um clube de recreação e esportes, fazendo link para a 
apresentação de diversas sugestões de jogos para diversão das crianças, com temas 
relacionados à atividades esportivas e de recreação, todos protagonizados pelo personagem 
Dino; Leite Fermentado, espaço caracterizado a partir da imagem externa de uma fábrica que 
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faz link para um ambiente tematizado a partir do universo do produto Danoninho Leite 
Fermentado, mostrando às crianças os benefícios do produto e apresentando o seu processo 
de fabricação; Mundo Ice, espaço caracterizado a partir da imagem de um bondinho para o 
transporte de Danoninho para as geleiras no alto das montanhas, tematizado a partir do 
universo do produto Danoninho Ice, levando diretamente ao website do mundo ice de 
Danoninho. 
 No Parque Crush, se encontra espaço caracterizado a partir da imagem externa de um 
parque de diversões tematizado a partir do universo do produto Danoninho Crush, levando 
diretamente ao website do Parque Crush de Danoninho; e Que tal acampar com os Mini 
Dinos? é um link especial que leva ao mesmo ambiente da floresta do Dino, convidando a 
criança a conhecer os personagens Mini Dinos e acampar com eles na floresta.  
 Nessa composição, a cidade Dinocity apresenta todos os seus espaços, em um 
ambiente cercado, de um lado, por montanhas bem altas com geleiras e uma enorme queda 
d’água, que permanece em movimento na cena e, de outro, pelos limites da praia e das 
águas do mar, com muitas árvores, plantas, animais e um rio que corta a cidade.  
 Mas ainda para além do cenário da cidade Dinocity, há um menu lateral com as 
opções: Missões - link que explica a possibilidade de o personagem Dino entrar em contato 
com as crianças por email para enviar missões para que elas, na persona dos seus avatares,  
ajudem a cuidar da cidade Dinocity; Meus Favoritos - link que dá acesso direto aos jogos e 
atividades mais acessados pela criança nas suas visitas à cidade Dinocity, o mesmo link que 
se apresenta no quadro “favoritos” exposto no interior da casa onde mora o avatar da criança; 
Dicas do Dino - link que leva ao mesmo ambiente proposto a partir da  casa do Dino, onde o 
personagem dá dicas e sugestões de jogos para as crianças.  
 Há ainda, no menu superior da tela, ao lado do botão que caracteriza o ambiente da 
cidade Dinocity, um outro botão - Pais ou Responsáveis - que leva ao website da marca 
Danoninho desenvolvido especialmente para o relacionamento da marca com os pais, 
apresentando em detalhes toda a linha de produtos Danoninho, e apresentando diversas 
dicas e sugestões sobre o desenvolvimento das crianças, sobre diferentes possibilidades de 
brincadeiras para se fazer com os filhos nas diferentes idades das crianças, entre outras 
informações, além de um convite especial com link para que os pais possam conhecer o 
ambiente da cidade Dinocity onde seus filhos se divertem e também acompanhar as 
atividades desenvolvidas pelas crianças dentro da cidade. 
 
Descrição da Casa 
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 Ao se clicar sobre a imagem externa da casa da criança no cenário da cidade Dinocity 
(uma casa com portas, janelas, quintal com árvores, cerca, jardim, casinha de cachorro, 
piscina e um balanço) o link leva diretamente aos ambientes internos da casa, todos 
elaborados a partir de efeitos de ilustração em 3D. Na sala, o primeiro ambiente destacado na 
casa, o cenário é composto por diversos móveis e objetos, como sofá, mesinha, tapete, rack e 
uma tevê de tela plana (que se liga quando o mouse passa sobre ela); diversos brinquedos 
espalhados pela sala (alguns deles se movendo quando o mouse passa sobre eles); uma 
folha de papel com um desenho de criança e alguns lápis de cor espalhados no chão em um 
canto da sala (que também se movem quando o mouse passa sobre eles); um quadro na 
parede com a imagem do avatar da criança; um abajur de canto (que se acende no contato 
com o mouse) e uma lamparina de teto (que se move quando o mouse passa sobre ela); um 
quadro de giz com o desenho da imagem do personagem Dino apontando para algumas 
sugestões de atividades e jogos para a criança (apresentadas em links diretos); e ainda uma 
estante de parede decorada, estruturada na forma de uma casinha, com um bonequinho e um 
passarinho que se movem no contato com o mouse, letras coloridas na fachada montando a 
palavra “favoritos”, e a exposição das atividades e jogos mais acessados pela criança em 
suas visitas à Dinocity, fazendo link diretamente para eles (e dentre os quais será destacado 
aqui o jogo Missão Diversão, protagonizado pelo personagem Dino, a ser descrito 
posteriormente).  
 Há ainda na composição desse ambiente da sala uma porta que se abre no contato 
com o mouse, levando diretamente para fora, ao cenário externo da cidade Dinocity; outra 
porta que também se move no contato com o mouse e que leva ao ambiente da cozinha; e 
ainda uma espécie de escada com degraus coloridos que se iluminam no contato com o 
mouse, levando para o ambiente do quarto do avatar da criança, localizado na parte superior 
da casa.  
 A casa parece ser construída com uma árvore dentro dela e assim os degraus que 
levam da sala ao quarto seguem o tronco da árvore. No quarto o cenário é composto por um 
móvel que é ao mesmo tempo armário, escrivaninha e cama. As portas do armário se abrem 
no contato com o mouse, mostrando as gavetas e as roupas e objetos guardados dentro dele; 
clicando na porta do armário (onde aparece a inscrição “editar meu Inho”) aparece um link 
onde a criança pode fazer alterações no seu avatar. Ao lado do armário coloca-se a 
escrivaninha com um notebook sobre ela; o notebook se abre e mostra uma imagem do 
personagem Dino na tela (quando o mouse passa sobre ele); e há também uma lixeira 
embaixo da escrivaninha (que recebe uma bolinha de papel quando o mouse passa sobre 
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ela). Na parte de cima coloca-se a cama, decorada especialmente com um ursinho de pelúcia 
(que move o braço quando o mouse passa sobre ele), equipada com degraus para subir e 
ainda com um escorregador para descer. Há diversos brinquedos espalhados pelo quarto 
(que se movem no contato com o mouse) e também uma caixa cheia de brinquedos com a 
denominação “Minhas Coisas”. E há ainda um móbile de teto com peças decorativas e 
brinquedos que se movem quando o mouse passa sobre eles e também um desenho de 
criança com a imagem do personagem Dino pintado em lápis de cor pendurado na parede. E 
presos nos galhos da árvore colocam-se uma luminária (que se acende no contato com o 
mouse) e um balanço (que se move quando o mouse passa sobre ele). Na sacada há um 
mastro para escorregar que leva diretamente ao cenário externo da cidade Dinocity, e no 
tronco da árvore colocam-se aqueles mesmos degraus coloridos (iluminados no contato com 
o mouse) que ligam o quarto ao ambiente da sala na parte de baixo da casa.  
 Na cozinha, localizada ao lado da sala na parte de baixo da casa, o cenário é 
composto por uma mesa com cadeiras e uma flor decorativa com uma toalha estendida sobre 
ela; uma geladeira, decorada com imãs e com um pinguim, que em contato com o mouse 
abre a porta e mostra produtos Danoninho em suas prateleiras, e fazendo link diretamente 
para uma tela com a apresentação da linha completa de produtos Danoninho; um fogão que 
acende o forno e liga as chamas quando em contato com o mouse; uma pia com copinhos de 
Danoninho sobre ela (montando a estrutura de uma pirâmide) e que em contato com o mouse 
abre a torneira e deixa a água correr, e também abre todas as portas do seu balcão, 
mostrando as louças ali guardadas e ainda apresentando links especiais para algumas 
atividades e jogos relacionados à temática do consumo alimentar, da alimentação saudável e 
da nutrição infantil para as crianças. Há ainda na composição do cenário da cozinha um 
relógio de parede (que move os ponteiros quando em conato com o mouse); uma toalhinha 
de mão pendurada na parede ao lado da geladeira; um porta-talheres pendurado ao lado do 
fogão (e em que os talheres se mexem em contato com o mouse); duas luminárias no teto 
que se movem quando o mouse passa sobre elas; uma janela com cortina; e dois tapetes no 
chão (um na porta que dá acesso à sala e outro na porta que dá acesso ao cenário externo 
da Dinocity), e ambas as portas se abrem quando em contato com o mouse. Em todos os 
ambientes da casa o avatar da criança está sempre presente. 
 
 
 
Descrição do Jogo 
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  O website Dinocity propõe em seus ambientes uma grande quantidade de jogos e 
atividades para as crianças, com os mais diversos temas e abordagens, todos protagonizados 
pelo personagem Dino, ou de algum modo ligados aos produtos ou ao universo da marca 
Danoninho. Nesse contexto optou-se pela escolha do jogo Missão Diversão para descrição. O 
jogo, todo elaborado a partir de ilustrações e animações em efeitos de 3D, é protagonizado 
pela mascote Dino e conta com a participação do personagem e do produto Danoninho em 
todas as fases da sua narrativa. O objetivo do jogo é ajudar o personagem Dino a chegar ao 
mundo da alegria e da diversão, apresentando aos jogadores o seguinte apelo: “Ajude o Dino 
a atravessar o vale e chegar ao parquinho”.  
 A primeira tela (capa do jogo) apresenta a imagem do personagem Dino correndo em 
ação, cercado pelos principais obstáculos que caracterizam o seu percurso ao longo das 
fases do jogo; apresenta também o contexto e o cenário principal do jogo, caracterizado por 
um ambiente de montanhas e vales, o céu azul com algumas nuvens, e uma música de fundo 
(que remete à ideia de aventura); apresenta ainda o título do jogo em destaque (Missão 
Diversão) e as logomarcas de Danone e Danoninho.  
 Na tela seguinte, outra cena nesse mesmo contexto do jogo, com a imagem do 
personagem Dino em ação cercado pelos principais obstáculos que precisa vencer em cada 
fase; a música de fundo permanece, enquanto se apresenta o apelo principal do jogo e 
algumas instruções para os jogadores. Na próxima tela é feita a apresentação do contexto da 
primeira fase do jogo, apresentando o percurso a ser realizado pelo personagem e mostrando 
os obstáculos que caracterizam esta primeira fase.  
 É na tela seguinte que tem início então o jogo, no mesmo cenário de montanhas e 
vales apresentado na capa, com a música de fundo, e o personagem Dino em movimento. O 
personagem sai de um pote gigante de Danoninho e inicia o seu percurso, a partir do jogo do 
jogador, com todos os obstáculos se movendo aguardando a passagem do personagem. 
Caminhando, correndo e saltando o personagem precisa saltar sobre as bases flutuantes de 
gramado e tentar se desviar dos obstáculos (monstros mecânicos e alguns animais ou insetos 
gigantes, todos sempre em movimento) e chegar à base onde se encontra a geladeira da 
Danone. Daí ele retira um Danoninho e come para recuperar a sua energia.  
 Em seguida, novamente na dinâmica do jogo do jogador, ele precisa saltar sobre uma 
pilha de potes de Danoninho para ganhar impulso e continuar o seu percurso sobre as bases 
flutuantes, tentando desviar dos obstáculos, até chegar enfim a uma base estática onde o 
personagem entra em um pote gigante de Danoninho, completando-se assim a primeira fase 
do jogo. Toda vez que o personagem não consegue saltar sobre uma das bases flutuantes de 
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gramado ou não consegue se desviar dos obstáculos, ele cai lá embaixo, sobre um fundo de 
bolinhas coloridas, e precisa recomeçar o seu percurso do início, cada vez com menos 
energia, menos vidas e mais tempo gasto. As telas do jogo indicam sempre o nível ou a fase 
do jogo, a quantidade de energia do personagem, a quantidade de vidas restantes, e o tempo 
total empregado no jogo desde o seu início.  
 Todas as telas contêm as logomarcas de Danone e Danoninho. As demais fases do 
jogo procedem na mesma narrativa, com o mesmo cenário, o mesmo pote gigante de 
Danoninho de onde sai o personagem, as mesmas bases flutuantes de gramado, as pilhas 
com os potes de Danoninho, a geladeira da Danone e o pote gigante de Danoninho onde o 
personagem entra ao final. O que muda são os obstáculos (acrescentam-se sempre novos 
obstáculos aos demais já apresentados) e os graus de velocidade e de dificuldade nas 
dinâmicas do percurso. Ao final, conforme os movimentos do jogo, o personagem consegue 
enfim chegar ao parque de diversões!   
 A apresentação completa das imagens do website Dinocity / Danoninho - todo o 
cenário da cidade, os ambientes da casa, e as principais cenas do jogo - encontra-se no 
Anexo G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 



Figuras 29 a 35 - Website Dinocity Danoninho (Danone): telas do website (a cidade, a casa, a 

escolinha, o acampamento) 
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Figuras 36 a 43- infográfico Leite Fermentado Danoninho; pirâmide alimentar do Dino; capa do jogo 

Missão Diversão; produto Danoninho com brindes Mini Dinos; mascote da marca; cenas da peça 

publicitária televisiva da campanha Danoninho Mini Dinos 
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 Considerando-se agora o enfoque de análise a partir de uma modalidade de 
expressão midiática publicitária diferente, não especificamente a partir de uma campanha 
publicitária televisiva – como no caso das peças publicitárias analisadas anteriormente –, mas 
verificada enquanto proposta de uma comunicação de marca com base em um ambiente de 
web entertainment, vale destacar aqui o website da marca Danoninho (Danone) como o 
terceiro objeto de análise proposto para este estudo.  

Importante observar que o website Dinocity / Danoninho a ser analisado caracteriza-se 
especialmente como uma proposta de web entertainment para crianças, dentro do contexto 
contemporâneo do mercado de alimentos infantis, mas que, do mesmo modo como no caso 
das campanhas publicitárias analisadas anteriormente, traz em sua composição a 
combinação de diferentes modalidades de manifestação da tendência do eatertainment, para 
além e em complemento da sua modalidade estrutural de web entertainment, como: mascote 
de marca, personagens, produto e embalagem, brindes, ponto de venda e propagandas de 
tevê no formato advertainment. Todos articulados a partir do fenômeno da combinação 
alimentação-diversão, materializados a partir do universo de diversão, fantasia, encantamento 
e alegria proposto nos contextos lúdicos e fantásticos da cidade Dinocity, no mundo divertido 
e cheio de aventuras do personagem mascote Dino, e no próprio imaginário do contexto da 
marca Danoninho. 

É importante observar ainda que se trata de uma proposta de brand entertainment 
especialmente baseada na plataforma midiática da internet – bastante presente nos 
cotidianos das crianças na atualidade, como já destacado anteriormente, e que traz em si 
inúmeras possibilidades de comunicação e de interatividade com o público infantil -  mas que 
também se articula eventualmente com a plataforma tevê, no contexto das campanhas 
publicitárias constantemente desenvolvidas pela marca Danoninho e ainda com os pontos de 
venda, especialmente os supermercados, onde colocam-se expostos os produtos, as 
embalagens, as promoções, os brindes promocionais, bem como a imagem do personagem 
mascote da marca. 

Tomando-se neste momento o website Dinocity / Danoninho como signo – com foco 
específico de análise na cena da cidade, no ambiente da casa, e no contexto do jogo Missão 
Diversão - e considerando-se igualmente as suas dimensões de significação- a sua essência 
estética de expressão publicitária de alimentos infantis; de referência- a sua aplicação para as 
éticas ou as práticas de consumo alimentar das crianças; de interpretação- as suas 
possibilidades lógicas, os possíveis sentidos para o cotidiano dos hábitos alimentares infantis; 
e de contextualização- os seus contextos e movimentos no universo contemporâneo da 
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cultura de consumo alimentar infantil, é possível desenvolver-se novas leituras e reflexões 
para a continuidade e aprofundamento do estudo que aqui se propõe. 

Enquanto fenômeno estético – no que em si constitui a expressão publicitária 
analisada em sua essência e significação, tomada como signo em si mesmo - é possível 
perceber que o website Dinocity / Danoninho, orientado especialmente para falar às crianças 
(principalmente as crianças mais novas), pode evocar em sua mensagem sensações de 
encantamento, fantasia, beleza, alegria, felicidade, aventura e diversão, especialmente a 
partir do cenário encantado da cidade, as suas cores alegres, vivas e iluminadas, a beleza e 
magia dos seus espaços, a riqueza dos detalhes de cada ambiente criado, os elementos da 
natureza que envolvem todo o cenário, a música, os sons, as formas, os volumes, os 
movimentos, o personagem mascote Dino, a casa da criança no cenário da cidade, o seu 
avatar, todos os espaços e ambientes propostos, as possibilidades de interação da criança 
com o cenário, com os objetos e com o personagem – todos apresentados como que numa 
versão mágica, encantada e lúdica de algumas cenas, espaços e experiências do mundo 
cotidiano dados em uma perspectiva da fantasia das histórias infantis. 

No contexto do website a cidade Dinocity se apresenta como um cenário lúdico e 
fantástico, cheio de cores, formas e movimentos; uma cidade mágica com espaços e 
ambientes especialmente criados para diversão e entretenimento das crianças: a casa do 
personagem Dino, a casa da criança, a escolinha, o parque, o clubinho, a prainha, a floresta, 
o acampamento, o teatro, a brinquedoteca; na composição de um cenário dinâmico de 
alegria, brincadeiras, aventuras e diversão, combinado à riqueza dos diversos elementos da 
natureza: as árvores, os animais, as montanhas, a cachoeira, o rio, os pinheiros, as geleiras, 
a praia, o céu, o sol e o mar. A imagem do personagem mascote Dino está presente em todos 
os ambientes da cidade, acompanhando o avatar da criança, parecendo criar uma atmosfera 
de amizade e cumplicidade entre eles. A casa da criança no cenário da cidade se apresenta 
não somente em sua forma externa (a casa, o quintal, a casinha de cachorro, a piscina e o 
balanço), mas também em seus ambientes internos, a sala, o quarto, a cozinha, todos esses 
espaços caracterizados com riqueza de detalhes, cores e movimentos, com diversos objetos 
comuns nos cotidianos infantis, onde a criança pode interagir com alguns desses objetos e 
elementos decorativos de cada ambiente da casa. O espaço da floresta apresenta a 
experiência do acampamento com os personagens Mini Dinos. E o jogo Missão Diversão - a 
partir de um cenário elaborado em efeitos de ilustração e animação, caracterizado por uma 
paisagem com vales, montanhas, céu azul, e alguns animais perigosos e monstros - se 
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apresenta como um espaço de aventura e diversão onde o personagem Dino, com a ajuda da 
criança enquanto jogador, precisa vencer os obstáculos para chegar ao parque de diversões. 

Em um contexto mais amplo o website Dinocity / Danoninho - considerando-se 
especialmente os espaços da cidade em seu todo; os ambientes da casa em particular; e a 
narrativa básica do jogo Missão Diversão – coloca-se como mais um ambiente em web 
elaborado especialmente para as crianças, um espaço especial para a diversão e o 
entretenimento infantil, ou mesmo como um grande jogo onde a criança pode mergulhar no 
imaginário dos seus cenários, nas cores, nas formas, nos sons e nos movimentos, criar seu 
próprio avatar, interagir com os objetos e com o personagem principal (e também com os 
outros personagens), desenvolver uma série de atividades, descobrir, conhecer, aprender, 
brincar, jogar. Mais uma experiência de brand entertainment proporcionada às crianças no 
ambiente web por uma marca de alimentos infantis presente nos cotidianos da cultura 
contemporânea do consumo alimentar, caracterizando assim uma genuína manifestação da 
tendência do eatertainment. 

Nesse sentido, coloca-se assim a perspectiva de avaliação do website analisado em 
sua dimensão estética; tomado enquanto fenômeno estético no contexto contemporâneo da 
midiatização publicitária de alimentos infantis: expressão estética especialmente 
caracterizada e constituída pelos signos da fantasia, do encantamento, da beleza, da alegria, 
da felicidade, da natureza, da aventura e da diversão; os signos do universo fantástico e 
lúdico da cidade Dinocity, do personagem mascote Dino, da casa da criança no cenário da 
cidade, do acampamento na floresta, do jogo Missão Diversão; signos do universo Danoninho 
da alimentação-diversão. 

No contexto das éticas representadas - no que caracteriza a expressão publicitária 
analisada em seu poder de referência ou aplicação, tomada como signo em relação ao objeto 
que representa – é possível observar que o website Dinocity / Danoninho pode sugerir às 
crianças um mundo encantado de alegria, fantasia, aventuras e diversão, especialmente 
proporcionado por toda a riqueza dos cenários e dos contextos da cidade fantástica e lúdica 
habitada pelo personagem Dino em todos os diferentes espaços propostos para diversão e 
entretenimento das crianças na cena da cidade, no ambiente da casa, no contexto do jogo. A 
Dinocity tomada como a cidade fantástica do universo Danoninho. Sugestões que podem se 
colocar às crianças especialmente por conta da presença do personagem mascote Dino 
interagindo em todos os cenários, espaços e ambientes da Dinocity, e também por conta da 
presença do produto (especialmente as embalagens de Danoninho) na composição de alguns 
detalhes do cenário da cidade, dos ambientes internos, ou de alguns objetos ou elementos de 
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decoração. E considerando-se ainda a presença do personagem mascote ou dos produtos e 
embalagens de Danoninho nos contextos e narrativas dos principais jogos e atividades 
propostos para as crianças nos espaços da cidade Dinocity. 

O website faz especial referência à cidade Dinocity, um lugar alegre, divertido e 
encantado onde mora o personagem mascote Dino, com todo o seu cenário fantástico e 
lúdico proposto, os espaços para diversão e entretenimento das crianças, a riqueza dos 
detalhes de cada ambiente; ao personagem mascote Dino como companheiro de aventuras e 
diversão das crianças, presente em todos os ambientes da cidade e no contexto dos 
principais jogos e atividades propostos; à presença da criança no cenário da cidade, 
especialmente a partir da criação do seu avatar; à casa habitada pela criança na Dinocity, as 
possibilidades de interação da criança com alguns objetos da casa ou objetos pessoais do 
seu avatar; aos jogos e atividades propostos nos diferentes espaços da cidade (e 
considerando-se especialmente o jogo Missão Diversão, com a participação especial do 
personagem mascote Dino como protagonista da narrativa); e ainda aos personagens Mini 
Dinos, que protagonizam alguns jogos e atividades propostos a partir de temáticas ligadas à 
preservação da natureza e do meio ambiente. - Todas referências dadas no contexto da 
fantasia, da diversão e do entretenimento.  

No entanto, o website faz também algumas referências especiais ao contexto dos 
produtos e da marca Danoninho / Danone, e ainda algumas referências ao contexto do 
consumo alimentar das crianças, muito embora essas referências pareçam se colocar em um 
segundo plano, em relação às referências principais propostas nos contextos de fantasia, 
diversão e entretenimento da cidade Dinocity. Quanto aos produtos, algumas referências se 
dão, por exemplo, em alguns espaços do próprio cenário da cidade: o parque (que é chamado 
Parque Crush, tematizado a partir do universo do produto Danoninho Crush, e que faz link 
direto para o website Danoninho Crush / Danone); o bondinho de Danoninho (que é chamado 
Mundo Ice, tematizado a partir do universo do produto Danoninho Ice, e que faz link direto 
para o website Danoninho Ice / Danone); e a fábrica de leite fermentado - uma fábrica que faz 
link para um ambiente especialmente caracterizado a partir do universo do produto Leite 
Fermentado Danoninho / Danone, mostrando, por meio de um infográfico e de um vídeo 
especialmente protagonizados pelo personagem mascote Dino, as principais etapas do 
processo de fabricação do produto para as crianças, falando sobre as embalagens 
elaboradas com materiais da natureza, e demonstrando os benefícios do produto para a 
saúde e nutrição infantil a partir da apresentação às crianças da sua tabela nutricional. E 
nesse contexto, os principais apelos da marca e do personagem para as crianças destacados 



 
 

Al imentação ou Diversão?  | 249  
 

no ambiente do produto Leite Fermentado Danoninho são: “Leite Fermentado Danoninho: 
gostoso é cuidar da natureza!”; “Gostinho de quero mais!”; “Veja de onde vem a força para 
brincar e aprender!”; “Uma garrafinha de Danoninho Leite Fermentado ajuda a cuidar da sua 
saúde e da do planeta.”; “O Danoninho que é amigo do planeta e da sua geladeira!”. – 
Referências que buscam inserir o produto e seus benefícios no contexto contemporâneo da 
sustentabilidade e do consumo alimentar saudável das crianças. Outra referência interessante 
ao contexto dos produtos e da marca Danoninho / Danone se faz no ambiente interno da casa 
que a criança habita na cidade Dinocity, especialmente na cozinha, onde há uma geladeira 
que, em contato com o mouse, abre a porta e mostra diversos produtos Danoinho em suas 
prateleiras (interessante destacar aqui que as prateleiras da geladeira são quase totalmente 
compostas por produtos Danoninho, sem destaque para outros alimentos). E depois de abrir a 
porta, a geladeira faz link diretamente para uma tela especial que apresenta para a criança a 
linha completa dos produtos Danoninho / Danone. – Referências de caráter comercial, com o 
objetivo de divulgar a linha de produtos da marca para o público infantil. Quanto ao contexto 
do consumo alimentar infantil, as principais referências presentes no website se colocam a 
partir da apresentação de links com propostas de jogos e atividades especiais para as 
crianças; jogos e atividades especialmente relacionados aos temas de saúde, alimentação 
saudável e nutrição infantil - como a atividade proposta pelo personagem Dino (Alimentação 
Saudável do Dino) mostrando os principais grupos de alimentos e porções sugeridas que 
devem compor a pirâmide alimentar da nutrição diária das crianças; ou o jogo Monte a 
Pirâmide Alimentar que convida a criança a montar a pirâmide alimentar a partir da imagem 
completa desta apresentada pelo personagem Dino; ou ainda a brincadeira proposta que 
convida a criança a compor diferentes possibilidades de combinações de sabores para o 
produto Danoninho (com até três sabores misturados), podendo escolher a sua composição 
dentre uma diversidade de frutas e outros sabores apresentados, enviando depois as suas 
combinações ao website como sugestões, e inclusive podendo acessar o ranking com as 
combinações de sabores mais sugeridas pelas crianças. E nesse contexto, o principal apelo 
do personagem para as crianças identificado na narrativa dessas atividades e jogos é o 
seguinte: “Alimentação saudável do Dino: Você precisa de uma alimentação variada para 
crescer forte e inteligente. O Dino vai mostrar para você como é fácil se alimentar bem.”. – 
Referências dadas no contexto da cultura de consumo alimentar das crianças, no sentido de 
uma contribuição da marca e do personagem para a informação e o conhecimento das 
crianças sobre alimentação saudável e nutrição. 
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Porém, estabelecendo aqui um paralelo com a imagem da geladeira (na cozinha da 
casa) cujas prateleiras são quase totalmente compostas por produtos Danoninho, tal 
referência de nutrição e alimentação saudável pode acabar se confundindo, parecendo 
reduzida ao contexto de uma alimentação-danoninho. E finalmente, considerando-se o 
contexto do jogo Missão Diversão, vale destacar que há nele referências tanto com relação ao 
contexto dos produtos (quando os produtos e as embalagens de Danoninho entram na cena e 
tomam parte na narrativa do jogo, servindo ao personagem como pontos de partida, de 
chegada e de equilíbrio em alguns momentos do percurso) quanto com relação ao contexto 
do consumo alimentar das crianças (quando o personagem, em momentos especiais do jogo, 
precisa repor as suas energias e o faz abrindo uma geladeira da Danone e retirando um pote 
de Danoninho para se alimentar). – Referências que trazem o produto e a marca Danoninho / 
Danone para um contexto extremamente lúdico, mas ao mesmo tempo dadas na proposta de 
se mostrar o produto como alimento necessário para a energia e a força diária das crianças. 

Em seu contexto geral o website Dinocity / Danoninho representa a ideia de diversão, 
de entretenimento e fantasia, presente em todo o universo fantástico e lúdico proposto a partir 
do cenário da cidade encantada habitada pelo personagem Dino, em uma sobreposição à 
ideia de alimentação ou nutrição infantil. No que se coloca no nível das representações dadas 
a partir do ambiente de web entertainnment criado pela marca Danoninho para as crianças, 
tudo o que aparece em um primeiro plano se remete a um mundo encantado de fantasia, 
alegria, beleza, felicidade, diversão e aventuras - dado a partir do contexto geral da cidade, 
dos espaços especiais e ambientes criados, das cores, detalhes e movimentos dos cenários e 
objetos apresentados. Somente em um segundo plano se colocam aí as representações 
dadas no sentido das ideias de consumo alimentar infantil ou de alimentação saudável e 
nutrição das crianças – principalmente a partir da presença da marca, dos produtos e das 
embalagens de Danoninho, e também do personagem mascote Dino nos diferentes 
contextos, espaços e ambientes da cidade, especialmente quando inseridos nas narrativas 
dos jogos e atividades ligados à temática da saúde e alimentação infantil propostos para as 
crianças no website. Mas ainda assim, sempre que tais representações se apresentam, ainda 
que com destaque especial, elas aparecem, enquanto modalidades de manifestação da 
tendência do eatertainment, caracterizadas a partir do contexto lúdico das representações da 
alegria, da fantasia, da diversão e do entretenimento propostas na essência e na estrutura do 
universo fantástico da cidade Dinocity. 

Dá-se então, nesse sentido, a perspectiva de avaliação do website analisado na 
dimensão das suas referências e aplicações para as éticas de consumo alimentar infantil no 
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contexto contemporâneo: referências que sugerem as práticas de consumo alimentar das 
crianças a partir dos signos da fantasia, do encantamento, da beleza, da alegria, da 
felicidade, da natureza, da aventura e da diversão; os signos do universo fantástico e lúdico 
da cidade Dinocity, do personagem mascote Dino, da casa da criança no cenário da cidade, 
do acampamento na floresta, do jogo Missão Diversão; signos do universo Danoninho da 
alimentação-diversão. Ou seja: a partir daquilo que em essência caracteriza a expressão 
estética do website tomado como signo. 

Na dimensão das possibilidades lógicas é possível observar que, já no primeiro 
momento da apresentação do website à criança, quando o personagem mascote Dino a 
convida para morar na cidade Dinocity, e em seguida se mostra para ela todo o cenário 
fantástico e lúdico da cidade encantada habitada pelo personagem, tal experiência de web 

entertainment pode despertar no seu público especialmente no caso das crianças mais novas, 
algumas emoções muito especiais, sentimentos de grande encantamento, alegria, felicidade; 
emoções do entretenimento, da fantasia, da aventura e da diversão – principalmente por 
conta de todo o contexto proposto no cenário da cidade, os espaços e ambientes especiais 
que remetem ao universo de algumas vivências e experiências das crianças no mundo 
cotidiano, e outros que se colocam especialmente no universo das fantasias infantis. 
Emoções e sentimentos que podem se tornar ainda mais intensos na medida em que a 
criança vai explorando cada espaço e ambiente da cidade Dinocity - especialmente a casa 
que a criança pode habitar com seu avatar, bem ao lado da casa do personagem Dino, com 
toda a riqueza de detalhes dos seus ambientes internos e as possibilidades de interação da 
criança com o cenário e alguns objetos ali presentes; e ainda outros espaços como a floresta 
do Dino, o acampamento com os personagens Mini Dinos, a prainha e a escolinha, todos 
espaços igualmente apresentados em ambientes caracterizados com cenários especiais 

A cidade Dinocity - enquanto proposta de brand entertainment dada em uma 
plataforma midiática que possibilita especialmente a comunicação e a interatividade com o 
público infantil – convida efetivamente a criança a tomar parte no universo fantástico e lúdico 
da cidade encantada habitada pelo personagem Dino, possibilitando à criança a criação do 
seu avatar, com uma combinação de características físicas, roupas e acessórios escolhidos, 
mostrando a casa onde ela vai morar com seu avatar, inserindo a presença do seu avatar em 
todos os ambientes da casa e da cidade, proporcionando à criança diferentes espaços para 
diversão e entretenimento em todos os cenários e contextos da cidade, e incentivando a 
participar das atividades e jogos propostos (em sua maioria, protagonizados pelo personagem 
Dino convidando as crianças à participação nesse universo de diversão). A ferramenta zoom, 
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disponibilizada em uma barra na parte inferior da tela, se coloca como uma possibilidade para 
a criança assumir o controle do contexto visual da cena da cidade, movendo-se nas direções 
desejadas e observando em detalhes os espaços e ambientes escolhidos. A casa habitada 
pela criança, especialmente em seus ambientes internos, pode se tornar ainda mais 
convidativa a sua interação, pois que ali a criança pode abrir e fechar portas, subir e descer 
escadas, passar de um ambiente ao outro da casa, acender as luzes, abrir e fechar armários, 
prateleiras, a geladeira, mover objetos e brinquedos, abrir o notebook, ligar e desligar a tevê, 
e ainda ter acesso a uma série de atividades e jogos com temas diversos. Na cozinha, a 
geladeira aberta com os produtos da marca nas prateleiras pode despertar na criança o 
desejo de comer Danoninho, ou de ter em casa uma geladeira assim (cheia de produtos 
Danoninho). No acampamento na floresta, na companhia dos personagens Mini Dinos, as 
crianças são convidadas a explorar todo o cenário de aventuras proposto, conhecendo a 
barraca de cada personagem, e aprendendo sobre os elementos da natureza (o fogo, a água, 
a terra e o ar) e sobre a preservação do meio ambiente; são também convidadas a participar 
dos jogos propostos e ainda a conhecer a Casa da Árvore onde se coloca o chefe do 
acampamento - o personagem Mini Dino mais poderoso, que contém os poderes de todos os 
elementos da natureza.  

A partir desse espaço a criança pode também ser motivada a colecionar os 
personagens Mini Dinos, presentes nos pontos de venda acompanhando os produtos 
Danoninho na forma de brindes promocionais (miniaturas dos personagens em vinil, seguindo 
as cores e características de cada elemento da natureza, que acompanham as bandejas de 
Danoninho) – promoção divulgada para as crianças em campanha especial de tevê veiculada 
pela marca e paralelamente articulada ao website para a exposição dos personagens e a 
exploração do seu universo lúdico.  

O jogo Missão diversão convida a criança a tomar parte numa aventura divertida e 
cheia de desafios na companhia do personagem mascote Dino, na qual a criança, enquanto 
jogador, precisa ajudar o personagem a vencer os obstáculos para chegar até o parque de 
diversões. No jogo, a criança toma parte efetivamente no cenário, no contexto e na narrativa 
proposta, se transformando ela mesma no personagem, como que vivenciando em si as 
aventuras propostas pelo mascote Dino. A presença da marca, dos produtos e das 
embalagens de Danoninho ao longo do percurso do jogo, integrando a sua narrativa 
(especialmente nos momentos em que o personagem se alimenta com Danoninho para repor 
as suas energias e continuar no jogo), pode despertar na criança o desejo de comer 
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Danoninho para se manter forte e cheia de energia como o personagem Dino, superando 
todos os obstáculos propostos para conseguir a vitória.  

E finalmente, no contexto da atividade proposta pelo personagem mascote Dino 
(Alimentação Saudável do Dino) - onde o personagem sugere às crianças uma composição 
nutricional variada e balanceada da pirâmide alimentar que deve compor os cotidianos de 
uma alimentação infantil saudável (incluindo a presença do produto Danoninho nesta 
composição) – a criança é convidada a conhecer os diferentes grupos de alimentos e 
incentivada a experimentar uma alimentação saudável e variada em seu cotidiano. Nesse 
sentido o apelo especial do personagem à ação da criança coloca-se assim: “Peça para a 
mamãe ou para o papai imprimir a pirâmide do Dino. Deixe-a sempre visível para você 
sempre se lembrar de fazer uma boa refeição.” E seguindo-se aí o comando para a impressão 
da imagem da pirâmide alimentar sugerida pelo personagem. 

O website se apresenta especialmente como um ambiente de web entertainment 
criado pela marca Danoninho / Danone para diversão e entretenimento das crianças a partir 
do cenário fantástico e lúdico de uma cidade encantada habitada pelo personagem mascote 
Dino. E nesse contexto, quase todas as possibilidades lógicas interpretativas parecem se dar 
nos sentidos da fantasia, do encantamento; da alegria, da diversão, do entretenimento. Todo 
o ambiente proposto parece trazer em si os sentidos do brincar.  

Mas, para além do brincar, a cidade Dinocity – especialmente tomada enquanto a 
cidade encantada do universo Danoninho, a partir da presença do personagem, da marca, e 
dos produtos e embalagens de Danoninho em todos os contextos, espaços e ambientes da 
cidade, compondo cenários e integrando narrativas – pode despertar nas crianças e também 
nos pais que acompanham as atividades dos filhos no website o acesso a todo o imaginário 
da marca Danoninho, despertando ou intensificando o seu carinho pela marca e pelos 
produtos, uma vez que se trata de uma marca que, por experiência colateral, muitas crianças 
já conhecem e cujos produtos fazem parte dos cotidianos da sua cultura de consumo 
alimentar; ao mesmo tempo em que se trata de uma marca que, pelo mesmo efeito de uma 
experiência colateral, muitos pais consideram com especial carinho e confiança, remetendo 
às lembranças do consumo dos produtos em sua própria infância.  

Outras possibilidades lógicas interpretativas que podem se dar a partir da experiência 
de web entertainment proposta na cidade Dinocity colocam-se no contexto dos produtos da 
marca: ou nos sentidos de Danoninho tomado enquanto produto gostoso, saboroso, delicioso 
e que as crianças adoram – especialmente a partir do contexto gostoso e prazeroso que se 
apresenta no ambiente da cozinha da casa, onde a geladeira está cheia de produtos 
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Danoninho; no ambiente da brincadeira proposta no website para a criação de diferentes 
combinações de sabores de Danoninho, misturando diversas frutas e outros ingredientes 
saborosos; no ambiente do parque de diversões que leva ao mundo do produto Danoninho 
Crush; no ambiente do bondinho de Danoninho que leva ao mundo do produto Danoninho Ice; 
no ambiente da fábrica de leite fermentado, que leva ao universo delicioso e divertido do 
produto Leite Fermentado Danoninho - ou nos sentidos de Danoninho tomado enquanto 
alimento saudável, nutritivo e de que as crianças precisam para ter energia e crescer.  

Isto, especialmente a partir do contexto de saudabilidade que se apresenta no 
ambiente da atividade proposta pelo personagem Dino ao sugerir às crianças uma pirâmide 
alimentar com base em uma alimentação saudável e diversificada; no ambiente da fábrica de 
leite fermentado, onde o produto Leite Fermentado Danoninho é apresentado como fonte de 
saúde para as crianças; no ambiente do jogo Missão Diversão, onde o produto Danoninho se 
coloca como fonte de energia para o personagem em vários momentos do seu percurso na 
experiência de diversão e aventura proposta.  

O contexto fantástico e lúdico da cidade Dinocity pode despertar ainda junto ao seu 
público, tanto das crianças como dos pais, algumas possibilidades lógicas de interpretação 
dadas no sentido da marca Danoninho tomada como elemento da natureza, ou como uma 
marca que é parte da natureza e que cuida da natureza – especialmente no que se coloca a 
partir da riqueza dos elementos naturais apresentados na paisagem que envolve o cenário da 
cidade; ou no contexto proposto no acampamento, onde os personagens Mini Dinos 
convidam as crianças a conhecerem os elementos da natureza e a preservarem o meio 
ambiente; ou nas narrativas propostas em alguns jogos e atividades que apresentam temas 
ligados à reciclagem de lixo, conhecimentos sobre o planeta Terra, despoluição e 
preservação dos recursos naturais, entre outros; ou ainda no que se apresenta às crianças 
com relação ao processo de fabricação das embalagens do produto Leite Fermentado 
Danoninho, dado a partir de materiais vegetais.  

Finalmente, ainda uma possibilidade de sentido que pode se dar a partir do contexto 
do website analisado coloca-se na dimensão das possibilidades lógicas interpretativas de 
sinergia que podem se dar entre o contexto da experiência do acampamento proposta pelos 
personagens às crianças no ambiente da Floresta do Dino, o contexto da promoção divulgada 
às crianças na campanha de tevê, mostrando os personagens Mini Dinos como brinquedos 
promocionais combinados aos produtos Danoninho, e o contexto dos pontos de venda onde 
as crianças encontram os produtos e os brinquedos promocionais, as bandejas de Danoninho 
com os encartes dos brinquedos promocionais caracterizados com o tema dos personagens e 
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os elementos da natureza que caracterizam os seus poderes. Sentidos que ligam os 
personagens do acampamento aos brinquedos combinados aos produtos nos pontos de 
venda e que, no sentido inverso, ligam os produtos combinados aos brinquedos nos pontos 
de venda ao universo fantástico e lúdico dos personagens Mini Dinos no website de 
Danoninho. 

Nesse sentido, coloca-se então a perspectiva de avaliação do website analisado na 
dimensão interpretativa das suas possibilidades lógicas para os cotidianos da cultura de 
consumo alimentar infantil no contexto contemporâneo: sentidos que orientam as crenças e 
os hábitos alimentares das crianças a partir dos signos da fantasia, do encantamento, da 
beleza, da alegria, da felicidade, da natureza, da aventura e da diversão; os signos do 
universo fantástico e lúdico da cidade Dinocity, e todo seu conteúdo: signos do universo 
Danoninho da alimentação-diversão. Ou seja: a partir das práticas de consumo alimentar 
sugeridas para as crianças com base no que caracteriza em essência a expressão estética do 
website tomado como signo.  

E numa perspectiva fenomenológica de contextualização - nas diferentes 
possibilidades de contextos, movimentos e perspectivas de percepção que podem se colocar 
em relação ou a partir da expressão publicitária tomada como signo - é possível desenvolver 
ainda algumas reflexões no contexto da análise proposta:  

Nesse sentido, no que se apresenta com relação às possibilidades de percepção que 
podem se dar a partir do contexto do  website Dinocity / Danoninho analisado, aqui tomado 
como signo, é interessante observar que ao se desenvolver a leitura dos conteúdos 
apresentados no website – a cidade encantada habitada pelo personagem Dino; o convite do 
personagem à participação da criança no universo fantástico e lúdico da cidade Dinocity; o 
avatar criado pela criança; a casa habitada por ela no ambiente da cidade; os diversos 
espaços criados na cidade para diversão e entretenimento das crianças; os jogos e atividades 
propostos; a presença dos produtos e das embalagens de Danoninho inseridos nos 
contextos, nos cenários, nos ambientes, e mesmo integrando narrativas em alguns espaços 
do website; as referências para apresentação dos produtos da linha Danoninho às crianças; e 
as apresentadas em alguns jogos e atividades especiais, no contexto da cultura de consumo 
alimentar  infantil, a partir da exploração de informações e conhecimentos sobre alimentação 
e nutrição e da proposta de hábitos de alimentação saudável para as crianças; e ainda todo o 
imaginário da marca Danoninho apresentado ou sugerido a partir do contexto lúdico do 
website – nesse contexto são muitas e diversas as perspectivas de percepção e as 
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possibilidades de significação que se colocariam a partir da experiência de web entertainment 
proposta pela marca Danoninho.  

O contexto fantástico e lúdico proposto no cenário da cidade Dinocity, com todos os 
seus espaços pode ser o signo, o significar de um lugar mágico e encantado, uma cidade 
ideal, cheia de espaços para se divertir, conhecer, aprender, brincar e jogar, um mundo de 
fantasia, entretenimento e diversão (na perspectiva de percepção das crianças mais novas, 
que caracterizam especialmente o público alvo da marca Danoninho); mas pode significar 
também um ambiente muito infantil, com cenário ingênuo, narrativa inocente e jogos e 
atividades simples demais, um lugar muito parado e quase sem graça, com poucos desafios e 
aventuras, sem emoção (na perspectiva de percepção das crianças um pouco mais velhas 
que, por sua vez, também constituem o grupo de consumidores da marca Danoninho). Para 
as crianças mais novas, ainda muito ligadas ao mundo da fantasia, a cidade Dinocity se daria 
como o signo de uma cidade completa, encantada, perfeita, com tudo o que uma criança 
precisa para ser feliz; já para as crianças um pouco mais velhas, mais ligadas ao mundo 
cotidiano, ela se daria como o signo de uma cidade do mundo do faz de conta ou das 
histórias infantis, que não tem tudo o que uma cidade de verdade pode ter: sem carros, sem 
ônibus, sem trem, sem metrô, sem trânsito parado, sem polícia, sem bandidos, sem adultos, 
sem outras crianças, sem supermercado, sem padaria, sem shopping, sem cinema, sem lan 
house, sem bar, sem restaurantes, sem farmácia, sem hospital. Na perspectiva dos adultos, 
enquanto na percepção de alguns pais o ambiente de web entertainment proposto pela marca 
Danoninho a partir do cenário da cidade habitada pelo personagem Dino pode significar um 
espaço especial, divertido, criativo, educativo e seguro para a diversão dos seus filhos na 
plataforma internet, especialmente aqueles pais que se preocupam com os espaços e 
conteúdos disponibilizados para as crianças na web; na percepção de outros pais, 
especialmente aqueles mais preocupados com as questões ligadas ao consumo e ao 
consumismo na infância, este mesmo ambiente de web entertainment pode significar um 
espaço de apelo excessivamente emocional e lúdico da marca Danoninho para atrair a 
atenção, o carinho e a admiração das crianças, principalmente as mais novas, no sentido de 
envolvê-las no universo simbólico da marca e do consumo dos produtos.  

A casa criada para ser habitada pelo avatar da criança no cenário da cidade Dinocity 
pode ser em si o signo de um ambiente mágico, super divertido, cheio de cores, detalhes e 
movimentos, que faz a criança se sentir em uma casa de verdade, com todos os móveis, 
objetos, brinquedos e tecnologias que fazem parte do seu cotidiano, inclusive a geladeira com 
produtos Danoninho (na percepção de crianças que se colocam em contextos familiares com 
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acesso aos principais recursos materiais, econômicos e sociais disponíveis para o seu 
desenvolvimento); mas ela pode ser também o signo de uma casa que a criança não tem ou 
não pode ter, com todos os móveis, objetos, brinquedos e tecnologias que ela gostaria muito 
de ter, incluindo aqui também a geladeira com produtos Danoninho, na percepção de crianças 
que se colocam em contextos familiares situados nas classes socioeconômicas de mais baixa 
renda da população, com pouco ou nenhum acesso a tais recursos.  

E considerando-se o contexto do jogo Missão Diversão, vale observar que a sua 
narrativa pode significar uma experiência lúdica de entretenimento e diversão, vivenciada pela 
criança enquanto jogador, dada em um universo especialmente caracterizado a partir das 
aventuras do personagem Dino, interagindo com animais perigosos e monstros, e contando 
com a ajuda especial dos produtos e da marca Danoninho para vencer os desafios do jogo, 
na perspectiva de percepção das crianças mais novas, ou das crianças que se deixam mais 
facilmente envolver pelo universo fantástico da narrativa do jogo; mas pode também significar, 
em outro sentido, um jogo talvez meio sem graça, com narrativa simplificada, com 
movimentos repetitivos, com desafios muito fáceis de superar, sem grandes emoções se 
comparado aos jogos de videogame que as crianças estão habituadas a jogar em seus 
cotidianos, e onde o personagem Dino somente se utiliza dos produtos e da marca Danoninho 
ao longo do percurso do jogo porque o jogo faz parte do website da marca Danoninho, na 
perspectiva de percepção das crianças um pouco mais velhas e que preferem jogos com 
narrativas mais elaboradas e com graus de desafios mais complexos.  

E ainda para além do contexto do website considerado em si mesmo - no que se 
colocaria na perspectiva do debate social estabelecido sobre a preocupação com as questões 
de saúde e alimentação das crianças em face ao contexto contemporâneo da publicidade de 
alimentos infantis versus o contexto atual das filosofias e das estratégias da indústria e do 
mercado de alimentos para crianças - é importante destacar que a proposta de web 

entertainment criada pela marca Danoninho para diversão e entretenimento das crianças 
pode ser o signo de uma estratégia de sucesso da marca junto ao público infantil, 
conquistando a admiração e o carinho não somente das crianças, mas também dos pais, 
significação que pode se dar na percepção dos profissionais da mídia e da publicidade, ou 
mesmo na percepção dos empresários responsáveis pela gestão das marcas concorrentes à 
Danone no mercado de alimentos. 

Por outro lado, ela pode ser o signo também de uma estratégia de marca que, mesmo 
proporcionando às crianças uma experiência lúdica de diversão, entretenimento, informação e 
conhecimento, se apresenta de certo modo abusiva na comunicação com o seu público, 
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especialmente por se tratar de crianças mais novas, por apresentar seus espaços, ambientes 
e conteúdos de entretenimento às crianças especialmente caracterizados a partir do universo 
da marca e dos produtos Danoninho, significação que pode se dar, por exemplo, na 
percepção das entidades de proteção e defesa das crianças no ambiente da comunicação e 
do consumo.  

E finalmente, no que se colocaria, por exemplo, na perspectiva dos pesquisadores 
acadêmicos do campo da comunicação e da publicidade, o website da cidade Dinocity / 
Danoninho, ora tomado como objeto de análise, poderia significar em si mesmo todo um 
universo de possibilidades de estudo no contexto das ações de brand entertainment ou das 
modalidades de eatertainment dadas junto ao público infantil no contexto contemporâneo do 
mercado de alimentos. No entanto, em um sentido mais amplo de estudo, o website analisado 
poderia significar apenas um ponto de partida para estudos mais aprofundados e 
abrangentes, que considerariam não apenas os movimentos contemporâneos das estratégias 
de brand entertainment ou modalidades de eatertainment percebidas no contexto do mercado 
de produtos alimentícios infantis, mas, para além daí, estudos que contemplariam o universo 
contemporâneo da cultura de consumo alimentar das crianças como um todo, considerado 
como pano de fundo para as suas análises, como no caso do que se pretende na perspectiva 
do estudo que aqui se apresenta.  

Colocam-se assim as muitas e diferentes perspectivas de percepção que poderiam se 
dar a partir de um mesmo signo publicitário: o fenômeno estético do website Dinocity / 
Danoninho (Danone) considerado no contexto contemporâneo da midiatização publicitária de 
alimentos para crianças. Perspectivas que compõem a pluralidade e diversidade das 
significações e dos sentidos da alimentação-diversão no contexto lúdico, heterogêneo e 
dinâmico da cultura de consumo alimentar infantil na contemporaneidade.  

No que se apresenta na dimensão do contexto do website Dinocity / Danoninho aqui 
tomado como signo - assim como no caso das análises desenvolvidas anteriormente – é 
interessante observar que, tanto no que se coloca em relação ao contexto do website 
considerado em si mesmo, quanto no que se coloca na dimensão do contexto mais amplo no 
qual o website se apresenta, as conexões entre seus signos e entre eles e seus contextos se 
fazem essenciais para a sua significação. No contexto do website Dinocity / Danoninho 
considerado em si mesmo, vale observar que a ideia de conjunto apresenta-se muito bem 
representada, expressa na própria essência e estrutura do website – diferentemente do que 
se apresentaria no caso de outros websites desenvolvidos a partir de uma estrutura baseada 
em seções – pois que, no caso deste website, não há seções para a sua divisão e a 
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apresentação dos conteúdos, mas sim espaços, ambientes, lugares para a composição da 
cidade e a proposição das experiências de entretenimento para as crianças no universo 
fantástico e lúdico do cenário apresentado. E nesse contexto da cidade Dinocity, cada espaço 
(cada signo) contribui para a significação do outro, ajuda o outro a significar. Todos os 
espaços propostos no website significam no conjunto, na composição, remetendo ao sentido 
da cidade encantada habitada pelo personagem mascote Dino.  

Na ilustração apresentada do cenário da cidade, cada espaço tem o seu lugar especial 
na composição do universo fantástico e lúdico da Dinocity: a casa habitada pela criança, que 
fica ao lado da casa do personagem Dino, e também ao lado da escolinha, e ainda próxima 
ao teatro, ao parque de diversões e à prainha; a floresta, que fica próxima à escola e situada 
entre as montanhas e o mar; o clubinho, que fica ao lado da brinquedoteca, passando pela 
ponte sobre o rio que corta a cidade. E considerando-se ainda nesse contexto a presença do 
personagem mascote Dino, presente em todos os espaços da cidade e a trilha sonora que se 
coloca como pano de fundo, o tema musical clássico das campanhas de Danoninho, 
complementando o sentido de encantamento e fantasia proposto nas imagens do cenário e 
nas experiências propostas pelo website e remetendo todo o contexto apresentado ao 
imaginário da marca Danoninho.  

De forma isolada, talvez nenhum dos signos apresentados teria o mesmo sentido 
pleno - a cidade encantada do universo Danoninho - que se dá a desvelar no conjunto da sua 
composição. No entanto, os espaços da cidade Dinocity também podem ser tomados em si 
como todo (especialmente a casa, a escolinha, a floresta, o acampamento, a prainha – 
espaços caracterizados a partir de cenários e ambientes especiais) com suas significações 
dadas, a partir daí, em sobreposição ao contexto da cidade. Nesse sentido, por exemplo, 
quando a criança toma a casa como signo de diversão, adentrando o seu cenário e 
explorando o seu contexto, esta passa a ser tomada por ela como todo: as portas e a escada 
que ligam entre si os seus ambientes internos (a sala, o quarto, a cozinha) denotam a ideia da 
composição da casa, onde se pode passar de um ambiente ao outro, mas permanecendo no 
mesmo universo lúdico proposto na casa; e a porta da rua, que permite a passagem para o 
cenário externo da casa, leva novamente ao contexto da cidade (dado nesse momento como 
plano de fundo para o contexto da casa).  

Do mesmo modo como o que também se daria no momento em que as crianças 
tomassem como signo de diversão os espaços da escolinha, com seus ambientes internos 
ligados entre si e a porta que leva novamente ao cenário da cidade e do acampamento na 
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floresta, com uma escada que leva ao ambiente interno da casa da árvore e depois leva 
novamente ao acampamento e ao cenário da cidade.  

Outro exemplo ainda do movimento das partes tomadas como todo acontece, por 
exemplo, quando a criança toma o controle visual do cenário a partir da ferramenta zoom, 
onde pode observar os detalhes de cada espaço da cidade Dinocity, focando-os, cada um a 
sua vez, em tela inteira. E quando a criança toma cada um desses espaços em especial como 
todo, como signos de diversão, mergulhando nos seus cenários e nos seus contextos, ela 
pode tomar para si cada um desses universos, colocando-se especialmente neles, a partir da 
persona do seu avatar. 

E quanto ao contexto mais amplo no qual se apresenta o website Dinocity / 
Danoninho, é importante observar que ele não se apresenta nesse contexto de forma isolada, 
tomado somente em si mesmo, mas em uma dinâmica relação com todo o universo que 
compõe o imaginário da marca Danoninho; com o universo que caracteriza o personagem 
mascote da marca; com todas as campanhas publicitárias e promocionais desenvolvidas pela 
marca junto ao público infantil; com a presença dos produtos nos pontos de venda; com as 
diversas possibilidades de web entertainment propostas às crianças na plataforma internet 
(especialmente no contexto dos websites das marcas de alimentos infantis); com as outras 
plataformas midiáticas com as quais as crianças têm contato para atividades de 
entretenimento, informação e conhecimento no contexto contemporâneo (a tevê, o cinema, os 
videogames, os tablets e smartphones); com as tendências e movimentos do universo 
contemporâneo da cultura de consumo das crianças, especialmente no contexto da cultura de 
consumo alimentar; com os processos contemporâneos da midiatização publicitária de 
alimentos infantis; com as diferentes modalidades de manifestação da tendência do 
eatertainment dadas no contexto da combinação alimentação-diversão; com o contexto 
contemporâneo do debate social estabelecido sobre a publicidade de alimentos infantis 
versus a crescente preocupação da sociedade com as questões de saúde e alimentação das 
crianças.  

Considerando-se, nesse sentido, a relação de contexto do website Dinocity com o 
imaginário da marca Danoninho, é possível observar que todos os signos ali propostos no 
universo fantástico e lúdico da cidade encantada habitada pelo personagem Dino, e que 
podem despertar no público sentimentos de alegria, encanto e carinho, o fazem não somente 
a partir do que se propõe na essência do contexto do website, mas especialmente na medida 
em que o imaginário da marca Danoninho e dos seus produtos já encontra, por experiência 
colateral, um espaço especial na cabeça e no coração do seu público. 
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Em outra perspectiva, considerando-se a relação de contexto do website Dinocity / 
Danoninho com as campanhas publicitárias e promocionais desenvolvidas pela marca junto 
ao público infantil em outras mídias - e considerando-se especialmente a promoção atual da 
marca divulgada em campanha de tevê e presente nos pontos de venda - vale observar que a 
presença dos personagens no contexto do website (na experiência proposta do acampamento 
na floresta) somente pode remeter as crianças ao contexto da promoção - onde elas podem 
combinar as emoções vivenciadas e os conhecimentos aprendidos com os personagens na 
experiência do web-acampamento às brincadeiras realizadas por elas em casa com as 
miniaturas dos personagens adquiridas nos encartes promocionais dos produtos - por conta 
da ligação temática dada entre tais experiências vivenciadas pelas crianças no contato com a 
propaganda de tevê, na interação com o website na internet, e na visualização dos produtos 
nos pontos de venda, a partir da presença simultânea dos personagens Mini Dinos em todos 
esses contextos.  

E considerando-se agora a relação de contexto do produto Danoninho com o universo 
contemporâneo da cultura de consumo alimentar das crianças, é importante destacar que 
mesmo em se tratando de um produto considerado saudável por muitos pais, e também pelas 
crianças, quando os hábitos alimentares propostos em seus contextos familiares são 
baseados no consumo cotidiano do produto - e em um contexto onde a própria marca se 
preocupa em ressaltar os benefícios nutricionais do produto, bem como, em promover às 
crianças conhecimentos e informações sobre alimentação saudável e nutrição por meio de 
atividades e jogos propostos no website - ainda assim, a preocupação atual da sociedade 
com relação à saúde e alimentação das crianças, com a qualidade e a quantidade do que as 
crianças consomem, com a frequência do consumo de determinados produtos, com a 
composição dos produtos alimentícios infantis industrializados, com a forma de apresentação 
das marcas e produtos no contexto da publicidade de alimentos dirigida ao público infantil, 
com os índices de obesidade e outros distúrbios de saúde causados por alimentação de má 
qualidade na infância, tudo isso acabaria promovendo perspectivas mais críticas na avaliação 
de tais produtos, mesmo no caso de produtos considerados saudáveis e no contexto de 
marcas consideradas confiáveis como Danoninho / Danone. 

E no que se apresenta a partir do website Dinocity / Danoninho tomado enquanto 
signo em movimento, no seu devir das significações, é interessante notar - como observado 
no contexto das análises desenvolvidas anteriormente - que ainda para além de serem 
muitas, diferentes e diversas as possibilidades de significações e de sentidos passíveis de se 
darem a desvelar a partir da expressão publicitária analisada, elas estão em movimento 
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constante e em processos contínuos de transformação e ressignificação, onde os sentidos 
nunca são dados, mas nascentes e sempre em renovação.  

Nessa perspectiva, o website Dinocity / Danoninho não apresentaria em si mesmo os 
sentidos da fantasia, do encantamento, da beleza, da alegria, da felicidade, da natureza, da 
aventura e da diversão, mas antes, ele daria à luz esses sentidos, pois que todos eles já 
seriam dados em potencial - nascentes no contexto do imaginário das crianças; no universo 
fantástico e lúdico dos personagens infantis; no contexto das histórias, dos filmes e desenhos 
animados produzidos para as crianças na literatura, no cinema e na televisão; no contexto de 
todos os espaços de web entertainment propostos para as crianças na plataforma internet; no 
contexto dos jogos de videogame desenvolvidos para crianças; nos processos 
contemporâneos da midiatização publicitária de alimentos infantis; no contexto das diferentes 
modalidades de manifestação da tendência do eatertainment dadas no universo da 
combinação alimentação-diversão; no contexto contemporâneo da cultura de consumo 
alimentar das crianças; no universo de todo o imaginário da marca Danoninho e no contexto 
de todas as campanhas publicitárias e promocionais desenvolvidas pela marca junto ao 
público infantil.  

E do mesmo modo, esses sentidos desvelados a partir do website analisado não 
estariam dados aí sempre em uma mesma perspectiva, mas envolvidos em processos 
dinâmicos de renovação e ressignificação constante. E a partir daí, seria possível então 
observar os novos sentidos nascentes nesses mesmos contextos e que já começam a se 
desvelar a partir das diferentes expressões e manifestações publicitárias, promocionais, e de 
brand entertainment dirigidas às crianças no mercado contemporâneo de alimentos infantis 
(como no caso do website tomado aqui como signo). Sentidos dados em paralelo às 
significações da alegria, da fantasia e da diversão, enquanto sentidos de atenção e 
preocupação com a saúde e alimentação infantil. Como já destacado, são os sentidos 
nascentes na perspectiva dos atuais movimentos sociais e políticos dados na busca de novas 
regulações para o contexto contemporâneo da indústria e da publicidade de alimentos 
infantis. 
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Produto: Chocolate-Brinquedo Kinder Ovo (Ferrero) 
 
Apresentação 
 Kinder Ovo é um ovo de chocolate ao leite recheado com brinquedos especiais para 
as crianças que caracteriza a principal linha de chocolates da marca Kinder produzida pela 
Ferrero. 
 
Descrição 
 A Kinder é uma das marcas que compõem o portfólio da Ferrero. É a marca de 
chocolates que caracteriza a linha de produtos da Ferrero desenvolvida especialmente para 
as crianças. Os chocolates da Kinder, conforme comunicação divulgada pela Ferrero em seu 
website, propõem-se desenvolvidos a partir de critérios especiais de qualidade, segurança e 
especial atenção às necessidades das crianças. Kinder Ovo é o principal produto da linha de 
chocolates Kinder: ovo de chocolate ao leite recheado com brinquedos especiais para as 
crianças. O chocolate do Kinder Ovo (ainda conforme a comunicação divulgada pela Ferrero) 
é especialmente enriquecido com leite e os brinquedos que se colocam como surpresas para 
as crianças dentro dos ovos são especialmente criados e desenvolvidos com base em 
estudos para promover o desenvolvimento emocional, afetivo, cognitivo e também a 
imaginação e a criatividade das crianças. Tudo isso apresentado como um compromisso da 
marca Kinder / Ferrero para conquistar e manter a confiança dos pais nos diversos países do 
mundo onde os produtos da marca se apresentam.  
 O produto Kinder Ovo, que se caracteriza essencialmente como um chocolate-
brinquedo, apresenta atualmente três linhas especiais de brinquedos / surpresas em seu 
portfólio, considerando-se o mercado brasileiro: a linha Meninas (com a proposta de mini 
brinquedos desenvolvidos com temas relacionados ao universo imaginário das meninas); a 
linha Meninos (com a proposta de mini brinquedos desenvolvidos com temas relacionados ao 
universo imaginário dos meninos); e a linha Natoons (uma linha criada em parceria com o 
WWF Brasil com mini brinquedos desenvolvidos a partir de temas relacionados à natureza e 
ao mundo dos animais). Na época do desenvolvimento das primeiras fases deste estudo, o 
produto apresentava ainda uma linha especial de brinquedos / surpresas tematizados a partir 
dos personagens do filme Universidade Monstros / Disney Pixar (lançado nos cinemas 
brasileiros em junho de 2013 – no mesmo período da apresentação desta linha especial de 
brinquedos combinados aos produtos Kinder Ovo). Kinder Ovo conta com o apoio especial do 
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seu website21 para a divulgação dos seus produtos às crianças e aos pais, e a apresentação 
de cada uma das linhas temáticas propostas de brinquedos / surpresas, onde as crianças 
podem visualizar a coleção completa de brinquedos de cada linha e também ter a 
visualização detalhada de cada brinquedo apresentado.  
 Cada mundo Kinder é caracterizado a partir de cores e cenários especiais: o mundo 
Meninas se apresenta em tons de rosa, com cenário composto por um bosque com pinheiros, 
flores e castelos, e no céu algumas flores em movimento, nuvens e um arco-íris; o mundo 
Meninos é apresentado em tons de azul, e o seu cenário representa uma cidade com prédios 
e rodovias, e no céu algumas nuvens e estrelas em movimento; o mundo Natoons se 
apresenta em tons de verde, representando a temática da natureza em seu cenário composto 
por árvores, plantas, animais, rios e lagos, com as folhas das árvores caindo lentamente, e no 
céu algumas nuvens em movimento. Além do website, a marca se utiliza também de 
campanhas publicitárias em tevê veiculadas eventualmente para a divulgação dos produtos 
ou de novas linhas temáticas de brinquedos / surpresas.  
 A Kinder dispõe ainda de um website22 desenvolvido exclusivamente para 
proporcionar atividades educativas e de entretenimento para as crianças, apresentando uma 
grande quantidade de jogos e atividades com temáticas diversas para crianças de diferentes 
idades, interesses, experiências ou características de desenvolvimento. O website  Magic 
Kinder é ligado ao Magic Production Group, produtora responsável pela criação das principais 
temáticas e linhas de brinquedos do Kinder Ovo em todo o mundo, e os seus conteúdos 
apresentam atividades de web entertainment para as crianças relacionadas aos contextos dos 
brinquedos / surpresas por elas encontrados nos ovos de chocolate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
21 Site  <http://www.kinderovo.com.br> 
22 Site <http://www.magic-kinder.com> Obs.: website disponível em diversos idiomas, mas ainda não 
disponibilizado em português para o Brasil. 

http://www.kinderovo.com.br/
http://www.magic-kinder.com/


Figuras 44 a 46 - Produto chocolate-brinquedo Kinder Ovo (Ferrero): produto, embalagem e coleção 

de brinquedos-surpresa da linha Meninas, Meninos e Natoons 
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Figuras 47 a 55 - Produto e embalagem da linha de brinquedos-surpresa Universidade Monstros; 

logomarca do filme Universidade Monstros; capa website Kinder Ovo; capa website Magic Kinder; cenas 

da peça publicitária televisiva da campanha Kinder Ovo de Páscoa 2013 
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Análise Sígnica do Produto em seu Contexto Promocional: 
Tomando-se neste momento um produto como foco de análise, enquanto uma 

modalidade de expressão promocional diferente - não especificamente verificada a partir de 
plataformas midiáticas, como no caso das análises anteriores que partiam de ações 
publicitárias ou promocionais inicialmente vistas nas plataformas tevê e internet, mas sim a 
partir do próprio produto e da sua embalagem, considerado em seu contexto nos pontos de 
venda e, a partir daí, articulado com as plataformas midiáticas da internet e da tevê - coloca-
se então o chocolate-brinquedo Kinder Ovo como o quarto objeto de análise proposto para o 
estudo que aqui se apresenta. 

Nessa perspectiva, vale observar que o produto Kinder Ovo / Ferrero a ser tomado 
aqui como objeto de análise caracteriza-se especialmente como uma proposta de produto-
brinquedo, um chocolate-brinquedo dado no contexto contemporâneo do mercado de 
produtos alimentícios para crianças, mas que, no entanto, do mesmo modo como no contexto 
das análises desenvolvidas anteriormente, apresenta em sua composição, ou mesmo em 
suas articulações, a combinação de diferentes modalidades de manifestação da tendência do 
eatertainment, na complementação da sua modalidade essencial de produto divertido, tais 
como: brindes ou brinquedos promocionais, personagens, embalagem, web entertainment, 
ponto de venda, e propaganda de tevê no formato advertainment. Todos apresentados em 
uma composição articulada a partir do fenômeno da combinação alimentação-diversão, 
materializada a partir do universo de surpresas, alegria, fantasia, imaginação e diversão que 
se propõe no contexto lúdico de tais produtos, que são ovos de chocolate, que são surpresas, 
que são brinquedos, que são brincadeiras, que são o mundo especialmente encantado, 
saboroso e divertido do Kinder Ovo. 

Vale observar ainda que se trata de uma proposta de produto-brinquedo 
especialmente no contexto dos pontos de venda, onde se colocam expostos os produtos, as 
embalagens, e as linhas temáticas dos brinquedos / surpresas que se colocam nos ovos de 
chocolate, mas articulada, a partir daí, com o apoio da plataforma midiática da internet, onde 
se coloca o website da marca, caracterizado a partir do universo lúdico do produto e das suas 
linhas temáticas de brinquedos / surpresas e ainda com o apoio das campanhas publicitárias 
da marca para divulgação dos produtos veiculadas eventualmente na plataforma midiática da 
tevê – todos espaços caracterizados especialmente pela atenção, pelo interesse e pela 
presença das crianças em seus cotidianos, seja enquanto receptores das propagandas de 
tevê, seja enquanto usuários nos websites da internet, seja ainda enquanto consumidores, 
visitando diretamente os pontos de venda. 



 | 268 
 

Tomando-se a partir de agora o chocolate-brinquedo Kinder Ovo / Ferrero como signo 
– com foco específico de análise nas linhas temáticas de brinquedos / surpresas Meninas, 
Meninos, Natoons e Universidade Monstros - e considerando-se as suas dimensões de 
significação, sua essência estética enquanto expressão promocional dada no mercado de 
alimentos infantis; de referência, sua aplicação para as éticas ou as práticas de consumo 
alimentar das crianças; de interpretação, suas possibilidades lógicas, os possíveis sentidos 
para o cotidiano dos hábitos alimentares infantis; e de contextualização, seus contextos e 
movimentos no universo contemporâneo da cultura de consumo alimentar infantil, é possível 
desenvolver ainda algumas leituras e reflexões interessantes no contexto do estudo proposto.  

Enquanto fenômeno estético – no que constitui em si a expressão promocional 
analisada em sua essência e significação, tomada enquanto signo em si mesmo - é possível 
perceber que o produto-brinquedo Kinder Ovo, criado e desenvolvido especialmente para as 
crianças, pode evocar em si mesmo, a partir do seu universo lúdico proposto, sensações de 
alegria, expectativa, surpresa, fantasia, imaginação e diversão junto ao público infantil, 
especialmente a partir do que se coloca na sua essência de chocolate-brinquedo; a sua 
promessa essencial de uma surpresa para a criança; a expectativa criada de alegria e 
diversão; o universo fantástico e lúdico dos brinquedos de cada mundo Kinder; o enigma do 
brinquedo escondido no ovo; o ritual mágico de abrir o ovo de chocolate para descobrir o 
brinquedo; o brinquedo enfim tomado nas mãos; o brincar que se imagina; a brincadeira que 
começa; e então o chocolate, doce, macio, que derrete na boca; uma doce embalagem de 
chocolate, um divertido recheio de brinquedos; chocolate com sabor especial de fantasia e 
diversão! 

Em seu contexto promocional, o produto Kinder Ovo se apresenta como um chocolate 
ao mesmo tempo em que como um brinquedo: ovos de chocolate com surpresas especiais 
para as crianças; brinquedos divertidos em doces embalagens de chocolate. As linhas 
temáticas dos brinquedos / surpresas são apresentadas como os mundos especiais de Kinder 
Ovo, onde as crianças podem escolher mergulhar no universo lúdico do mundo encantado e 
divertido do imaginário das meninas, ou no mundo divertido e cheio de aventuras do 
imaginário dos meninos, ou no mundo belo e enigmático da natureza, das plantas e dos 
animais proposto em Natoons; ou ainda mergulhar no universo fantástico e divertido dos 
personagens do filme Universidade Monstros, que compõem o tema de uma linha especial de 
brinquedos / surpresas de Kinder Ovo. As embalagens de Kinder Ovo são especialmente 
caracterizadas a partir das cores e elementos que representam cada mundo Kinder no qual 
se colocam os brinquedos / surpresas nelas contidos.  
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Os brinquedos / surpresas são sempre miniaturas de personagens, objetos ou animais 
para brincar e colecionar, ou mini quebra-cabeças para montar, joguinhos para jogar, 
figurinhas para colar e colecionar, bonequinhas, carrinhos, ou algum brinquedo para estimular 
a criança a brincar na rua com seus amigos, mini objetos de decoração, ou ainda acessórios 
para montar e usar (dentre muitas outras modalidades, sempre de acordo com a temática 
proposta em cada mundo Kinder).  

O website do produto Kinder Ovo se coloca como uma divertida possibilidade para as 
crianças terem acesso a cada um desses mundos temáticos e conhecerem a coleção 
completa dos brinquedos / surpresas propostos em cada um deles. E o website especial 
Magic Kinder se apresenta como uma proposta de experiência paralela às crianças, 
combinando os contextos das temáticas dos brinquedos / surpresas oferecidos nos ovos de 
chocolate a toda a diversidade de atividades e jogos sugeridos no website para diversão e 
entretenimento das crianças. 

E em um contexto geral, o produto Kinder Ovo se coloca como mais um produto 
alimentício para crianças no contexto contemporâneo da combinação alimentação-diversão; 
mais uma deliciosa e divertida combinação presente no mercado de alimentos infantis aliando 
produtos alimentícios a brinquedos, brincadeiras, personagens, temáticas fantásticas e 
lúdicas especiais; mais uma marca de alimentos infantis existente no universo lúdico de um 
imaginário de fantasia e diversão para as crianças. E assim, novamente uma manifestação 
especial da tendência do eatertainment que se verifica no contexto contemporâneo da cultura 
de consumo alimentar infantil. 

Nessa perspectiva, dá-se assim a avaliação do produto-brinquedo analisado em sua 
dimensão estética; tomado enquanto fenômeno estético no contexto contemporâneo da 
midiatização publicitária de alimentos para crianças: expressão estética especialmente 
caracterizada e constituída pelos signos da alegria, da surpresa, da fantasia, da imaginação e 
da diversão; os signos do universo lúdico, saboroso e divertido do chocolate-brinquedo Kinder 
Ovo, dos brinquedos e surpresas escondidos nos ovos de chocolate, do mundo encantado 
das meninas, do mundo divertido dos meninos, do mundo da natureza de Natoons, do 
universo fantástico e divertido dos personagens do filme Universidade Monstros; signos do 
mundo Kinder Ovo da alimentação-diversão. 

No contexto das éticas representadas - no que caracteriza a expressão promocional 
analisada em seu poder de referência ou aplicação, tomada enquanto signo em relação ao 
objeto que representa – é possível observar que o produto Kinder Ovo pode sugerir às 
crianças um universo mágico de surpresas, fantasia e diversão, especialmente a partir de 
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todo o imaginário que envolve a proposta lúdica do chocolate-brinquedo Kinder Ovo: um ovo 
de chocolate especialmente lúdico que traz em si a promessa da surpresa e a expectativa da 
diversão, com um brinquedo escondido dentro dele, que só pode ser descoberto quando o 
ovo de chocolate se abre, e então o brinquedo se mostra para a criança que aí dá vida à 
brincadeira – diversão com sabor de chocolate, chocolate com sabor de diversão. Universo 
mágico que também pode ser sugerido às crianças a partir da proposta fantástica e lúdica 
apresentada nos diferentes mundos de Kinder Ovo, ou ainda a partir do próprio contexto 
lúdico que caracteriza o imaginário da marca Kinder Ovo junto ao público infantil. Universo de 
surpresas, fantasia e diversão que continuamente se reforça, pois que caracteriza em 
essência as ações publicitárias e promocionais desenvolvidas pela marca para o público 
infantil nos pontos de venda, na plataforma internet e nas campanhas de tevê. 

O produto Kinder Ovo, em seu contexto promocional, faz referência especial às suas 
linhas temáticas de brinquedos / surpresas, para além do chocolate em si mesmo, 
principalmente no contexto das embalagens do produto, caracterizadas especialmente a partir 
das cores e elementos decorativos de cada linha proposta. Referência dada também a partir 
do website da marca que, como já mencionado, caracteriza-se especialmente a partir dos 
mundos temáticos de Kinder Ovo, com destaque especial para a apresentação da linha 
completa de brinquedos de cada tema. E ainda, a partir das campanhas de tevê 
eventualmente veiculadas pela marca que, em sua maioria, dão maior destaque às linhas 
temáticas dos brinquedos / surpresas (especialmente quando se trata do lançamento de uma 
nova linha) do que ao produto, ao chocolate em si mesmo. O contexto promocional do 
produto faz referência também ao universo fantástico e divertido do filme Universidade 
Monstros (estreado nos cinemas brasileiros no mesmo período da promoção do Kinder Ovo 
combinado aos brinquedos / surpresas tematizados com os personagens do filme).  

Mas há também em seu contexto promocional algumas referências ao produto em si, 
sua qualidade e composição especial enquanto chocolate produzido especificamente para as 
crianças – embora essas referências sejam mencionadas em um segundo plano e não com o 
mesmo destaque que se apresenta para os brinquedos e suas temáticas especiais. Nas 
embalagens de Kinder Ovo, as referências ao produto colocam-se especialmente na 
expressão “rico em leite”, que aparece sempre vinculada à logomarca Kinder Ovo e na 
apresentação da tabela nutricional e dos ingredientes do produto, que aparece sempre com 
algum destaque em uma das partes da embalagem. 

 No website da marca, essas referências se apresentam no momento da descrição 
técnica dos produtos, na seção produtos, e em um texto especial desenvolvido pela Ferrero, 
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na seção sobre a marca, apresentando a Kinder como uma marca que se coloca em um 
compromisso constante de qualidade, segurança e preocupação com as necessidades 
infantis, procurando desenvolver sempre os melhores produtos, chocolates que sejam além 
de saborosos, também nutritivos, e com brinquedos que possam promover o desenvolvimento 
emocional, afetivo, cognitivo, e também a imaginação e a criatividade das crianças. Do 
mesmo modo, nas campanhas de tevê há também algumas referências ao produto em si (ao 
chocolate), especialmente nos momentos em que se destaca a sua qualidade especial de 
chocolate rico em leite. 

No contexto geral da expressão promocional do produto Kinder Ovo - enquanto 
proposta de um chocolate-brinquedo produzido especialmente para as crianças - coloca-se 
primeiramente representada a ideia da diversão, do entretenimento, da alegria, da fantasia, 
numa sobreposição quase que total à ideia da alimentação ou da nutrição. Tal fenômeno se 
coloca já na própria essência do produto em si: um chocolate - produto que já é em si 
caracterizado por todo um imaginário lúdico de sabor, alegria, encantamento e prazer; o que 
se torna ainda mais intenso no caso do Kinder Ovo: um chocolate que é também um 
brinquedo - onde o imaginário lúdico do chocolate se soma ao imaginário lúdico dos 
brinquedos e do brincar. A partir de então, o brinquedo se torna o divertido recheio e o 
chocolate, a deliciosa embalagem desse produto-alimentação-diversão.  

E destacando-se ainda nesse contexto o fato de os brinquedos / surpresas do Kinder 
Ovo serem caracterizados a partir de temáticas especiais, relatadas como os diferentes 
mundos de fantasia e diversão proporcionados pela marca para o encantamento e 
entretenimento das crianças; e também a proposta paralela apresentada pela marca a partir 
do website do Magic Kinder, dedicado exclusivamente à apresentação de jogos e atividades 
diversas para as crianças, a partir dos contextos propostos nas temáticas dos brinquedos / 
surpresas que elas encontram nos ovos de chocolate.  

Somente depois, ou a partir de todo esse contexto de fantasia e entretenimento, da 
representação primeira da ideia da diversão, é que a temática da alimentação aparece, 
representada na proposta do Kinder Ovo tomado enquanto chocolate rico em leite, 
desenvolvido com toda a qualidade e segurança de que as crianças necessitam. 

Nessa perspectiva, coloca-se então a avaliação do produto-brinquedo analisado na 
dimensão das suas referências e aplicações para as éticas de consumo alimentar das 
crianças na contemporaneidade: referências que sugerem as práticas de consumo alimentar 
infantil a partir dos signos da alegria, da surpresa, da fantasia, da imaginação e da diversão; 
os signos do universo lúdico, saboroso e divertido do chocolate-brinquedo Kinder Ovo, dos 
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brinquedos e surpresas escondidos nos ovos de chocolate, do mundo encantado das 
meninas, do mundo divertido dos meninos, do mundo da natureza de Natoons, do universo 
fantástico e divertido dos personagens do filme Universidade Monstros; signos do mundo 
Kinder Ovo da alimentação-diversão. Ou seja: a partir do que caracteriza em essência a 
expressão estética do produto-brinquedo aqui tomado como signo. 

Na dimensão das possibilidades lógicas é possível observar que todo o universo lúdico 
proposto a partir do chocolate-brinquedo Kinder Ovo pode despertar nas crianças emoções e 
sentimentos de alegria, expectativa, surpresa, fantasia, imaginação e diversão. Alegria, por 
conta do próprio produto em si mesmo, um ovo de chocolate com recheio de brinquedo; 
expectativa, porque a criança não sabe qual brinquedo ela vai encontrar no ovo de chocolate; 
surpresa, ao descobrir o brinquedo que o ovo de chocolate guardava para ela (e que pode ser 
tanto uma surpresa boa, se a criança gostar do brinquedo, quanto ruim, se a criança ficar 
decepcionada); fantasia e imaginação, ao vislumbrar todas as possibilidades lúdicas do 
brinquedo encontrado no ovo; diversão, ao dar início à brincadeira, ao completar-se o ritual 
mágico e divertido do Kinder Ovo, e ao comer o chocolate macio de sabor doce e com 
gostinho especial de brincadeira e diversão. 

A proposta lúdica do chocolate-brinquedo Kinder Ovo se coloca para as crianças como 
um convite especial a esse universo de fantasia e diversão. O produto convida a criança a 
escolher um mundo Kinder para se divertir, convida a criança a escolher o seu ovo de 
chocolate no ponto de venda; convida a criança ao ritual mágico de alegria, surpresa, fantasia 
e diversão que se coloca a partir do seu ovo de chocolate recheado com brinquedo. O 
website Kinder Ovo reforça esse convite à fantasia e à diversão, apresentando às crianças os 
diferentes mundos Kinder e destacando a coleção completa dos brinquedos tematizados a 
partir de cada mundo. E o website Magic Kinder traz para as crianças um convite a mais: 
convida as crianças a continuarem a brincadeira iniciada com os brinquedos / surpresas do 
Kinder Ovo no contexto dos diversos jogos e atividades propostos no website.  

No entanto não há, no contexto promocional do Kinder Ovo, algum convite às crianças 
para além do universo da fantasia e da diversão, no contexto do consumo alimentar infantil. 
As poucas referências dadas ao produto e seus benefícios para o consumo alimentar infantil 
parecem ser especialmente direcionadas aos pais, por meio de algumas informações nas 
embalagens, ou informações sobre os produtos presentes no website do Kinder Ovo, ou 
ainda em algumas rápidas menções ao produto nas propagandas de tevê veiculadas 
eventualmente pela marca.   
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Nessa perspectiva, em que o contexto promocional do produto Kinder Ovo se 
apresenta especialmente para as crianças como uma proposta de experiência lúdica de 
fantasia e diversão, as possibilidades de interpretação, as lógicas, os sentidos que podem se 
colocar junto ao público infantil a partir do produto analisado estão dados primeiramente no 
universo do brincar, do imaginar, do descobrir, do divertir e do encantar; os sentidos do 
chocolate com recheio especial de brinquedo ou do brinquedo com embalagem especial de 
chocolate; os sentidos do universo lúdico do imaginário de Kinder Ovo.  

Uma possibilidade de interpretação que também se coloca para as crianças nesse 
contexto, especialmente a partir da proposta dos diferentes mundos Kinder de diversão, dá-se 
nos sentidos de uma marca que entende os diferentes mundos das crianças, seus diferentes 
interesses, gostos e preferências, permitindo que as crianças escolham os universos 
temáticos de que mais gostam ou com os quais elas mais se identificam para brincar e se 
divertir com os brinquedos do Kinder Ovo.  

A partir desse mesmo contexto dos diferentes mundos Kinder de diversão, e com 
atenção especial ao mundo Meninas e ao mundo Meninos, é interessante observar que, ao 
mesmo tempo em que essas linhas temáticas se colocam como proposta de uma 
diferenciação entre os dois universos, reconhecendo os seus diferentes interesses, gostos e 
preferências, o que pode despertar nas crianças alguns sentidos lúdicos de identidade do ser 
menina e do ser menino, elas também podem se colocar como proposta de uma total 
separação entre tais universos, determinando de antemão o que meninas e meninos, 
separadamente, devem fazer, com o que devem brincar, e do que devem gostar, não 
reconhecendo as diversas possibilidades de interações entre esses mundos, onde ambos 
podem muitas vezes gostar das mesmas coisas, brincar com os mesmos brinquedos, ter os 
mesmos interesses; e onde às vezes as meninas podem preferir o que se classifica como 
masculino e os meninos podem preferir o que se classifica como feminino. Nesse caso, os 
sentidos que aí se dariam para as crianças se colocariam como sentidos de um não poder 
brincar porque é só para as meninas ou porque é só para os meninos.  

Ainda no contexto dos mundos temáticos de Kinder Ovo propostos para diversão e 
entretenimento das crianças, vale observar que o produto pode também despertar nas 
crianças, especialmente no caso da linha temática de brinquedos / surpresas Natoons alguns 
sentidos ligados à natureza, à preservação do meio ambiente, ao amor e cuidado com os 
animais; os sentidos de Kinder Ovo tomado como uma marca que ama e protege a natureza, 
pois que a linha temática Natoons se coloca como uma parceria da marca Kinder Ovo com o 



 | 274 
 

WWF Brasil para promover junto às crianças atitudes de proteção e cuidado com o meio 
ambiente.  

Outra possibilidade de interpretação lógica que se coloca para as crianças a partir do 
contexto promocional do Kinder Ovo é a que pode se dar nos sentidos de sinergia propostos 
entre a promoção especial desenvolvida pela marca para o produto Kinder Ovo combinado 
aos brinquedos  / surpresas tematizados com os personagens do filme Universidade Monstros 
e o próprio contexto de lançamento do filme nos cinemas, dado no mesmo período da 
promoção: com a narrativa da história proposta no filme, os cenários fantásticos e os 
personagens em ação, os efeitos especiais de animação, e a experiência estética da 
diversão.  

E finalmente, outra possibilidade interpretativa que se coloca a partir do contexto do 
produto-brinquedo Kinder Ovo, desta vez na perspectiva dos pais dá-se nos sentidos de 
produto tomado como uma marca que se preocupa com as necessidades e com o 
desenvolvimento das crianças - especialmente a partir da proposta de um produto de 
qualidade para o consumo alimentar infantil por ser um chocolate rico em leite, combinado a 
brinquedos que possam promover o desenvolvimento emocional, afetivo e cognitivo, e ainda a 
imaginação e criatividade das crianças; além da proposta de um website desenvolvido 
especialmente para a diversão e o entretenimento infantil, com jogos e atividades elaborados 
a partir das temáticas apresentadas nos brinquedos / surpresas combinados aos ovos de 
chocolate.  

Parece não haver, no entanto, no contexto promocional do produto-brinquedo Kinder 
Ovo, possibilidades de sentidos lógicos de interpretação propostos para as crianças no 
universo do consumo alimentar; nenhuma possibilidade de sentido dada às crianças a partir 
do produto em si mesmo, o chocolate tomado como produto para o consumo alimentar 
infantil, com seus possíveis benefícios ou eventuais recomendações para moderação no 
consumo. Os sentidos que se colocam aí para as crianças, como já destacado, são dados 
especialmente no universo da fantasia e da diversão. 

Coloca-se assim, nessa perspectiva, a avaliação do produto-brinquedo analisado na 
dimensão interpretativa das suas possibilidades lógicas para os cotidianos da cultura de 
consumo alimentar das crianças no mundo contemporâneo: sentidos que orientam as crenças 
e os hábitos alimentares infantis a partir dos signos da alegria, da surpresa, da fantasia, da 
imaginação e da diversão; os signos do universo lúdico, saboroso e divertido do chocolate-
brinquedo Kinder Ovo, dos brinquedos e surpresas escondidos nos ovos de chocolate, do 
mundo encantado das meninas, do mundo divertido dos meninos, do mundo da natureza de 
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Natoons, do universo fantástico e divertido dos personagens do filme Universidade Monstros; 
signos do mundo Kinder Ovo da alimentação-diversão. Ou seja: a partir das práticas de 
consumo alimentar sugeridas para as crianças com base no que caracteriza em essência a 
expressão estética do produto-brinquedo aqui tomado como signo. 

E numa perspectiva fenomenológica de contextualização - nas diferentes 
possibilidades de contextos, movimentos e perspectivas de percepção que podem se colocar 
em relação ou a partir da expressão promocional tomada como signo - é possível desenvolver 
mais algumas reflexões no contexto do estudo proposto:  

Nesse sentido, no que se coloca com relação às possibilidades de percepção que 
podem se dar a partir do produto-brinquedo analisado, tomado aqui como signo, é 
interessante notar que ao se dar a leitura de todo o contexto promocional proposto a partir do 
chocolate-brinquedo Kinder Ovo - a proposta lúdica do ovo de chocolate recheado com 
brinquedo; o brinquedo tomado como uma surpresa para a criança;  os diferentes mundos 
Kinder de diversão dados como temáticas especiais para os brinquedos; as embalagens do 
produto especialmente caracterizadas a partir das cores e elementos decorativos de cada 
mundo Kinder; o website da marca também caracterizado a partir dos diferentes mundos 
Kinder de diversão; o website Magic Kinder dado como uma proposta paralela de diversão e 
entretenimento para as crianças, com jogos e atividades dados nos mesmos contextos 
temáticos dos brinquedos do Kinder Ovo – em todo esse contexto são diversas as 
perspectivas de percepção e as possibilidades de significação que podem se colocar a partir 
da proposta lúdica dos ovos de chocolate recheados com brinquedos de Kinder Ovo. 
 Enquanto na perspectiva de percepção de um pesquisador, por exemplo, o produto 
Kinder Ovo pode ser o signo, o significar de um objeto de estudo tomado como uma 
modalidade genuína da combinação alimentação-diversão, trazendo em si mesmo todos os 
elementos que o caracterizam como manifestação da tendência do eatertainment no contexto 
contemporâneo do mercado de produtos alimentícios infantis, na perspectiva de percepção 
das crianças, a partir das suas diferentes experiências vivenciadas com o objeto, esse mesmo 
produto Kinder Ovo pode ter muitas outras significações, dadas em sentidos muito diversos. 
 Para as crianças mais novas, pode não se tratar apenas de um chocolate, ou apenas 
de um brinquedo, mas de um chocolate-brinquedo, um ovo mágico de chocolate com recheio 
de brinquedo, o significar de uma deliciosa e divertida brincadeira de Kinder Ovo; para as 
crianças mais velhas, pode se tratar de um chocolate que não tem gosto de chocolate, um 
brinquedo que é muito pequeno e às vezes sem graça, o significar de um ovo de chocolate 
que poderia ser bem maior, com chocolate mais gostoso e com brinquedos mais divertidos. 
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 Na percepção de muitas crianças, cada novo produto Kinder Ovo que elas visualizam 
pode ser o signo, o significar de mais um brinquedo para a sua coleção; enquanto que na 
percepção de outras crianças, esse mesmo produto Kinder Ovo pode significar a brincadeira 
da qual elas não vão poder participar, ou porque o produto é muito caro e seus pais não 
podem comprar, ou porque elas talvez tenham restrições dietéticas de saúde e não possam 
comer chocolate.  

Já na percepção dos adolescentes, em uma perspectiva diferente, o produto Kinder 
Ovo pode significar um chocolate ruim, meio sem gosto, mas com brinquedos interessantes 
para colecionar, no caso dos adolescentes e jovens que costumam colecionar miniaturas com 
temáticas diversas.  

Considerando-se agora a perspectiva de percepção dos pais, enquanto para alguns 
deles o produto Kinder Ovo pode se apresentar como o signo de um chocolate especial para 
as crianças, rico em leite e mais saudável para o consumo infantil e ainda com brinquedos 
especialmente desenvolvidos para o entretenimento e educação das crianças; para outros 
pais pode se tratar do signo de um produto que incentiva as crianças ao consumo excessivo 
do chocolate por conta dos diferentes brinquedos apresentados em cada linha temática, 
despertando nas crianças o desejo de completar suas coleções.  

E na perspectiva dos profissionais de saúde e nutrição infantil, esse mesmo produto 
Kinder Ovo, para além de um chocolate rico em leite, pode significar um chocolate ainda mais 
rico em açúcar e gorduras. No contexto contemporâneo do debate que se apresenta sobre a 
publicidade de alimentos infantis e suas possíveis relações com os hábitos alimentares das 
crianças e com as questões atuais relacionadas à obesidade infantil e outros distúrbios de 
saúde causados por alimentação de má qualidade na infância, é possível observar que o 
produto Kinder Ovo pode ter significações muito diferentes, quase totalmente opostas entre si. 

Já na percepção de empresários e publicitários do mercado de alimentos o produto 
Kinder Ovo pode se apresentar como uma ideia genial, um produto de sucesso que consegue 
combinar, em um único produto, as duas coisas de que as crianças mais gostam: chocolates 
e brinquedos; na percepção das entidades de proteção e defesa das crianças e adolescentes 
enquanto consumidores, o mesmo produto se colocaria como uma modalidade promocional 
abusiva junto ao público infantil, pelo incentivo a um consumo excessivo do chocolate, sem 
informações dadas às crianças sobre o produto e seus benefícios e restrições para o 
consumo alimentar infantil, e com foco promocional exclusivo nas temáticas dos brinquedos 
que são combinados aos ovos de chocolate.  
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São essas, entre tantas outras possibilidades, as diferentes perspectivas de 
percepção que poderiam se colocar a partir de um mesmo signo promocional: o fenômeno 
estético do chocolate-brinquedo kinder Ovo considerado no contexto da midiatização 
publicitária contemporânea de alimentos infantis. Perspectivas plurais que compõem a 
diversidade das significações e dos sentidos da alimentação-diversão (da proposta lúdica dos 
ovos de chocolate recheados com brinquedos especiais) no contexto dinâmico, lúdico e 
heterogêneo da cultura de consumo alimentar infantil no mundo contemporâneo.  

No que se coloca na dimensão do contexto promocional do produto-brinquedo Kinder 
Ovo aqui tomado como signo – do mesmo modo como dado com as análises anteriores 
desenvolvidas – é importante observar que tanto no que se refere ao contexto promocional do 
produto Kinder Ovo considerado em si mesmo quanto no que se refere à dimensão do 
contexto mais amplo no qual o produto Kinder Ovo e suas ações promocionais se colocam, as 
conexões entre os seus signos em si e entre esses signos e os seus contextos se fazem 
essenciais nos seus processos de significação.  

No contexto promocional do produto Kinder Ovo considerado em si mesmo, é possível 
observar que o ovo de chocolate recheado com brinquedo da Kinder se coloca para as 
crianças como uma proposta de experiência lúdica de diversão e fantasia. Proposta lúdica 
que, combinada aos diferentes mundos Kinder de diversão na tematização especial dos 
brinquedos / surpresas do Kinder Ovo em diferentes linhas, pode se tornar ainda mais 
fantástica e divertida. E que combinada também ao website da marca, caracterizado a partir 
da exposição dos cenários lúdicos e coloridos dos diferentes mundos Kinder e a 
apresentação das coleções dos brinquedos / surpresas de acordo com a temática sugerida 
em cada mundo, pode se colocar como proposta ainda mais presente nesse universo lúdico 
da diversão e da fantasia. Universo este que se torna ainda mais fantástico e divertido se 
considerado sobre o pano de fundo de todo o imaginário lúdico da marca e do produto Kinder 
Ovo, que por experiência colateral as crianças já conhecem e com os quais elas já têm uma 
relação de carinho, alegria, diversão e fantasia em seus cotidianos. 

E considerando-se a dimensão do contexto mais amplo no qual o produto-brinquedo 
Kinder Ovo e suas ações promocionais se apresentam, é importante observar que o 
composto promocional de Kinder Ovo não se apresenta de forma isolada, considerado 
apenas em si mesmo, mas em uma relação contínua e dinâmica com todo o contexto das 
marcas e produtos alimentícios infantis presentes no mercado contemporâneo de alimentos, 
bem como, o contexto aí proposto das ações publicitárias e promocionais desenvolvidas junto 
ao público infantil nos pontos de venda e nas principais plataformas midiáticas de 
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comunicação e interatividade com as crianças (como a internet, a tevê, o cinema, os 
videogames, os tablets e smartphones); com o universo fantástico e lúdico dos diversos 
personagens que se apresentam para as crianças nas diferentes plataformas midiáticas, no 
mercado de produtos infantis de modo geral, e também no próprio contexto lúdico do 
imaginário infantil; com todo o contexto de lançamento do filme Universidade Monstros nos 
cinemas, bem como, o universo fantástico e lúdico vivenciado pelos personagens no filme; 
com as principais tendências e movimentos dados no universo contemporâneo da cultura de 
consumo infantil, considerando-se especialmente o contexto da cultura de consumo alimentar 
das crianças; com os processos contemporâneos da midiatização publicitária de alimentos 
infantis; com as diferentes modalidades de manifestação da tendência do eatertainment 
dadas no universo da combinação alimentação-diversão; com o contexto contemporâneo do 
debate social que se estabelece sobre a publicidade de alimentos infantis e a preocupação 
atual da sociedade com as questões ligadas à saúde e alimentação das crianças; e ainda 
com o contexto de atenção, preocupação e conscientização que se apresenta na 
contemporaneidade a partir das questões de sustentabilidade, preservação da natureza e 
cuidados com o meio ambiente.  

Nessa perspectiva, considerando-se, por exemplo, a relação de contexto do produto 
Kinder Ovo em sua linha de brinquedos promocionais tematizados com os personagens do 
filme Universidade Monstros, com o evento do lançamento do filme nos cinemas - e todo o 
contexto lúdico proposto em sua narrativa, é interessante observar o quanto a presença dos 
personagens, dados às crianças como brinquedos em miniaturas nos ovos de chocolate, 
pode remeter a todo o imaginário fantástico e lúdico do filme lançado nos cinemas brasileiros 
em junho de 2013; da mesma forma que, em um movimento inverso, também a presença dos 
personagens no filme, em suas aventuras divertidas vivenciadas nas telas dos cinemas, pode 
remeter ao imaginário de todos os produtos licenciados com a imagem dos personagens para 
as crianças, tais como brinquedos, papelaria, alimentícios, dentre outros, considerando-se 
ainda nessa relação de contexto todo o imaginário dos personagens já construído junto às 
crianças e aos adultos por conta do filme Monstros SA, filme com os mesmos personagens, 
lançado nos cinemas brasileiros no ano de 2001, e cujos personagens permaneceram em 
destaque nas mídias e no mercado de produtos infantis ao longo de todo esse período.  

Na relação de contexto dada entre o produto Kinder Ovo especialmente em sua linha 
de brinquedos / surpresas tematizados com os animais do mundo Natoons e a preocupação 
atual da sociedade com as questões ligadas à sustentabilidade, à preservação da natureza e 
aos cuidados com o meio ambiente, é possível observar que a presença de todos esses 
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animais selvagens na forma de miniaturas dadas às crianças nos ovos de chocolate se 
colocaria aí como proposta de se despertar, ainda na infância, um sentimento ou atitude de 
amor e proteção aos animais, permitindo que as crianças conheçam mais sobre a natureza, 
de forma lúdica e divertida.  

E considerando-se ainda o produto Kinder Ovo, vale observar que essas linhas 
temáticas se colocam em uma contínua relação com todas as marcas, produtos e 
personagens desenvolvidos para as crianças nas diferentes plataformas midiáticas e no 
mercado de produtos em geral, especialmente aquelas marcas, produtos e personagens que 
também se colocam em uma proposta de identificação com os universos das meninas ou dos 
meninos: o mundo Barbie, o mundo Hotwheels, o mundo Lilica Ripilica, o mundo Tigor T. 
Tigre, o mundo Bratz, o mundo Ben 10, o mundo Boomerang, o mundo Fox, o mundo 
Meninas Superpoderosas, o mundo Homem de Ferro, entre tantos outros mundos. 

E quanto ao produto Kinder Ovo considerado no contexto contemporâneo da cultura 
de consumo alimentar infantil, é importante notar que, embora ele caracterize uma proposta 
de experiência lúdica para as crianças, combinando chocolates e brinquedos com temas 
especiais, trata-se, ao mesmo tempo, de um produto considerado rico em açúcar e gorduras e 
que pode ser prejudicial à saúde das crianças se consumido em excesso. 

E no que se coloca a partir do produto-brinquedo Kinder Ovo tomado enquanto signo 
em movimento, no contínuo devir das suas significações, é interessante observar - como 
dado no contexto das análises anteriores desenvolvidas - que ainda para além das diferentes 
e diversas possibilidades de significações e de sentidos que podem se desvelar a partir da 
expressão promocional analisada, tais significações e sentidos estão continuamente em 
movimento e transformação, em constante ressignificação, pois que os sentidos nunca são 
dados, mas sempre nascentes e em renovação.  

Assim, o produto-brinquedo Kinder Ovo, nessa perspectiva, não apresentaria em si 
mesmo os sentidos da alegria, da surpresa, da fantasia, da imaginação e da diversão, mas 
faria tais sentidos virem à tona, pois que todos eles já estariam antes dados em potencial - 
nascentes no contexto lúdico do imaginário infantil; no universo fantástico e divertido dos 
personagens criados e desenvolvidos para as crianças; no contexto das histórias, dos filmes e 
desenhos animados produzidos para as crianças na literatura, no cinema e na televisão; no 
contexto de todos os conteúdos de entretenimento, diversão e educação desenvolvidos para 
as crianças nas diferentes plataformas midiáticas de comunicação e interatividade com o 
público infantil; nos processos contemporâneos da midiatização publicitária de alimentos 
infantis; no contexto das diferentes modalidades de manifestação da tendência do 
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eatertainment dadas no universo da combinação alimentação-diversão; no contexto da cultura 
contemporânea de consumo alimentar infantil; no universo lúdico do imaginário da marca e do 
produto Kinder Ovo; no contexto das diferentes campanhas publicitárias e ações 
promocionais desenvolvidas pela marca junto às crianças; no universo mágico, delicioso e 
divertido dos chocolates e outras guloseimas que caracterizam especialmente o consumo 
alimentar infantil; no contexto dinâmico e divertido dos brinquedos, dos jogos e outras 
modalidades de entretenimento dadas para as crianças na contemporaneidade.  

Do mesmo modo, esses sentidos desvelados a partir do chocolate-brinquedo Kinder 
Ovo tomado como signo, e também a partir de todo o seu contexto promocional, não se 
dariam aí sempre em uma mesma perspectiva, mas estariam continuamente envolvidos em 
processos dinâmicos de ressignificação. E assim, a partir daí, seria possível então perceber 
os novos sentidos nascentes nesses mesmos contextos e que já começam a ser desvelados 
a partir das diversas expressões publicitárias e promocionais junto às crianças no mercado 
contemporâneo de alimentos infantis. Sentidos que se colocam em paralelo às significações 
da alegria, da fantasia e da diversão, dados como sentidos de uma maior atenção e 
preocupação com a saúde e alimentação das crianças, como o que se dá no contexto 
promocional de produtos alimentícios considerados hipercalóricos ou de baixo valor 
nutricional, que são oferecidos às crianças nos pontos de venda e divulgados a partir das 
mídias, que por sua vez, começam a despertar no público sentidos mais críticos para a 
avaliação desses  produtos, tentando diminuir ou ainda evitar o consumo dos mesmos entre 
as crianças. – Novamente aqui, trata-se daqueles sentidos nascentes na perspectiva dos 
diferentes movimentos sociais e políticos dados pela busca de novas regulações para o 
contexto contemporâneo da indústria e da publicidade de alimentos infantis. 
 
 
Mix de Produtos: Trakinas (Kraft Foods); Cheetos (Pepsico); Toddynho (Pepsico); Del 
Valle Kapo (Coca Cola); e M&M’s Minis (Mars) 
 
 
 
 
 
 
 



Figuras  56 a 69  - Composto promocional do produto Trakinas: produto e embalagens (diferentes 

sabores); mascote da marca; cenas de diversas campanhas publicitárias televisivas da marca; 

telas do website Trakinas 281 



Figuras  70 a 77  - Composto promocional do produto Cheetos: produto e embalagens 

(diferentes sabores); mascote da marca; telas do website Cheetos; Capa do jogo Cheetos 

Adventure; capa do jogo Missão Selva 
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Figuras  78 a 88  - Composto promocional do produto Toddynho: mascote da marca; produto e 

embalagem; telas do website Toddynho; capa da seção de jogos e brincadeiras; cenas de uma das 

campanhas publicitárias televisivas da marca 
283 



Figuras  89 a  99  - Composto promocional do produto Del Valle Kapo: produto e embalagens 

(diferentes sabores); mascote da marca; telas do website Del Valle Kapo; cenas da campanha 

publicitária televisiva atual da marca (com as frutas protagonistas) 
284 



Figuras  100 a 111  - Composto promocional do produto M&M’s Minis: produto e embalagens 

(diferentes cores); mascotes da marca; telas do website M&M’s (produtos, personagens, túnel do 

tempo e curiosidades) 
285 
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Apresentação 
 Os biscoitos recheados Trakinas (Kraft Foods), os salgadinhos de milho Cheetos 
(Pepsico), os achocolatados Toddynho (Pepsico), os sucos de frutas Del Valle Kapo (Coca 
Cola) e os confeitos de chocolate M&M’s (Mars) são todos produtos especialmente presentes 
nos cotidianos da cultura contemporânea de consumo alimentar infantil, presentes nos rituais 
diários dos lanches de muitas crianças, seja no recreio da escola, ou durante as suas 
atividades diversas em outros ambientes, ou mesmo nos momentos de lanche feitos em casa. 
Produtos especialmente caracterizados a partir da combinação “produto-embalagem-
mascote” para falar diretamente às crianças em suas ações publicitárias e promocionais de 
comunicação e relacionamento com o público infantil, dadas principalmente nos pontos de 
venda e nas plataformas midiáticas da internet e ainda com eventual presença também na 
plataforma midiática da tevê por meio de algumas campanhas publicitárias. 
 
Descrição 
 TRAKINAS: Biscoito recheado, com diversos sabores e diferentes linhas de produto, 
produzido pela Kraft Foods, com foco específico nos públicos infantil e adolescente. Os 
biscoitos têm um sabor especialmente doce e são caracterizados com o desenho em relevo 
das carinhas trakinas (onde se pode ver o recheio do biscoito através das cavidades dos 
olhos e da boca de cada carinha desenhada). As embalagens são super coloridas, 
acompanhando a riqueza de cores da logomarca, e com diferentes fontes, contornos e 
sinalizações em destaque para as principais informações, como o sabor do biscoito ou o tipo 
de recheio. Há também a presença do personagem mascote da marca na embalagem para o 
destaque de algumas informações em especial, como o novo mix “energia” de composição 
dos biscoitos incluindo cereal, vitamina A e ferro. O personagem mascote da marca é 
caracterizado como uma criança com cara de biscoito Trakinas, temática iniciada em 
campanhas publicitárias de tevê veiculadas desde alguns anos atrás - onde as crianças que 
comiam os biscoitos ficavam com cara de Trakinas enquanto aprontavam as travessuras e 
traquinagens próprias do cotidiano infantil – e que vem sendo reforçada ao longo do tempo, 
caracterizando inclusive o slogan do biscoito em tais campanhas: “Trakinas, o biscoito que é a 
minha cara”. Daí o contexto de caracterização da figura do personagem mascote que está 
presente não somente nas embalagens dos produtos, mas também no website da marca. 
 CHEETOS: Salgadinhos de milho, com diferentes sabores, produzidos pela Pepsico 
especificamente para as crianças. O produto tem sabor especialmente salgado, com gosto e 
aroma fortes e marcantes, e se apresenta em um diferente formato para cada variação de 
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sabor. As embalagens são bem coloridas e com brilho laminado, apresentadas em cores 
diferentes para cada variação de sabor, sempre em combinação e contraste com as cores da 
logomarca, e com destaque para diferentes fontes, ícones e contornos na apresentação das 
principais informações (especialmente quanto ao sabor do salgadinho, o preparo do produto – 
assado – e quanto à sua composição baseada em milho e óleo de girassol com redução nos 
teores de sódio e gorduras). Nas embalagens há também a presença especial do 
personagem mascote da marca, caracterizado em um ambiente de selva e acompanhado de 
animais da floresta (um animal diferente para a embalagem de cada variação de sabor) - 
temática que faz link com o website da marca onde o personagem mascote também está 
presente. O personagem mascote Chester Cheetah é caracterizado como um guepardo que 
vive na selva, mas que também se coloca em outros ambientes e contextos (como a cidade 
ou o campo) para vivenciar suas aventuras. Presente nas embalagens dos produtos, no 
website da marca, e ainda eventualmente em campanhas publicitárias de tevê, falando 
sempre diretamente às crianças e convidando-as a vivenciar divertidas aventuras em sua 
companhia.  
 TODDYNHO: Bebida láctea de chocolate, disponível também na versão de sabor 
morango, composta especialmente para as crianças e produzida pela Pepsco. O produto tem 
sabor doce e gostinho especial de chocolate (ou de morango) e a criança pode beber de 
canudinho. A embalagem tem a forma de uma caixinha (com um canudinho listrado) e as 
suas cores caracterizam especialmente o sabor indicado (tons de marrom para o sabor 
chocolate e tons de rosa para o sabor morango). Há diferentes fontes e contornos em 
destaque para a indicação das principais informações, como aquelas referentes ao sabor da 
bebida, composição do produto - como feito a base de leite e enriquecido com vitaminas - e  
quantidade de calorias e ausência de conservantes. No verso da embalagem há uma 
proposta de atividade lúdica para as crianças, com temática relacionada à nutrição e à 
composição nutricional do produto Toddynho. O principal destaque da embalagem é o 
personagem mascote da marca, presente nas diferentes faces da caixinha, especialmente na 
frente, onde ele ocupa quase toda a cena em combinação com a logomarca. O personagem 
mascote Toddynho, caracterizado na forma de uma caixinha de chocolate com canudinho, é 
apresentado sempre com destaque especial, tanto nas embalagens dos produtos como no 
website da marca, ou ainda nas campanhas publicitárias de tevê. Ele é muito carismático e 
fala diretamente às crianças (e também às mães) convidando todos a brincar, a vivenciar 
experiências de diversão, mas falando também sobre alimentação e nutrição.  
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 DEL VALLE KAPO: Suco de frutas, apresentado em diferentes sabores, produzido 
especialmente para as crianças pela Del Valle (Coca Cola). O produto se caracteriza como 
suco de frutas de verdade, enriquecido com vitaminas e apresentado nos sabores laranja, 
abacaxi, uva, morango e maracujá. O suco, que a criança pode beber de canudinho, é 
especialmente doce e o seu gosto e aroma lembram o sabor da fruta (porém numa versão 
artificial). As embalagens são bem coloridas, com cores vivas e que acompanham o universo 
cromático de cada sabor, conforme a cor da fruta que caracteriza o suco. Apresentam a 
imagem das frutas combinadas a desenhos que remetem a outras formas e contextos 
possíveis de serem imaginados a partir delas. As caixinhas têm um formato diferente e cada 
embalagem traz um canudinho colorido que acompanha a cor da fruta. Há diferentes fontes e 
contornos em destaque para a apresentação das informações principais (especialmente 
referentes ao sabor do suco, quantidade de calorias, ausência de corantes, e ao complexo de 
vitaminas que compõe o produto). A mascote da marca - uma laranja animada, caracterizada 
com carinha e mãozinhas que assumem diferentes movimentos e expressões - não está 
presente nas embalagens dos produtos nem nas campanhas publicitárias veiculadas em tevê, 
mas é bastante presente no website da marca, apresentando às crianças algumas seções 
especiais, como a que ensina a criança a plantar as sementes das frutas e a cuidar do seu 
crescimento e desenvolvimento com atenção e carinho.  
 M&M’s MINIS: Confeitos de chocolate ao leite, produzidos pela Mars, e embalados em 
tubinhos coloridos especialmente para as crianças. O produto se caracteriza como mini 
balinhas de chocolate, todas coloridas e com a letra M estampada numa das faces, com 
sabor bem doce e amanteigado e que se derretem na boca. As embalagens têm o formato de 
tubinhos coloridos, cheios de mini balinhas, com a letra M estampada em relevo na tampa, e 
que a criança pode abrir e fechar (fazendo barulhinho quando abre e fecha e quando se 
sacode as balinhas). Embalagens super coloridas, em composição com a diversidade de 
cores da logomarca da linha do produto (M&M’s Minis), e ainda apresentando algumas fontes 
e contornos em destaque para a sinalização das informações referentes à composição do 
produto (chocolate ao leite), sua coloração (colorido artificialmente) e quantidade de calorias. 
Apresenta também a imagem das mini balinhas coloridas e conta ainda com a presença 
especial de um dos personagens mascotes da marca, o M&M Vermelho, o líder dos M&M’s. 
Os personagens mascotes da marca M&M’s são caracterizados na forma de cinco balinhas 
de chocolate, uma de cada cor, cada um deles com seu nome e com sua personalidade 
especial, quais sejam: o M&M Vermelho, o M&M Amarelo, o M&M Azul, o M&M Laranja e a 
M&M Verde. Eles são super carismáticos e falam com o público em geral, não somente com 
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as crianças, mas especialmente com elas. São protagonistas especiais nas embalagens de 
todas as linhas de produtos M&M’s, nos vídeos da internet e nas eventuais campanhas da 
marca veiculadas em tevê, e muito especialmente no website da marca, apresentando ao 
público as diferentes linhas de produtos, a história da marca, algumas curiosidades sobre o 
universo M&M’s e ainda o perfil detalhado de cada personagem. 
 
Análise Sígnica do Mix de Produtos 

Finalmente, tomando-se um mix específico de produtos como objeto de análise, 
caracterizados enquanto modalidade de expressão promocional dada a partir da combinação 
produto-embalagem-mascote – considerados em seus contextos nos pontos de venda e 
articulados, a partir daí, com as plataformas midiáticas da internet e da tevê, como no caso da 
análise desenvolvida anteriormente - colocam-se os produtos Trakinas, Cheetos, Toddynho, 
Del Valle Kapo e M&M’s Minis na composição do quinto e último objeto de análise proposto 
para este estudo. 

Nesse contexto, é importante destacar que os produtos a serem aqui tomados como 
objeto composto de análise - caracterizados especialmente como modalidades promocionais 
baseadas na combinação produto-embalagem-mascote e considerados no contexto 
contemporâneo da cultura de consumo alimentar infantil – apresentam em sua composição 
promocional e também no contexto das suas articulações, como no caso de todas as análises 
anteriores, a combinação de diferentes modalidades de manifestação da tendência do 
eatertainment, dadas como que numa complementação da sua modalidade essencial de 
produtos + embalagens + mascotes: como ponto de venda, promoção de vendas, web 

entertainment e propaganda de tevê no formato advertainment. Todos eles dados em uma 
composição articulada a partir do fenômeno da combinação alimentação-diversão, dados no 
universo lúdico dos sentidos da alegria e da energia, das brincadeiras e das aventuras, da 
fantasia e da imaginação, do amor e do carinho, das vitaminas e da nutrição, das delícias, das 
guloseimas e da diversão, sugeridos a partir do contexto promocional de tais produtos, das 
suas embalagens e dos seus personagens mascotes, falando diretamente às crianças nos 
cotidianos da sua cultura de consumo alimentar. 

É importante destacar ainda que, mesmo em se tratando de um mix de produtos que 
se coloca especialmente no contexto dos pontos de venda, tal contexto é continuamente 
articulado com o universo da plataforma midiática da internet, onde se colocam os websites 
das marcas caracterizados a partir do universo lúdico dos produtos e dos personagens 
mascotes e ainda eventualmente articulado com o contexto de algumas campanhas 
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publicitárias veiculadas pelas marcas na plataforma midiática da tevê – espaços muito 
presentes nos cotidianos das crianças na contemporaneidade, tanto em suas experiências 
vivenciadas enquanto receptores das propagandas de tevê e navegadores nos websites da 
internet quanto em suas experiências de consumo vivenciadas diretamente nos pontos de 
venda. 

Tomando-se então o mix de produtos proposto como signos – com foco específico de 
análise em suas modalidades promocionais dadas no contexto da combinação produto-
embalagem-mascote - e considerando-se as suas dimensões de significação, ou sua 
essência estética enquanto expressões promocionais dadas no mercado de alimentos 
infantis; de referência - suas aplicações para as éticas ou as práticas de consumo alimentar 
das crianças; de interpretação - suas possibilidades lógicas, os possíveis sentidos para o 
cotidiano dos hábitos alimentares infantis; e de contextualização - seus contextos e 
movimentos no universo contemporâneo da cultura de consumo alimentar infantil, é possível 
desenvolver as últimas leituras e reflexões para o aprofundamento e contextualização do 
estudo proposto.  

Enquanto fenômenos estéticos – no que constitui as expressões promocionais 
analisadas em sua essência e significação, tomadas como signos em si mesmos - é possível 
perceber que este mix especial de produtos – criados e desenvolvidos especialmente para o 
público infantil – pode evocar nas crianças, a partir dos seus contextos promocionais, diversas 
sensações percebidas no universo da alegria, da fantasia e da diversão, especialmente a 
partir das qualidades dos produtos - o gosto doce (dos biscoitos recheados Trakinas, do 
achocolatado Toddynho, dos sucos Del Valle Kapo, das balinhas de chocolate M&M’s), o 
gosto salgado (dos salgadinhos Cheetos), o sabor especial de chocolate (de Trakinas, de 
Toddynho e de M&M’s), o sabor cítrico das frutas (de Del Valle Kapo), o aroma forte e 
marcante (de Cheetos), o cheirinho doce (das balinhas M&M’s), a textura cremosa (de 
Toddynho), a textura crocante e os diferentes formatos (dos salgadinhos Cheetos), as 
texturas e os desenhos divertidos (dos biscoitos Trakinas), as muitas cores (das balinhas 
M&M’s), os barulhinhos crocantes (dos salgadinhos Cheetos), o barulho divertido das 
balinhas (nos tubinhos de M&M’s); das qualidades das embalagens - as múltiplas cores e 
elementos ilustrativos (das embalagens de Trakinas, Cheetos, Toddynho, Del Valle Kapo e 
M&M’s Minis), o brilho laminado (dos pacotes de Cheetos), o formato especial (dos tubinhos 
de M&M’s Minis), os canudinhos coloridos (de Del Valle Kapo), o canudinho listrado (de 
Toddynho), o barulhinho divertido (dos pacotes de Cheetos e dos tubinhos de M&M’s); das 
qualidades dos personagens mascotes – o desenho lúdico, o universo fantástico e divertido, a 
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presença carismática, e a aura de alegria e felicidade das mascotes de Trakinas, Cheetos, 
Toddynho, Del Valle Kapo e M&M’s. 

Os produtos se apresentam todos de forma lúdica, divertida e fantástica, tanto no que 
se coloca na dimensão dos produtos em si mesmos quanto no contexto das suas embalagens 
e dos seus personagens mascotes: Trakinas traz biscoitos recheados de diferentes sabores, 
apresentados no formato das carinhas trakinas – a mesma carinha alegre, divertida e sapeca 
que caracteriza a sua mascote; em embalagens super coloridas e com diferentes contrastes 
de cores e formas. Cheetos traz salgadinhos de milho crocantes, com sabor de queijo, e que 
fazem um barulhinho divertido ao comer; numa embalagem colorida, com brilho especial e 
que faz barulho ao manusear; e um personagem mascote divertido, na forma de um 
guepardo, muito ligado à natureza, e que está sempre envolvido em missões especiais de 
aventura e fantasia. Toddynho apresenta uma bebida doce, saborosa e com gostinho especial 
de chocolate; numa embalagem divertida, que vem com canudinho e que, por suas cores, 
parece ter ela também o sabor de chocolate; e um personagem mascote super divertido e 
carismático, que tem a forma de uma caixinha de Toddynho, e que gosta muito de 
brincadeiras, aventuras e diversão. Del Valle Kapo apresenta sucos de frutas diversas, com 
sabor especialmente doce e que remete aos sabores das frutas de verdade, embora numa 
versão artificial; embalagens coloridas, cada uma delas verificada a partir do universo de 
cores que caracteriza a fruta que representa o sabor do suco, e com a apresentação de 
grafismos e desenhos especiais dados a partir do formato de cada fruta; e ainda a sua 
mascote, que é super alegre e divertida, dada na forma de uma laranja que gosta de plantar 
sementes e de cuidar das frutas com carinho. M&M’s Minis traz balinhas coloridas, de 
diversas cores, com sabor doce e amanteigado, e que se derretem na boca; em embalagens 
divertidas, na forma de tubinhos coloridos que fazem um barulhinho divertido ao abrir e fechar 
a tampa e também quando se sacode o tubinho cheio de balinhas; e os personagens 
mascotes da marca são super carismáticos e divertidos, na forma de balinhas coloridas, e que 
se pretendem tão irresistíveis quanto as balinhas de chocolate  M&M’s. 

Em um contexto geral o mix de produtos proposto se apresenta como um conjunto de 
modalidades promocionais dadas especialmente a partir da combinação produto-embalagem-
mascote – produtos deliciosos e divertidos, embalagens coloridas e lúdicas, e personagens 
mascotes fantásticos e adoráveis, dados em um universo de alegria, fantasia, aventuras e 
diversão. Mais uma vez, modalidades expressivas da combinação alimentação-diversão, 
dadas no universo da tendência do eatertainment, e materializadas nos cotidianos da cultura 
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contemporânea de consumo alimentar infantil, falando diretamente às crianças em suas 
ações promocionais.  

Coloca-se assim a perspectiva de avaliação dos produtos analisados em sua 
dimensão estética; tomados enquanto fenômenos estéticos no contexto contemporâneo da 
midiatização publicitária de alimentos infantis: expressões estéticas especialmente 
caracterizadas e constituídas pelos signos da alegria e da energia, das brincadeiras e das 
aventuras, da fantasia e da imaginação, do amor e do carinho, das vitaminas e da “nutrição”, 
das delícias, das guloseimas e da diversão; os signos do universo lúdico, saboroso, “nutritivo”, 
fantástico e divertido de Trakinas, Cheetos, Toddynho, Del Valle Kapo, e M&M’s Minis; signos 
do universo produto-embalagem-mascote da alimentação-diversão. 

No contexto das éticas representadas - no que caracteriza as expressões 
promocionais analisadas em seu poder de referência ou aplicação, tomadas como signos em 
relação ao objeto que representam – é possível observar que Trakinas, Cheetos, Toddynho, 
Del Valle Kapo e M&M’s Minis – tanto se tomados isoladamente quanto se considerados no 
mix de produtos que eles aqui compõem enquanto objeto de análise –podem sugerir às 
crianças todo um contexto de alegria e energia, brincadeiras e aventuras, fantasia e 
imaginação, amor e carinho, vitaminas e nutrição, delícias, guloseimas e diversão, que se 
coloca desde a composição especial dos produtos e a proposta lúdica das suas embalagens 
até a apresentação fantástica e carismática dos seus personagens mascotes, bem como em 
todo o universo de fantasia e diversão proposto no contexto das expressões promocionais 
das marcas, dadas em seus websites e em suas eventuais campanhas publicitárias 
televisivas, onde tais produtos são apresentados para o consumo alimentar infantil. 

Os produtos fazem referência não somente a si mesmos, enquanto produtos para o 
consumo alimentar infantil, mas também, e muito especialmente, a todo esse universo lúdico 
de alegria, fantasia e diversão, algumas vezes também de nutrição, que eles trazem consigo 
em seus contextos promocionais e que se propõe às crianças a partir do seu consumo: os 
biscoitos recheados de Trakinas não se apresentam apenas como biscoitos, mas, 
considerando-se toda a riqueza de cores, ilustrações e informações contidas nas suas 
embalagens, se apresentam como biscoitos especialmente deliciosos e divertidos, com as 
carinhas trakinas estampadas em relevo, e que também se tomam como fonte de energia 
para as crianças (enriquecidos com cereal integral, vitamina A e ferro para o seu crescimento 
e desenvolvimento) numa proposta de mais energia para a sua diversão. Trakinas se coloca 
para as crianças como uma marca de energia e diversão – o que se destaca já no próprio 
perfil do personagem mascote da marca, e também no contexto do website da marca, com 
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suas cores bem vivas, as músicas pop da Radio Trakinas, e as atividades divertidas, 
irreverentes e bem humoradas propostas às crianças e adolescentes; e ainda no contexto das 
campanhas publicitárias de tevê desenvolvidas pela marca, onde as crianças estão sempre 
envolvidas em brincadeiras, aventuras e diversão, fazendo traquinagens na companhia dos 
biscoitos Trakinas, e algumas vezes na companhia das mães que aparecem brincando junto 
com os filhos e comendo com eles os biscoitos.  

Os salgadinhos de milho Cheetos não se colocam apenas como salgadinhos, mas, 
tomando-se todo o contexto de cores, ilustrações e informações presentes em suas 
embalagens, se colocam como salgadinhos divertidos, com sabor de queijo, super crocantes, 
apresentados em diferentes formatos para cada sabor, e ainda produzidos especialmente 
com óleo de girassol, com redução especial de sódio e gorduras em sua composição para o 
consumo alimentar infantil. Cheetos se apresenta para as crianças como uma marca de 
aventuras, fantasia e diversão, e que se preocupa com a natureza – o que se coloca 
especialmente a partir do perfil do seu personagem mascote Chester Cheetah (um guepardo 
muito esperto, divertido e corajoso que se coloca em missões especiais para proteger a 
natureza e os animais da floresta); e também a partir de todo o contexto do website da marca, 
caracterizado com cenários ilustrados em 3D, tematizados a partir dos contextos de diversão 
e aventuras propostos pelo personagem mascote, e apresentando ainda alguns jogos 
especiais para as crianças dados a partir de tais temáticas, como o jogo onde Chester 
Cheetah, após salvar os animais da floresta, tem a ideia de construir uma fabrica artesanal de 
salgadinhos na selva, contando com a ajuda de todos os animais e também das crianças 
enquanto jogadores.  

O achocolatado Toddynho não se mostra para as crianças somente como uma bebida 
láctea de chocolate, mas, no que se coloca a partir do contexto de cores, ilustrações e 
informações de suas embalagens, se destaca como um achocolatado cremoso, saboroso, 
com gostinho especial de chocolate, feito com leite, e ainda enriquecido com vitaminas, ferro 
e ácido fólico para o consumo alimentar infantil, e produzido sem conservantes. Toddynho se 
apresenta para as crianças - e também especialmente para as mães - como uma marca de 
alegria, fantasia, brincadeiras, diversão e nutrição – especialmente por conta do perfil alegre e 
divertido do seu personagem mascote, que se propõe amigo e companheiro das crianças em 
todos os seus momentos de diversão; no contexto das campanhas de tevê da marca, onde as 
crianças aparecem sempre envolvidas em um universo de brincadeiras, fantasias e aventuras 
e acompanhadas do personagem mascote Toddynho; e também a partir do contexto proposto 
no website da marca, onde o personagem fala diretamente às crianças, convidando-as a se 
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divertirem com os jogos e atividades propostos para elas no website, mas falando também às 
mães e aos pais, convidando-os a brincar com os filhos no ambiente desses mesmos jogos e 
atividades, e ainda conversando com as mães sobre a alimentação e nutrição das crianças, 
com informações, dicas e sugestões.  

Os sucos de Del Valle Kapo não se destacam somente como sucos com sabor de 
frutas, mas, considerando-se o contexto lúdico proposto nas suas embalagens, com toda a 
riqueza de cores, ilustrações e informações ali presentes, eles se apresentam como sucos de 
frutas de verdade, nutritivos, com sabor especial, enriquecidos com diversas vitaminas 
especialmente para o consumo alimentar das crianças, e ainda sem corantes e conservantes 
em sua composição. Del Valle Kapo se apresenta às crianças (e também às mães) como uma 
marca de alegria, fantasia, diversão, carinho e nutrição e que se propõe ensinar as crianças a 
gostarem das frutas brincando – o que se coloca especialmente a partir do perfil da sua 
mascote, a laranjinha alegre e divertida que gosta de ensinar às crianças sobre as sementes, 
o plantio, o cuidado com as plantas, e o carinho especial com as frutas na colheita; e também 
no contexto do website da marca, que se coloca como cenário especial para a mascote em 
alguns espaços específicos, como no jogo que ensina a criança a plantar as sementes das 
frutas e a cuidar do seu crescimento e desenvolvimento; e ainda no contexto de algumas 
campanhas publicitárias televisivas da marca em especial, como a campanha atual que 
apresenta um cenário fantástico onde se desenvolve uma história narrada para as crianças 
tomando as frutas como protagonistas.  

As balinhas M&M’s Minis não se colocam apenas como balinhas coloridas, mas, 
tomando-se o contexto de cores, ilustrações e informações apresentado em suas embalagens 
e ainda o todo do seu contexto promocional, elas se colocam como mini balinhas multicolores 
de chocolate ao leite, com sabor doce e amanteigado, irresistivelmente deliciosas, e 
colocadas em tubinhos coloridos, especialmente para as crianças, na proposta de uma 
deliciosa diversão. M&M’s se destaca para as crianças e para o público em geral como uma 
marca de alegria e diversão com sabor de chocolate – o que se apresenta no contexto do 
perfil dos personagens mascotes e também no contexto do website da marca, onde as 
mascotes estão presentes em todos os espaços, apresentando ao público os produtos, a 
história da marca, o próprio perfil dos personagens, e curiosidades sobre o universo M&M’s. 

Em seus contextos promocionais, os produtos analisados representam a ideia de 
alegria, fantasia e diversão, em sobreposição à ideia de nutrição, que aparece em segundo 
plano, mas ainda assim com destaque especial no caso de alguns produtos: Trakinas 
representa a ideia de diversão, especialmente a partir do contexto das carinhas trakinas, 
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sempre alegres e divertidas; o que se pode ver representado especialmente na composição 
do slogan da marca em suas campanhas de tevê (“Trakinas, o biscoito que é a minha cara!” – 
falando de criança para criança - ou “Trakinas, o biscoito que é a cara do seu filho e a sua 
também!” – falando de mãe para mãe), ou ainda na composição do slogan da marca 
apresentado em seu website (“Cada dia mais amigos, cada dia mais Trakinas!”).  

Cheetos representa a ideia de fantasia e diversão, especialmente a partir do contexto 
do seu personagem mascote (que convida as crianças a vivenciarem com ele uma série de 
aventuras divertidas no ambiente do website da marca), e ainda a partir do contexto das 
eventuais promoções desenvolvidas pela marca que combinam cards encartados nas 
embalagens com jogos apresentados no website.  

Toddynho representa a ideia de alegria e diversão, muito especialmente a partir do 
perfil do seu personagem mascote que, a todo momento e em todos os espaços 
(embalagens, website, campanhas de tevê), convida as crianças e os pais a se divertirem 
juntos na companhia de Toddynho; o que se mostra bem representado na composição do 
slogan da marca  em suas campanhas de tevê (“Toddynho, o seu companheiro de aventuras!” 
– falando para as crianças – ou “Toddynho, o companheiro de aventuras do seu filho!” – 
falando para os pais).  

Del Valle Kapo representa a ideia de fantasia e diversão, especialmente a partir do 
universo das frutas, tomadas como possibilidades de brincadeiras divertidas com base nos 
seus formatos e nos seus contextos, dados em combinação com o universo do imaginário das 
crianças, ou ainda tomadas como protagonistas em histórias infantis (o que se coloca nos 
grafismos das embalagens, nos espaços do website protagonizados pela mascote da marca, 
e também no contexto da campanha atual da marca na tevê); ideia representada 
especialmente na composição do slogan da marca que se apresenta atualmente nesses 
contextos do website e da campanha de tevê (“Seu filho vai curtir as frutas com Del Valle 
Kapo.”).  

M&M’s Minis representa a ideia de alegria e diversão, especialmente a partir do 
contexto dos seus personagens mascotes, sempre muito alegres, divertidos, carismáticos e 
engraçados, falando às crianças e ao público em geral em todos os espaços midiáticos da 
marca, desde as embalagens dos produtos até o website da marca e os seus diversos vídeos 
na internet.  

A ideia de nutrição aparece representada em segundo plano, embora em alguns casos 
com certo destaque: No caso de Trakinas, ela aparece representada na proposta do novo mix 
“energia” do produto (cereal, vitamina A e ferro); no caso de Cheetos, esta ideia se faz 
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representar no contexto da composição do produto; no caso de Toddynho, a ideia de nutrição 
está representada com bastante destaque na própria fórmula de composição do produto, e 
ainda no contexto do website, onde a mascote fala às crianças e às mães sobre a importância 
da alimentação e da nutrição infantil; no caso de Del Valle Kapo, a ideia de nutrição também 
se coloca representada com destaque, tanto no contexto de composição do próprio produto 
quanto no contexto das embalagens, do website e da campanha de tevê, que, assim como no 
caso de Toddynho, trazem informações às mães sobre a importância da alimentação e 
nutrição infantil. M&M’s Minis não traz em seu produto, nem em seu contexto promocional, 
representada a ideia de nutrição. 

Nessa perspectiva, coloca-se então a avaliação dos produtos analisados na dimensão 
das suas referências e aplicações para as éticas de consumo alimentar infantil no mundo 
contemporâneo: referências que sugerem as práticas de consumo alimentar para as crianças 
a partir dos signos da alegria e da energia, das brincadeiras e das aventuras, da fantasia e da 
imaginação, do amor e do carinho, das vitaminas e da “nutrição”, das delícias, das guloseimas 
e da diversão; os signos do universo lúdico, saboroso, “nutritivo”, fantástico e divertido de 
Trakinas, Cheetos, Toddynho, Del Valle Kapo, e M&M’s Minis; signos do universo produto-
embalagem-mascote da alimentação-diversão. Ou seja: a partir do que caracteriza em 
essência a expressão estética dos produtos tomados aqui como signos. 

Na dimensão das lógicas – no que pode se dar a partir das possibilidades de 
interpretação e de sentidos das expressões promocionais analisadas, tomadas como signos 
na relação com seus interpretantes – é possível notar que os produtos aqui tomados como 
objeto de análise, considerados em seus compostos promocionais dados a partir da 
combinação produto-embalagem-mascote, podem despertar nas crianças alguns sentimentos 
e emoções especiais, no universo do que é lúdico, alegre, divertido, fantástico e saudável - 
especialmente a partir da sua composição enquanto produtos alimentícios desenvolvidos 
especificamente para o público infantil, da proposta lúdica das suas embalagens, e da 
presença carismática dos seus personagens mascotes. Emoções e sentimentos que também 
podem ser despertados junto às mães a partir desses mesmos contextos. 

Assim, Trakinas, Cheetos, Toddynho, Del Valle Kapo e M&M’s Minis convidam as 
crianças a tomarem parte em todo esse universo de alegria, fantasia, diversão e nutrição 
proposto em seus compostos promocionais: Trakinas convida as crianças a buscarem mais 
energia, sabor e diversão para os cotidianos das suas experiências infantis - proposta que se 
coloca especialmente a partir dos biscoitos recheados, divertidos e vitaminados da marca – e 
convida as mães a buscarem o melhor produto para proporcionar tudo isso aos seus filhos; 
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Cheetos convida as crianças a vivenciarem experiências de fantasia e diversão a partir dos 
salgadinhos de milho feitos especialmente para elas e na companhia do personagem mascote 
Chester Cheetah  - em todo o contexto de aventuras proposto pelo personagem às crianças 
no ambiente do website da marca – e convida as mães a confiarem no produto para o 
consumo alimentar dos seus filhos; Toddynho convida as crianças ao mundo das brincadeiras 
e da diversão, com muita alegria, fantasia e imaginação - na companhia deliciosa de 
Toddynho (produto) e na companhia divertida de Toddynho (mascote) – e convida as mães a 
brincarem junto com as crianças e a confiarem em Toddynho como alimento nutritivo para os 
seus filhos; Del Valle Kapo convida as crianças a brincarem com as frutas, a imaginarem 
histórias a partir delas, a gostarem das frutas de verdade – principalmente a partir do sabor 
especial de frutas dos sucos da marca e do contexto lúdico proposto nas embalagens, no 
website e na campanha atual da marca em tevê – e convida as mães a acompanharem seus 
filhos nessas brincadeiras e descobertas dos sabores das frutas, tanto a partir do consumo 
dos sucos da marca quanto incluindo no cardápio diário das crianças o consumo de frutas in 
natura; M&M’s Minis convida as crianças a tomarem parte em um universo fantástico de 
delícias e diversão, especialmente proposto a partir dos deliciosos chocolates M&M’s, que se 
colocam no recheio das balinhas, e dos divertidos personagens mascotes da marca, dados a 
partir do contexto lúdico das balinhas coloridas de chocolate M&M’s. 

E a partir daí, são muitas as possibilidades lógicas de interpretação e de sentidos que 
se colocam no contexto dos produtos analisados, tomados em suas modalidades 
promocionais de produtos e embalagens combinados a seus personagens mascotes. De 
modo geral, todos os produtos se apresentam como proposta de alegria e diversão para as 
crianças, como produtos que apresentam em si os sentidos de tudo o que é lúdico, alegre, 
divertido, gostoso e prazeroso. Possibilidades lógicas de sentidos a partir das quais tais 
produtos e marcas podem ser interpretados pelas crianças como provedores de alegria e 
diversão na forma de produtos para alimentação. 

Alguns desses produtos se colocam para as crianças também como proposta de 
fantasia e imaginação, apresentando em si mesmos os sentidos do que é lúdico e fantástico, 
do que se pode criar ou imaginar: Cheetos, a partir do universo fantástico e lúdico que se 
coloca como cenário para as aventuras divertidas do seu personagem mascote; Toddynho, a 
partir do contexto de fantasia que envolve todas as brincadeiras e aventuras propostas às 
crianças pelo personagem mascote da marca; e Del Vale Kapo, a partir do universo fantástico 
que se propõe em suas histórias contadas às crianças tomando as frutas como protagonistas. 
– Possibilidades de sentidos lógicos a partir dos quais esses produtos e marcas podem ser 
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interpretados pelas crianças como portadores de um universo mágico de fantasia e 
imaginação em forma de alimentos produzidos especialmente para elas. Esses produtos se 
apresentam ainda como proposta de alimentos nutritivos, como produtos que trazem em si os 
sentidos da alimentação e da nutrição: Trakinas, que se apresenta como fonte de energia 
para as crianças na forma de biscoitos elaborados com mix especial de cereal, vitamina A e 
ferro; Cheetos, que se apresenta na forma de salgadinhos de milho assados, feitos com óleo 
de girassol, e com redução de sódio e gorduras em sua composição; Toddynho, que se 
apresenta na forma de achocolatado nutritivo, feito com leite, enriquecido com vitaminas, ferro 
e ácido fólico, e produzido sem conservantes; e Del Valle Kapo, que se apresenta na forma 
de sucos de frutas de verdade, enriquecidos com vitaminas, e sem corantes e conservantes 
em sua composição. - Possibilidades lógicas de sentidos a partir das quais as crianças (e 
especialmente as mães) podem interpretar tais produtos e marcas como fonte saudável de 
nutrição, para além do contexto dos demais produtos e guloseimas presentes no mercado 
contemporâneo de alimentos infantis. E ainda uma possibilidade lógica de interpretação que 
se colocaria para as crianças (e para o público em geral), especialmente a partir do contexto 
promocional dos produtos Cheetos e Del Valle Kapo, é a que se daria nos sentidos do 
cuidado e proteção da natureza e preservação do meio ambiente, sentidos que poderiam 
fazer o público tomar essas marcas como amantes e protetoras da natureza: Cheetos o faz a 
partir do contexto que ilustra as principais aventuras vivenciadas pelo personagem mascote 
Cherster Cheetah no website da marca, ao tentar salvar os animais da floresta do perigo de 
extinção; Del Valle Kapo o faz a partir do contexto ilustrado pela mascote da marca em alguns 
espaços do website, ao mostrar às crianças todo o carinho e cuidado que se deve ter com as 
frutas, desde o plantio das sementes até a sua colheita. 

Coloca-se então, nessa perspectiva, a avaliação dos produtos analisados na 
dimensão interpretativa das suas possibilidades lógicas para os cotidianos da cultura de 
consumo alimentar infantil no contexto contemporâneo: sentidos que orientam as crenças e 
os hábitos alimentares das crianças a partir dos signos da alegria e da energia, das 
brincadeiras e das aventuras, da fantasia e da imaginação, do amor e do carinho, das 
vitaminas e da “nutrição”, das delícias, das guloseimas e da diversão; os signos do universo 
lúdico, saboroso, “nutritivo”, fantástico e divertido de Trakinas, Cheetos, Toddynho, Del Valle 
Kapo, e M&M’s Minis; signos do universo produto-embalagem-mascote da alimentação-
diversão. Ou seja: a partir das práticas de consumo alimentar sugeridas para as crianças com 
base no que caracteriza em essência a expressão estética dos produtos tomados aqui como 
signos. 
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E numa perspectiva fenomenológica de contextualização - nas diferentes 
possibilidades de contextos, movimentos e perspectivas de percepção que podem se dar em 
relação ou a partir das expressões promocionais tomadas aqui como signos - é possível 
desenvolver ainda algumas últimas reflexões ao finalizar-se o estudo proposto: 

Nesse sentido, no que se apresenta com relação às possibilidades de percepção que 
podem se dar a partir dos produtos analisados e seus compostos promocionais, tomados aqui 
como signos e considerados enquanto modalidades  promocionais dadas na combinação 
produto-embalagem-mascote, é importante observar que ao se apresentar a leitura de todo o 
contexto proposto a partir de tais produtos são diversas as perspectivas de percepção e as 
possibilidades de significação que podem se colocar a partir de suas embalagens, seus 
personagens mascotes, suas promoções especiais nos pontos de venda, seus websites, suas 
eventuais campanhas publicitárias em tevê. Enquanto na perspectiva de percepção de alguns 
pesquisadores do campo da comunicação, do mesmo modo como considerado no contexto 
das análises anteriores, esses produtos podem significar, como objetos de análise, diferentes 
formas de expressão promocional no contexto da combinação produto-embalagem-mascote, 
tomadas enquanto modalidades de manifestação da tendência do eatertainment no universo 
contemporâneo da cultura de consumo alimentar infantil, na perspectiva de percepção das 
crianças, considerando-se as muitas e diversas experiências vivenciadas por elas com 
relação aos mesmos objetos, tais produtos podem tomar diferentes significações e sentidos. 
 Para as crianças de um modo geral, considerando-se especialmente aquelas crianças 
com acesso às diversas experiências proporcionadas no universo das mídias e do consumo, 
Trakinas, Cheetos, Toddynho, Del Valle Kapo e M&M’s Minis podem ser signos de delícias e 
guloseimas, coisas gostosas com sabor de chocolate, com sabor de queijo, com sabor de 
frutas, guloseimas doces, salgadas, crocantes, amanteigadas, cremosas, saborosas, 
coloridas, divertidas, deliciosas, nutritivas, e que já fazem parte dos seus cotidianos; já para 
as crianças de classes sociais menos favorecidas economicamente, todos esses produtos 
seriam signos de produtos mais caros, de marcas mais caras, de que elas gostam muito, mas 
não consomem porque seus pais não podem comprar (ou só compram raramente), 
substituindo tais produtos por outros, similares e de marcas mais baratas; para as crianças 
envolvidas em dietas especiais (seja por excesso de peso, seja por problemas de saúde) 
esses mesmos produtos teriam o significado de tudo aquilo que elas infelizmente não podem 
comer, devido ao excesso de açúcar, sódio e gorduras, corantes e aromatizantes presentes 
na composição de tais produtos; e no caso daquelas crianças um pouco mais velhas, que já 
estão envolvidas em questões de controle de peso e cuidados com a estética, tais produtos 
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podem ser signos do que não se pode comer em hipótese alguma, pois que são produtos que 
engordam e prejudicam a estética do corpo. Em outra perspectiva, na percepção dos pais, 
também se fazem possíveis diferentes significações para esses mesmos produtos: enquanto 
para aquelas mães que buscam praticidade e comodidade nos rituais de alimentação da 
família, e especialmente das crianças, tais produtos seriam signos de produtos perfeitos para 
o lanche de seus filhos, na escola e nos demais ambientes que as crianças frequentam em 
suas atividades diversas, ou mesmo para o lanche das crianças em casa, exatamente por se 
tratar de produtos prontos para o consumo e que agradam os gostos das crianças; para as 
mães que buscam qualidade e saudabilidade nos produtos alimentícios oferecidos aos seus 
filhos no cotidiano, esses produtos podem ser signos de produtos nutritivos para as crianças, 
por conterem vitaminas em sua composição e por serem produzidos sem corantes e 
conservantes (no caso de alguns produtos em especial); ou ainda para outras mães, que 
igualmente buscam qualidade e saudabilidade para a alimentação das crianças, esses 
mesmos produtos poderiam ser signos de produtos não saudáveis, especialmente por conta 
dos altos teores de açúcar, sódio e gorduras presentes em sua composição nutricional.  

Considerando-se a perspectiva de percepção dos profissionais de saúde e nutrição 
infantil, por exemplo, tais produtos podem significar a dúvida comum que se estabelece a 
partir do conceito do que seria um alimento nutritivo, podendo ser signos de uma falsa ideia 
de nutrição, dada apenas a partir da presença de vitaminas e ferro na composição dos 
produtos, sem atentar para os excessos que esses produtos também contêm em sua 
composição, e sem atentar para a importância do contexto geral da alimentação que as 
crianças devem experimentar em seus cotidianos em uma perspectiva mais ampla de 
nutrição.  

E finalmente, tomando-se o contexto contemporâneo onde se apresenta o debate 
social sobre as questões que envolvem a publicidade de alimentos para crianças, presente 
nas diversas plataformas midiáticas de comunicação e interatividade com o público infantil, e 
a preocupação atual da sociedade com relação à saúde e alimentação das crianças em seus 
cotidianos, é possível considerar possibilidades de percepções diversas e opostas entre si ao 
se tratar desses mesmos produtos e seus compostos promocionais: enquanto na perspectiva 
de percepção de muitos pais, educadores, profissionais de saúde e nutrição infantil, e das 
entidades de proteção e defesa das crianças como consumidores esses produtos alimentícios 
infantis analisados se dariam como signos de produtos não saudáveis, que se utilizam de 
estratégias promocionais baseadas em elementos de diversão e fantasia para atrair a atenção 
das crianças e conquistar a preferência infantil nos cotidianos da cultura de consumo 
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alimentar, incentivando o consumo em excesso de tais produtos pelas crianças; na 
perspectiva dos empresários da indústria de alimentos e dos publicitários em geral 
(especialmente aqueles que atendem o setor alimentício), bem como, dos profissionais de 
mídia que atuam junto aos veículos de comunicação, os mesmos produtos se dariam como 
signos do sucesso no mercado de alimentos para crianças, produtos deliciosos e divertidos, 
embalagens coloridas e criativas, mascotes carismáticas e expressivas, produtos de sucesso, 
marcas de sucesso, campanhas publicitárias de sucesso, e que certamente já conquistaram o 
carinho, a admiração e a preferência do público infantil.  

Estas, e ainda outras mais, caracterizam as muitas e diferentes perspectivas de 
percepção que podem se colocar a partir de um mesmo signo promocional: o fenômeno 
estético de Trakinas, Cheetos, Toddynho, Del Vale Kapo e M&M’s Minis, considerados no 
contexto contemporâneo da midiatização publicitária de alimentos infantis. Perspectivas que 
assim compõem toda a pluralidade e diversidade das significações e dos sentidos da 
alimentação-diversão (o universo lúdico dos produtos, das suas embalagens e dos seus 
personagens mascotes) no contexto heterogêneo e dinâmico da cultura contemporânea de 
consumo alimentar das crianças. 

No que se apresenta na dimensão do contexto promocional dos produtos tomados 
aqui como signos – assim como no caso das análises desenvolvidas anteriormente – é 
importante observar que, tanto no que se coloca com relação aos contextos promocionais 
desses produtos considerados em si mesmos, quanto no que se coloca na dimensão do 
contexto mais amplo no qual esses produtos e seus compostos promocionais se apresentam, 
as conexões dos seus signos entre si e dos seus signos em relação aos seus contextos são 
essenciais para os processos de significação que se colocam a partir daí. Considerando-se os 
produtos analisados em seus contextos promocionais, tomados em si mesmos, vale observar 
que significam tanto a partir da sua composição, das qualidades dos produtos em si, quanto a 
partir da combinação dessas qualidades às características lúdicas das suas embalagens e à 
presença marcante e personalidade carismática dos seus personagens mascotes, e ainda, 
combinando-se tudo isso ao universo de alegria, fantasia e diversão proposto a partir dos 
websites das marcas e suas campanhas publicitárias veiculadas em tevê. E todo esse 
contexto considerado sobre o pano de fundo de um contexto ainda mais amplo, onde se 
coloca o imaginário das marcas e todo o imaginário que caracteriza o universo infantil. 

Nesse sentido: Trakinas = biscoitos recheados com carinhas divertidas + personagem 
mascote com carainha de biscoito + embalagens coloridas + website divertido e descolado + 
campanhas de tevê onde as crianças têm cara de biscoito Trakinas, e tudo isso no contexto 
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de uma marca de alegria, energia e diversão que fala às crianças no universo lúdico do 
imaginário infantil; Cheetos = salgadinhos de milho crocantes + embalagens coloridas e 
ilustradas com temática de selva + personagem mascote divertido, corajoso e engajado em 
missões para preservar a natureza e proteger os animas + website especialmente 
caracterizado a partir de tais temáticas como cenário para as aventuras do personagem, e 
tudo isso no contexto de uma marca de fantasia, aventuras e diversão que fala às crianças no 
universo fantástico do seu imaginário; Toddynho = achocolatado cremoso e saboroso + 
gostinho especial de chocolate + embalagens coloridas e divertidas + canudinhos + 
personagem mascote alegre e divertido que convida as crianças a brincarem e se divertirem + 
website com diversos jogos e atividades para diversão das crianças + campanhas de tevê que 
valorizam as brincadeiras e aventuras infantis na companhia especial de Toddynho, e tudo 
isso no contexto de uma marca de alegria, fantasia e diversão que fala às crianças no 
universo fantástico e lúdico do seu imaginário; Del Valle Kapo = sucos de frutas de verdade + 
embalagens coloridas e divertidas + canudinhos coloridos + proposta de brincadeiras e 
fantasias a partir do contexto das frutas + personagem mascote alegre e divertida + website 
que destaca o universo das frutas e a presença da mascote + campanha de tevê com 
histórias fantásticas onde as frutas são protagonistas, e tudo isso no contexto de uma marca 
de fantasia, diversão e carinho que fala às crianças no universo fantástico, lúdico e afetivo do 
imaginário infantil; M&M’s Minis = balinhas coloridas de chocolate + tubinhos coloridos + 
personagens mascotes super alegres e divertidos + website caracterizado especialmente a 
partir do universo lúdico das balinhas e dos personagens mascotes, e tudo isso no contexto 
de uma marca de alegria, prazer e diversão que fala às crianças no universo lúdico e feliz do 
seu imaginário. 

E no que se coloca na dimensão do contexto mais amplo no qual os produtos 
analisados e seus compostos promocionais se apresentam, vale observar que tais 
modalidades da combinação produto-embalagem-mascote não se apresentam nesse 
contexto de modo isolado, tomadas como se fossem dadas apenas em si mesmas, mas 
antes, em uma dinâmica e contínua relação com diferentes contextos: o contexto das diversas 
marcas e produtos alimentícios infantis presentes no mercado contemporâneo de alimentos, 
em suas composições divertidas, suas embalagens coloridas, suas mascotes expressivas, 
seus websites interativos para a diversão e entretenimento das crianças, suas campanhas de 
tevê para comunicar, divertir e encantar o público infantil, e suas eventuais promoções 
combinadas aos produtos nos pontos de venda; o universo fantástico e lúdico de todos os 
personagens que se apresentam às crianças nas diferentes plataformas midiáticas de 
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comunicação e interatividade com o público infantil (na tevê, nos cinemas, na internet, nos 
videogames) e ainda no contexto das histórias infantis que povoam o imaginário das crianças; 
as principais tendências e movimentos que caracterizam o universo contemporâneo da 
cultura de consumo das crianças, dados especialmente no contexto da cultura de consumo 
alimentar infantil; o contexto em que se colocam os processos contemporâneos da 
midiatização publicitária de alimentos para crianças; as diferentes modalidades de 
manifestação da combinação alimentação-diversão dadas no universo da tendência do 
eatertainment; o contexto contemporâneo em que se coloca o debate social estabelecido 
sobre a publicidade de alimentos infantis e a preocupação da sociedade com relação à saúde 
e alimentação das crianças.  

E nessa perspectiva, tomando-se como exemplo a relação de contexto entre o mix de 
produtos analisados e os demais produtos alimentícios presentes no mercado contemporâneo 
de alimentos infantis, considerando-se as mesmas categorias de produtos em que cada um 
deles se destaca, e atentando-se para a importância de tal relação de contexto nos 
movimentos de significação e ressignificação dos produtos aqui tomados como signos, é 
possível notar: que os biscoitos recheados Trakinas e seu personagem mascote em seus 
processos de significação estariam relacionados também a outros biscoitos, de marcas 
diferentes e com personagens diferentes, como no caso dos biscoitos recheados Bauducco 
que trazem o personagem Bob Esponja em suas embalagens (personagem de grande 
prestígio entre as crianças e com presença constante nas mídias).  

Que os salgadinhos de milho Cheetos e seu personagem mascote, em suas 
possibilidades de significação, também poderiam estar relacionados a outras marcas de 
salgadinhos, especialmente aquelas marcas que, apesar de não contarem com personagens 
mascotes, apresentam embalagens em tamanho bem maior, com maior quantidade de 
salgadinhos, e com menor preço. Que o achocolatado Toddynho e seu personagem mascote, 
nesse sentido, também poderiam estar relacionados, em seus processos de significação, às 
diversas marcas de achocolatado em caixinhas produzidos especialmente para crianças, 
como no caso da marca Elegê que apresenta o seu achocolatado infantil com a imagem do 
personagem Bob Esponja nas caixinhas (o mesmo personagem de destaque nas mídias 
apresentado na linha de biscoitos recheados da Bauducco). Que os sucos Del Valle Kapo e 
sua mascote, em seus processos de significação, também estariam relacionados, nesse 
mesmo sentido, a outras marcas de sucos em caixinhas para crianças, como no caso dos 
sucos da marca Ades, enriquecidos com soja, e que trazem sempre personagens de 
destaque no cinema ou na tevê para ilustrarem as suas embalagens (como no caso dos 
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personagens do filme A Era do Gelo 4 que ilustravam as  embalagens da linha de sucos Ades 
para crianças durante o ano de 2012). E ainda,que as balinhas de chocolate M&M’s Minis e 
seus personagens mascotes, por sua vez, em suas possibilidades de significação, poderiam 
estar relacionados também ao contexto de todas as outras marcas que apresentam balas, 
chocolates, chicletes, e outras guloseimas para as crianças no mercado de produtos 
alimentícios infantis, como a marca Fini (com suas balinhas de gelatina e diversas outras 
guloseimas coloridas, saborosas e divertidas apresentadas às crianças em um contexto 
fantástico e lúdico proposto por seu personagem mascote).  

Outra relação de contexto interessante é a que se apresenta no momento em que o 
mix de produtos analisados, enquanto modalidades da combinação produto-embalagem-
mascote, se destacam como genuínas manifestações da tendência do eatertainment no 
contexto contemporâneo da cultura de consumo alimentar das crianças: onde é cada vez 
mais presente a combinação alimentação-diversão na composição dos produtos, nas 
embalagens, e em todas as suas ações promocionais e publicitárias dirigidas ao público 
infantil no mercado de alimentos; mas onde é cada vez mais presente também a preocupação 
da sociedade em geral com relação aos índices de saúde infantil e as possíveis 
consequências do consumo em excesso de produtos industrializados, ricos em açúcar, sódio 
e gorduras por parte das crianças em seus cotidianos – contextos que tomam diferentes 
sentidos nos processos de significação e ressignificação dos produtos analisados. 

E no que se coloca a partir dos produtos analisados tomados enquanto signos em 
movimento, no seu constante devir das significações, é interessante notar - como no contexto 
das análises desenvolvidas anteriormente - que ainda para além das muitas possibilidades de 
significações e de sentidos que podem ser desvelados a partir das expressões promocionais 
analisadas, essas significações e sentidos se colocam sempre em movimento, transformação 
e ressignificação, uma vez que os sentidos nunca são completamente dados, mas estão 
sempre nascentes e em constante renovação. Nessa perspectiva, Trakinas, Cheetos, 
Toddynho, Del Vale Kapo e M&M’s Minis não poderiam apresentar em si mesmos os sentidos 
da alegria e da energia, das brincadeiras e das aventuras, da fantasia e da imaginação, do 
amor e do carinho, das vitaminas e da “nutrição”, das delícias, das guloseimas e da diversão 
desvelados no contexto lúdico proposto a partir da composição dos produtos, das suas 
embalagens, dos seus personagens mascotes, considerados no universo ainda mais lúdico 
dos websites das marcas e das suas campanhas publicitárias em tevê, mas antes, tais 
produtos dariam à luz esses sentidos, uma vez que eles já estariam dados em potencial – 
como se estivessem nascentes no contexto fantástico, lúdico e afetivo do imaginário das 
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crianças; no universo de fantasia e diversão em que se colocam os personagens infantis; no 
contexto das histórias, filmes e desenhos animados criados e produzidos para o público 
infantil na literatura, no cinema, na televisão e na internet; no contexto das diversas 
experiências de entretenimento e diversão propostas para as crianças nas diferentes 
plataformas midiáticas (especialmente na internet); no contexto dos processos 
contemporâneos da midiatização publicitária de alimentos infantis; no contexto das diferentes 
modalidades de manifestação da tendência do eatertainment verificadas no universo da 
combinação alimentação-diversão; no contexto contemporâneo da cultura de consumo 
alimentar das crianças; em todo o universo lúdico que compõe o imaginário das marcas e dos 
produtos analisados; no contexto lúdico de todos os produtos, marcas, mascotes, e ações 
promocionais presentes no mercado contemporâneo de alimentos infantis.  

Da mesma forma, todos esses sentidos desvelados a partir de Trakinas, Cheetos, 
Toddynho, Del Vale Kapo e M&M’s Minis, considerados em seus contextos promocionais e 
tomados aqui como signos, não se dariam desvelados sempre em uma mesma perspectiva, 
mas envolvidos em processos contínuos de ressignificação. E eis que, assim, seria possível 
perceber os novos sentidos nascentes nesses contextos e que começam a se desvelar a 
partir dessas expressões publicitárias e promocionais no mercado contemporâneo de 
alimentos infantis. Sentidos de maior atenção e preocupação com a saúde e alimentação 
infantil, dados em paralelo às significações da alegria, da fantasia e da diversão, como o que 
acontece, por exemplo, no contexto dos produtos aqui tomados como signos – que se 
colocam na categoria dos produtos que, embora enriquecidos com vitaminas, ferro e outros 
nutrientes importantes, ainda assim podem ser considerados não saudáveis para o consumo 
alimentar infantil por conta do excesso de açúcar, sódio e gorduras que eles contêm em sua 
composição – a partir dos quais, em suas ações de comunicação publicitária e promocional 
dirigidas às crianças, e muitas vezes também às mães, novos sentidos já começam a se 
desvelar junto ao público em geral para a avaliação desses produtos, numa tentativa de se 
evitar ou reduzir o seu consumo por parte das crianças. – Aqueles mesmos sentidos que, 
como já sinalizado no contexto de todas as análises anteriores, se colocam nascentes na 
perspectiva dos diferentes movimentos sociais e políticos dados na busca de novas 
regulações para as ações da indústria e da publicidade de alimentos infantis no mundo 
contemporâneo.  
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3 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS: POR UMA NOVA ESTÉTICA NO CONTEXTO 
CONTEMPORÂNEO DA MIDIATIZAÇÃO PUBLICITÁRIA DE ALIMENTOS INFANTIS 
 
 

Como já especificado, dentre as principais manifestações e expressividades de 
marcas e produtos que se colocam no contexto contemporâneo da midiatização publicitária 
de alimentos infantis, destacam-se especialmente na perspectiva deste estudo aquelas que 
se apresentam enquanto modalidades da combinação alimentação-diversão, verificadas no 
universo da tendência do eatertainment – e que correspondem a quase totalidade das ações 
de comunicação e marketing no mercado de alimentos infantis na contemporaneidade.   

Nesse sentido é que se propôs o conjunto das marcas, produtos, embalagens, 
mascotes, personagens, brinquedos, promoções de vendas, websites e campanhas 
publicitárias televisivas, selecionados aqui como objetos de análise, que constituem diferentes 
modalidades da combinação alimentação-diversão tanto em sua composição enquanto 
conjunto de objetos dentro do contexto da análise proposta, quanto na composição interna 
dos contextos promocionais de cada um deles: McLanche Feliz, Danoninho, Kinder Ovo, 
Trakinas, Cheetos, Toddynho, Del Valle Kapo e M&M’s Minis se apresentam, assim, como 
diferentes modalidades do eatertainment não somente se considerados em conjunto, mas 
também, e especialmente, se considerados a partir do que se coloca nas dinâmicas de 
composição e articulação dos seus contextos promocionais tomados em si mesmos.  

Mas é importante destacar que os lanches do McLanche Feliz, os produtos da linha 
Danoninho, o chocolate-brinquedo Kinder Ovo, os biscoitos recheados Trakinas, os 
salgadinhos de milho Cheetos, o achocolatado Toddynho, os sucos de frutas Del Valle Kapo e 
as balinhas de chocolate M&M’s se colocam como produtos e marcas especialmente 
selecionados em um universo composto por outros tantos produtos e marcas apresentados 
nesse mesmo contexto da combinação alimentação-diversão – como Nescau Cereal (com 
suas linhas de cereais matinais combinadas a brinquedos promocionais tematizados com os 
personagens do filme Universidade Monstros); Ades (com sua linha de sucos para crianças 
apresentados em embalagens caracterizadas com os personagens do filme Era do Gelo 4, ou 
mais recentemente com os personagens da série animada Max Dinoterra); Tang (com seus 
sucos em pó divulgados para as crianças em campanhas televisivas especialmente 
elaboradas na linguagem clipe); Fanta (com seus refrigerantes coloridos e com seu website 
especialmente caracterizado a partir de jogos diversos para as crianças e adolescentes); 
Bubbaloo (com seus chicletes recheados e com seu website divertido apresentando o 
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personagem mascote e suas promoções especiais e jogos para as crianças); Kibon (com 
suas diversas linhas de sorvetes e seus eventos tematizados a partir da alegria e da 
felicidade, realizados em diferentes cidades do Brasil); Fini (com suas balinhas de gelatina e 
outras tantas guloseimas doces, coloridas e divertidas apresentadas às crianças pelo 
personagem  mascote da marca em seu website e em suas campanhas de tevê); e ainda 
alguns produtos especialmente caracterizados a partir do personagem Bob Esponja em suas 
embalagens: biscoitos recheados, mini wafer e bolinhos (Bauducco), e achocolatado, leite 
fermentado, petit suisse  e sobremesas (Elegê).   

Trata-se de marcas e produtos que, embora não tenham constituído o corpo do objeto 
de análise proposto na pesquisa, tiveram importante participação neste trabalho enquanto 
representação do contexto contemporâneo do mercado de produtos alimentícios para 
crianças, em suas diferentes modalidades de manifestação da tendência do eatertainment, no 
qual se colocam, ao lado deles, os produtos aqui selecionados como objeto de estudo. 

Tomando-se agora o contexto da análise desenvolvida, considerando-se o conjunto 
dos produtos e marcas tomados como objetos de análise, é possível observar inicialmente 
que, na composição do todo do objeto analisado, as modalidades da combinação 
alimentação-diversão que se fazem mais presentes no contexto do estudo, tanto enquanto 
modalidades principais de análise quanto como modalidades dadas no contexto das suas 
composições e articulações promocionais, são as seguintes: propaganda de tevê no formato 
advertainment; web entertainment e games; produtos e embalagens; mascotes; personagens; 
brindes ou brinquedos promocionais; promoções de vendas; e pontos de venda.  

E dentre essas modalidades do eatertainment identificadas na apresentação do 
referencial teórico do estudo, as únicas manifestações não observadas no contexto dos 
objetos analisados são estas: eventos - que parece se apresentar como uma modalidade de 
eatertainment não muito constante no contexto das marcas e produtos no mercado de 
alimentos infantis, ou talvez de não muita visibilidade e abrangência por conta das suas ações 
extremamente locais, observada, no contexto deste estudo, somente no composto 
promocional da marca Kibon - não tomada aqui como objeto de análise - mas ainda assim 
com a promoção de eventos dirigidos ao público em geral e não tomados especificamente 
como eventos criados para o público infantil; e gastrokids - modalidade de eatertainment 
identificada somente no contexto da midiatização de conteúdos de entretenimento para as 
crianças nas plataformas tevê, internet e mídia impressa, mas que parece ainda não estar 
presente no contexto da midiatização publicitária de alimentos infantis - como no caso da mini 
chef de cozinha Rebeca Chamma, uma garota de dez anos, amante da gastronomia, que 
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apresenta um quadro no programa TV Cocoricó da TV Cultura para ensinar receitas 
gastronômicas divertidas e saudáveis para as crianças, incentivando-as a conhecer os 
alimentos, a brincar com suas cores, aromas, formas e sabores, e a experimentá-los; e ainda 
com dois livros publicados apresentando receitas gastronômicas infantis. 

É possível observar ainda que todas as marcas e produtos analisados, nas suas 
diferentes modalidades de eatertainment, falam diretamente às crianças em seus compostos 
promocionais no contexto da midiatização publicitária de alimentos infantis, especialmente a 
partir da exploração de contextos fantásticos, linguagens lúdicas, e narrativas e cenários 
divertidos. 

 No entanto, observa-se igualmente que algumas dessas marcas e produtos falam 
também às mães, em alguns momentos ou espaços específicos dos seus compostos 
promocionais, especialmente a partir da apresentação das informações nutricionais dos 
produtos e suas qualidades para o consumo alimentar infantil, ou a exploração do contexto de 
qualidade e confiabilidade das marcas, ou ainda convidando as mães a tomarem parte no 
universo de fantasia e diversão das crianças. Algumas marcas inclusive apresentando 
espaços especiais nos seus websites (ou mesmo websites específicos) para a comunicação e 
relacionamento com os pais, ou mais especialmente com as mães (como no caso de 
Danoninho, Kinder Ovo, Toddynho e Del Valle Kapo) – espaços estes considerados no 
contexto do estudo, mas não tomados especificamente enquanto objetos de análise. 

Diante das observações iniciais e retomando-se neste momento o protocolo de análise 
proposto para este estudo, na tentativa de se buscar respostas para as questões 
apresentadas nos objetivos da pesquisa, é importante destacar aqui algumas percepções, 
observações e interpretações percebidas a partir do conjunto das análises desenvolvidas: 

Enquanto fenômenos estéticos, é possível perceber que as marcas e produtos 
analisados nas diferentes modalidades de eatertainment dadas na composição dos seus 
contextos promocionais se apresentam em si mesmos, por suas qualidades e composições, 
como universos de alegria, graça, energia, fantasia, imaginação, aventuras, brincadeiras, 
diversão, prazer, felicidade. Universos que se colocam especialmente para as 
experimentações e vivências das crianças: Contextos fantásticos; linguagens lúdicas; 
mascotes carismáticas (Happy, Dino, Carinha Trakinas, Chester Cheetah, Toddynho, 
Laranjinha, Balinhas M&M’s); personagens adorados (os Smurfs, os Monstros); produtos 
divertidos e embalagens coloridas (os lanches que vêm com brinquedos, o chocolate que vem 
com brinquedo-surpresa, os biscoitos com carinhas em relevo, os salgadinhos crocantes de 
formatos diferentes, o achocolatado que vem com canudinho, os sucos com canudinhos 
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coloridos, as balinhas coloridas em tubinhos); brinquedos para colecionar e brincar (os 
brinquedos promocionais do McLanche Feliz, as miniaturas dos personagens Mini Dinos de 
Danoninho, os brinquedos-surpresa de Kinder Ovo); promoções especiais (McLanche Feliz 
Smurfs 1, McLanche Feliz Smurfs 2, Danoninho com Mini Dinos, Kinder Ovo Universidade 
Monstros); websites fantásticos e lúdicos para diversão e entretenimento das crianças (a 
Dinocity de Danoninho, os jogos com os personagens Smurfs de McLanche Feliz, o mundo 
encantado das Meninas, o mundo divertido dos Meninos e o mundo da natureza de Natoons 
de Kinder Ovo, a diversão musicada e descolada de Trakinas, as aventuras e jogos com 
Chester Cheetah de Cheetos, o mundo de fantasia e diversão de Toddynho, os cuidados e 
carinho com as frutas de Del Valle Kapo, a viagem no tempo de M&M’s); as fantásticas e 
divertidas campanhas de tevê (o universo fantástico e lúdico dos Smurfs com McLanche Feliz, 
o mundo de aventuras e diversão com Dino e Danoninho, o mundo de surpresas e diversão 
de Kinder Ovo, o mundo alegre e divertido de Trakinas, o mundo de fantasia, aventuras, 
brincadeiras e diversão de Toddynho, o fantástico e divertido universo das frutas de Del Valle 
Kapo).  

Experiências de marca, no contexto da combinação alimentação-diversão, que se 
colocam para as crianças da mesma forma lúdica, divertida e fantástica com que quase todas 
as marcas e produtos se apresentam para elas no contexto contemporâneo do mercado de 
alimentos infantis. Todas dadas à percepção e experimentação infantil como fenômenos 
estéticos da alimentação-diversão, ou ainda para além daí, como fenômenos estéticos da 
pura diversão! 

E nesse sentido, vale observar que muitos produtos, tanto no contexto da análise 
desenvolvida quanto no contexto geral do mercado de alimentos infantis, já se apresentam 
em si mesmos como experiências estéticas de diversão, independentemente dos seus 
contextos promocionais especialmente caracterizados a partir do universo da diversão. 

No contexto das éticas representadas, em meio a todo esse universo de alegria, 
fantasia e diversão - sugerido às crianças a partir dos fenômenos estéticos dados no contexto 
da midiatização publicitária contemporânea de alimentos infantis em suas diferentes 
modalidades de manifestação da tendência do eatertainment – é possível observar que as 
principais referências que se colocam nos contextos promocionais das marcas e produtos 
analisados são quase totalmente voltadas para contextos e elementos que representam tudo 
que é alegre, divertido, colorido, saboroso, prazeroso, fantástico e lúdico, com poucas 
referências no sentido do que seria saudável ou nutritivo para o consumo alimentar infantil, 
que, quando presentes, são caracterizadas a partir daquele mesmo universo de alegria, 
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fantasia e diversão: os nuggets do McLanche Feliz que, na peça publicitária, aparecem 
entrelaçados ao mundo mágico e divertido dos personagens Smurfs preparando os lanches 
para as crianças; ou o lanche do McLanche Feliz que, na outra peça, somente aparece ao 
final, depois de toda a narrativa protagonizada pelos personagens Smurfs e pelo personagem 
mascote Happy; os produtos Danoninho que, apesar de estarem presentes no imaginário 
proposto pelo website da marca, somente aparecem efetivamente como produtos em alguns 
espaços específicos, e ainda assim, especialmente caracterizados como elementos de 
diversão, como no caso dos jogos e atividades lúdicas propostas no website para as crianças 
a partir do contexto nutricional dos produtos Danoninho; o chocolate ao leite Kinder Ovo que, 
em seu contexto promocional, parece se apresentar às crianças, antes, como uma doce 
embalagem para os brinquedos-surpresas propostos, do que como um produto alimentício 
para o seu consumo alimentar; os biscoitos recheados Trakinas, que se apresentam às 
crianças em seu contexto promocional como carinhas recheadas, divertidas e vitaminadas, 
em um universo fantástico onde as próprias crianças têm a cara do biscoito, mas sem 
manifestar referência aos seus altos teores de açúcar e gorduras ou à eventual necessidade 
de moderação no seu consumo por parte das crianças em uma dieta balanceada; os 
salgadinhos de milho Cheetos que, em seu contexto promocional caracterizado a partir do 
universo de aventuras, fantasia e diversão proposto pelo personagem mascote Chester 
Cheetah, e mesmo apresentando-se especialmente como produto assado e feito a base de 
óleo de girassol, não faz referência aos seus teores de sódio e gorduras que, ainda assim, 
poderiam ser considerados excessivos para o consumo alimentar das crianças em seus 
cotidianos; o achocolatado Toddynho que, em todo o universo de brincadeiras e diversão 
proposto pelo personagem mascote da marca em seu contexto promocional, se apresenta 
para as crianças mais como um achocolatado amigo e companheiro para o cotidiano das 
brincadeiras e aventuras infantis do que como alimento em si, pois que, apesar de se 
apresentar como produto feito com leite e enriquecido com vitaminas e ferro em sua 
composição, não faz referências aos seus altos teores de açúcar e sódio, como produto que 
poderia prejudicar a dieta das crianças em seus cotidianos se consumido em excesso; os 
sucos Del Valle Kapo que, em seu contexto promocional, se apresentam às crianças como 
sucos de frutas de verdade, dados em um universo fantástico e lúdico onde as frutas podem 
se transformar em personagens diversos, protagonizando histórias e aventuras, eles 
destacam poucas referências à sua composição nutricional, ainda que os sucos sejam 
apresentados como fonte de vitaminas, especialmente no que se coloca em relação aos seus 
altos teores de açúcar, enquanto produtos que, se consumidos em excesso, poderiam 
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prejudicar a dieta cotidiana das crianças; as balinhas de chocolate M&M’s Minis, que se 
apresentam às crianças como deliciosas e irresistíveis, em um universo de alegria, prazer e 
diversão proposto pelos seus personagens mascotes, mas com nenhuma referência ao seu 
composto nutricional de produto hipercalórico, rico em açúcar e gorduras - e que, do mesmo 
modo como os demais produtos analisados, poderiam ser prejudiciais às crianças no contexto 
de uma dieta nutricional balanceada.  

Nesse contexto, a ideia de diversão se sobrepõe quase que totalmente à ideia de 
nutrição. As cores, sabores, formatos, embalagens, brinquedos, mascotes e personagens 
ganham especial destaque sobre a composição nutricional dos produtos para o consumo 
alimentar infantil. Estéticas que orientam as práticas de consumo alimentar das crianças a 
partir do universo da alimentação-diversão, ou melhor, a partir do universo da diversão-
alimentação que se apresenta como fenômeno estético da pura diversão! 

E a partir daí é interessante observar que quando aparecem, nos contextos 
promocionais das marcas e produtos analisados, algumas referências a elementos no âmbito 
da nutrição, tais elementos poderiam se dar à percepção das crianças e das mães como se o 
conceito de nutrição fosse reduzido ao contexto das vitaminas, cereais e ferro, que se 
apresentam adicionados à composição de muitos desses produtos, ou ainda à ausência de 
corantes e conservantes em seus processos de fabricação – o que acaba por não possibilitar 
a exploração de uma ideia mais ampla de nutrição, onde elementos em excesso na 
composição dos produtos (como açúcar, sódio e gorduras) muitas vezes poderiam classificá-
los como impróprios para o consumo alimentar das crianças, independentemente dos 
possíveis benefícios das vitaminas ou outros elementos especiais a eles adicionados. 

E ainda outra observação interessante nesse sentido se coloca com relação ao fato de 
que, no contexto promocional das marcas e produtos analisados, as informações nutricionais 
detalhadas dos produtos se apresentam somente nas embalagens e nos websites das 
marcas, considerando-se a apresentação da tabela nutricional e dos principais ingredientes 
da composição dos produtos, bem como, algumas informações sobre elementos especiais 
adicionados em sua composição para o consumo alimentar infantil ou procedimentos 
específicos dados em seus processos de fabricação, mas sem comentários, informações ou 
sugestões apresentadas a respeito do contexto cotidiano da alimentação e nutrição das 
crianças, com exceção do website de Danoninho – que apresenta algumas atividades e jogos 
falando às crianças sobre alimentação saudável e nutrição – e dos websites de Toddynho e 
Del Valle Kapo, que apresentam às mães algumas informações e sugestões sobre 
alimentação e nutrição dos filhos 
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No âmbito das campanhas publicitária em tevê, pouco é mencionado com relação à 
composição nutricional dos produtos e seus benefícios para o consumo alimentar infantil, 
onde o que aparece com destaque é o universo de alegria, fantasia e diversão proposto pelas 
marcas às crianças. 

Na dimensão das possibilidades lógicas de interpretação e de sentidos que se 
colocam a partir das marcas e produtos analisados, considerados em seus contextos 
promocionais, é interessante notar que as emoções e sentimentos que podem ser 
despertados nas crianças a partir daí – verificados no universo da alegria, da energia, da 
fantasia, da imaginação, das aventuras, das brincadeiras, da diversão, do prazer, da 
felicidade –se colocariam especialmente a partir dos convites que tais marcas e produtos 
apresentam às crianças e em alguns casos também às mães, incentivando-as a tomar parte 
em todo esse universo fantástico e lúdico; convidando-as a brincar, explorar, se divertir, 
imaginar, experimentar, vivenciar: o universo fantástico e lúdico dos personagens Smurfs 
apresentado pelo McLanche Feliz; o cenário encantado e divertido da cidade Dinocity 
apresentada por Danoninho; os diferentes mundos de surpresas e diversão propostos em 
Kinder Ovo; o universo de alegria, energia e diversão proposto por Trakinas; o universo de 
fantasia, aventuras e diversão proposto por Cheetos a partir do personagem mascote Chester 
Cheetah; o universo de brincadeiras e diversão apresentado pelo personagem mascote de 
Toddynho; o universo fantástico e lúdico dado a partir das frutas em Del Valle Kapo; o mundo 
das delícias e da diversão proposto pelos personagens mascotes de M&M’s. 

Possibilidades de interpretação e de sentidos, apresentadas às crianças a partir de 
todo esse universo, que se colocariam na dimensão das lógicas da alimentação tomada como 
diversão, onde tudo se torna lúdico, fantástico, alegre, prazeroso e divertido – marcas, 
produtos alimentícios, embalagens, mascotes, personagens, brinquedos, promoções, pontos 
de venda, websites, campanhas de tevê – e mesmo aqueles elementos que se dariam em um 
contexto específico de nutrição. Lógicas que orientam os hábitos alimentares infantis no 
mundo contemporâneo, estabelecidos a partir das práticas de consumo alimentar sugeridas 
às crianças com base no que caracteriza em essência os fenômenos estéticos dados no 
contexto da midiatização publicitária de alimentos infantis. As lógicas da pura diversão! 

A partir daí, as lógicas da diversão passariam assim a orientar os hábitos alimentares 
das crianças na família e na sociedade, e interagindo ainda com outras lógicas ocorridas 
nesses mesmos contextos, onde a busca constante por qualidade, praticidade e comodidade, 
na qual muitos pais (especialmente as mães) se empenham para a composição da dieta e 
dos rituais de alimentação dos filhos, se combina à preferência incondicional das crianças por 
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tudo o que é lúdico, fantástico e divertido nas marcas, produtos e rituais cotidianos da sua 
cultura de consumo alimentar – na composição do contexto lúdico de uma alimentação das 
vitaminas-diversão. 

No entanto, outras lógicas também se colocariam a partir desses mesmos sentidos da 
diversão, dados em contraste com os sentidos da saúde e nutrição infantil, onde, a partir daí, 
no contexto dos hábitos alimentares das crianças na família e na sociedade, muitos pais e 
também educadores e profissionais de saúde e nutrição infantil começam a questionar a 
qualidade e os reais benefícios dos produtos alimentícios industrializados para o consumo 
alimentar infantil, bem como, avaliar os possíveis distúrbios de saúde que poderiam ser 
causados às crianças por conta de uma alimentação de má qualidade, baseada no consumo 
em excesso de tais produtos, considerados hipercalóricos, ricos em açúcar, sódio e gorduras. 
As lógicas do dilema: diversão versus nutrição. 

E para se tentar melhor compreender tais movimentos, em que novas significações, 
novos sentidos, e novas lógicas continuamente se apresentam nos contextos do cotidiano da 
cultura de consumo alimentar das crianças e do mercado de produtos alimentícios infantis, é 
interessante dar continuidade à reflexão proposta em uma perspectiva ainda mais ampla, 
abrangente e contextualizada. 

 Nesse sentido, é importante observar que essa dimensão ampliada da análise 
desenvolvida trouxe reflexões interessantes para o contexto do estudo proposto:  

Quanto às diferentes perspectivas de percepção que se colocam no contexto 
contemporâneo da cultura de consumo alimentar das crianças, é possível observar que 
muitas das marcas e produtos presentes no mercado de alimentos infantis na 
contemporaneidade já se apresentam em contextos promocionais que falam não somente às 
crianças, mas também aos pais de modo geral e às mães em especial - com relação ao 
contexto das informações nutricionais dos produtos, à qualidade e confiabilidade das marcas, 
e especialmente quanto às vitaminas e outros elementos especiais adicionados à composição 
de muitos desses produtos para o consumo alimentar infantil - como no caso do Danoninho; 
Toddynho; Del Valle Kapo; Kinder Ovo; Trakinas; Cheetos; McLanche Feliz. Compostos 
promocionais que visam contemplar diferentes perspectivas de percepção a partir de um 
mesmo fenômeno estético: o produto alimentício dado no contexto promocional da 
combinação alimentação-diversão. 

Quanto aos diferentes contextos que se apresentam relacionados à promoção das 
marcas e produtos analisados, é interessante notar o quanto significam em conjunto com as 
significações dadas a partir das ações promocionais dessas marcas e produtos tomados aqui 
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como objetos de análise: primeiramente, as significações dadas no próprio contexto 
promocional de cada marca ou produto considerado em si mesmo; depois, as significações 
dadas, a partir daí, no contexto geral de todos os produtos e marcas presentes no mercado 
contemporâneo de alimentos infantis; no contexto contemporâneo das diferentes modalidades 
de manifestação da tendência do eatertainment dadas no universo da combinação 
alimentação-diversão; no contexto lúdico do imaginário infantil, com suas histórias, fantasias e 
personagens, bem como, em todo o contexto de entretenimento e diversão proposto às 
crianças nas diferentes plataformas midiáticas (especialmente a tevê, o cinema, os 
videogames e a internet); no contexto contemporâneo dos hábitos alimentares das crianças 
na família e na sociedade; e ainda no contexto do debate social que se estabelece sobre a 
publicidade contemporânea de alimentos infantis versus a preocupação atual da sociedade 
com a saúde e nutrição das crianças e adolescentes. Todos contextos relacionados, 
interligados, e que fazem parte de um contexto maior: a cultura contemporânea de consumo 
das crianças. 

E quanto ao movimento e devir das significações - nos movimentos que se colocam 
presentes a todo momento e no todo do contexto contemporâneo da cultura de consumo 
alimentar das crianças - é interessante observar que as significações e sentidos propostos a 
partir das composições promocionais das marcas e produtos presentes no mercado de 
alimentos infantis nunca estão completamente dados (e nem poderiam ser assim 
considerados), mas estão sempre em movimento, renovação, e ressignificação. Exemplo de 
tais movimentos é o que se dá no universo dos sentidos da alegria, da fantasia e da diversão, 
que se antes eram sentidos absolutos e presentes nas significações percebidas a partir de 
todos os contextos promocionais das marcas e produtos apresentados no mercado de 
alimentos para crianças, atualmente já se colocam em contraste com novas significações, 
novos sentidos observados no universo da saúde, da alimentação e da nutrição, e que se 
colocam paralelamente àqueles sentidos da alegria, da fantasia e da diversão.  

O exposto é possível observar, por exemplo, no contexto das análises desenvolvidas, 
quando se propõe a comparação entre as campanhas do McLanche Feliz Smurfs 1 e 2,  
veiculadas nos anos de 2011 e 2013. Enquanto a primeira campanha apresentava os nuggets 
do McLanche Feliz totalmente inseridos e misturados ao contexto fantástico e lúdico dos 
personagens, sem qualquer referência especial ao produto alimentício em si: os sentidos da 
alegria, da fantasia e da diversão; na segunda campanha, o produto, o lanche do McLanche 
Feliz aparece em destaque (embora somente ao final da peça) e com informações sobre a 
sua composição e valor energético (quantidade de calorias) para o consumo alimentar das 
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crianças: os sentidos da saúde, da alimentação e da nutrição, embora ainda caracterizados a 
partir do universo da diversão. A mesma marca, os mesmos produtos, contextos 
promocionais semelhantes, narrativas diferentes, sentidos em transformação. 

Mas para além das exceções, os poucos espaços em que se apresentam os produtos 
alimentícios para as crianças a partir da sua composição nutricional para o consumo alimentar 
infantil - e considerando-se todo o contexto das análises desenvolvidas neste estudo e 
também o contexto geral das marcas e produtos que se apresentam no mercado 
contemporâneo de alimentos infantis - o que se observa nas estéticas da midiatização 
publicitária de alimentos para crianças é a apresentação das marcas e produtos como dados 
em um universo de pura alegria, fantasia e diversão, onde os contextos fantásticos e lúdicos, 
os personagens, os cenários de magia e encantamento, os efeitos especiais, os brinquedos 
promocionais é que se colocam como as principais referências.  

E nesse sentido, o que se pretenderia caracterizar, a partir do conceito de 
eatertainment, como fenômenos estéticos da combinação alimentação-diversão, parecem 
estar se tornando cada vez mais próximos do que se poderia caracterizar como fenômenos 
estéticos da pura diversão – isso na medida em que, como já mencionado, muitos dos 
produtos alimentícios oferecidos às crianças no mercado de alimentos na contemporaneidade 
já se apresentam em si como experiências estéticas da diversão, e que, a partir daí, são 
envolvidos em todo o universo de alegria, fantasia e diversão proposto em seus contextos 
promocionais, contextos que se apresentam no universo lúdico e divertido que bem 
caracteriza a cultura de consumo alimentar das crianças no mundo contemporâneo. E assim 
se daria uma completa sinergia dos sentidos da diversão para a sugestão das práticas de 
consumo e orientação dos hábitos alimentares das crianças em seus cotidianos. 

Entretanto, é a partir de todo esse contexto de diversão – onde a criança parece livre 
para brincar e se divertir, imaginar e fantasiar, explorar e experimentar, sonhar, acreditar e ser 
feliz; livre pra comer o que quiser, o quanto quiser, quando e onde quiser, na experiência 
lúdica e divertida do brincar de comer - é a partir daí que se colocam os dilemas que 
começam a caracterizar os debates sociais dados sobre a publicidade contemporânea de 
alimentos infantis  e os problemas atuais que se apresentam com relação à saúde e 
alimentação na infância. Novos sentidos que começam a se apresentar.   

Sentidos nascentes no contexto dos fenômenos estéticos da midiatização publicitária 
de alimentos infantis em combinação e contraste com sentidos nascentes em outros 
contextos, dados em movimentos de processos regulatórios a partir dos quais novas lógicas 
começam a ser instituídas no contexto mais amplo da cultura de consumo alimentar das 
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crianças, paralelamente às lógicas da diversão, como que numa nova perspectiva sugerida 
para orientação das práticas de consumo e hábitos alimentares das crianças em seus 
cotidianos, demandando, assim, novas estéticas para esse mesmo contexto contemporâneo 
da midiatização publicitária de alimentos infantis, talvez para além dos sentidos da alegria, da 
fantasia e da diversão, dadas na perspectiva dos sentidos da saúde, da alimentação e da 
nutrição. Novas significações e sentidos, lógicas renovadas, movimento, evolução, 
ressignificação nos contextos de uma constante semiose social midiatizada do consumo 
alimentar infantil. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O estudo desenvolvido - considerando-se o todo do seu processo, tanto no que se 
refere à pesquisa teórica quanto no que se coloca na dimensão da pesquisa empírica – 
representa uma experiência de grande significado e relevância nos movimentos de uma 
exploração do contexto contemporâneo da midiatização publicitária de alimentos infantis em 
suas composições sígnicas e possibilidades de sentidos para sugestão das práticas de 
consumo e orientação dos hábitos alimentares das crianças. Pois que, durante o seu 
processo, cada atividade desenvolvida, desde as leituras dos referenciais teórico-filosóficos e 
metodológicos propostos para sua fundamentação e contextualização até o desenvolvimento 
das análises dos contextos promocionais de marcas e produtos presentes no mercado 
contemporâneo de alimentos infantis, todas as atividades foram essenciais no caminho dos 
desafios enfrentados, das descobertas experimentadas e dos conhecimentos alcançados. 

Nessa perspectiva, é importante resgatar aqui a exposição das principais contribuições 
de cada capítulo apresentado no contexto da pesquisa teórica, bem como, das principais 
atividades desenvolvidas e resultados obtidos no contexto da pesquisa empírica, que se 
deram essenciais para o desenvolvimento e aprofundamento do estudo proposto. 

A primeira parte do trabalho – que contempla as reflexões apresentadas nos capítulos 
I e II – trouxe contribuições importantes enquanto proposta de fundamentação teórico-
filosófica do estudo, na exploração inicial do quadro teórico de referência proposto para a sua 
realização. O primeiro capítulo, apresentando reflexões sobre os novos contextos e desafios 
que se apresentam à sociedade contemporânea, especialmente no universo das mídias, da 
publicidade e do consumo, colocou-se como proposta de contextualização para a temática do 
objeto da pesquisa:  

Primeiramente, considerando os principais conceitos e noções que caracterizam os 
movimentos do mundo contemporâneo sob a ótica da modernidade e pós-modernidade: o 
contexto das mudanças e transformações sociais, políticas, econômicas e culturais que se 
apresenta na contemporaneidade; as novas configurações das noções de tempo e espaço; as 
novas dimensões do local e do global; o fenômeno da globalização; a geografia do mundo em 
simulacro, dada em um só lugar; as culturas híbridas da contemporaneidade; as misturas 
entre diferentes estilos e grupos socioculturais; as múltiplas e novas identidades dos sujeitos; 
as novas tecnologias da comunicação e da informação; os múltiplos e diversos hipertextos 
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midiáticos; os fenômenos da virtualidade real; a reflexividade da modernidade nas práticas 
sociais; o conhecimento reflexivo tomado sempre em movimento.  

Em seguida, considerando a perspectiva do contexto contemporâneo tomado a partir 
do conceito de hipermodernidade e as principais noções e conceitos que se apresentam no 
contexto da sociedade hipermoderna a partir dos fenômenos do hiperconsumo: a sociedade 
do hiperconsumo; o protagonismo do consumidor (na busca da novidade, do prazer e da 
diversão, mas também da qualidade, da saúde e da informação); o hiperindivíduo (em suas 
individualidades e mediações, com liberdade de escolha, livre dos ethos das tradições); o 
consumo emocional (da felicidade, do prazer, da emoção); a sociedade-moda (na 
temporalidade do efêmero e na forma do sempre novo); as novas relações com os objetos 
materiais (experiências individuais de felicidade); os significados culturais dos objetos (para 
além do valor utilitário ou comercial); os paradoxos do hiperconsumo (o presente versus o 
futuro, a alegria e o prazer versus os cuidados com saúde, beleza e alimentação, os 
estímulos gulosos versus o medo de engordar e da má alimentação, a diversão versus a 
nutrição, as lógicas do sempre mais versus as lógicas do melhor); as contratendências; o 
consumo tomado na dimensão de cidadania.  

E finalmente, considerando alguns conceitos e noções especiais apresentados em 
destaque nessa mesma perspectiva da hipermodernidade e do hiperconsumo: as lógicas do 
consumo emocional (sensação, emoção, prazer, alegria, diversão, fantasia); a estética 
mercantil na contemporaneidade; a publicidade como estética mercantil (menos produtos e 
mais emoção, alegria e diversão); a estética mercantil da alimentação-diversão; o consumo 
como brincadeira, experiência lúdica de diversão; o consumo recreativo e o consumo 
regressivo (os adultos nas vivências lúdicas e infantis do comprar e consumir); o consumo 
como experiência juvenil (a proposta do eterno rejuvenescer); a filosofia do jogo (o consumo 
como jogo, o eatertainment  como jogo); as tecnologias, as mídias, as telas, a comunicação, a 
interação; o hipermundo; a cultura-mundo (informação, comunicação, midiatização); os 
paradoxos da publicidade (beleza, emoção, alegria, diversão e fantasia versus a justificação 
racional); as novas significações dadas a partir da publicidade; o mundo em busca de novas 
regulações; a possibilidade de mudanças e transformações (verificadas a partir do consumo, 
dos consumidores, dos produtos e suas significações).  

O segundo capítulo, destinado à proposta de fundamentação filosófico-teórico-
metodológica da pesquisa, dedicou-se à exploração dos principais conceitos, noções e 
definições dados a partir da semiótica de Peirce e da fenomenologia de Merleau-Ponty:  
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Inicialmente, concentrando atenção à exploração do que se apresenta no referencial 
teórico-metodológico da semiótica peirceana: as aproximações possíveis entre semiótica, 
comunicação, publicidade e marketing; o contexto contemporâneo da evolução dos signos e 
das significações; a constante evolução das tecnologias, das mídias e das linguagens; a 
semiótica enquanto estudo dos signos e das linguagens (fenômenos em significação); a 
arquitetura filosófica de Peirce; o estudo dos signos no campo dos fenômenos (a experiência, 
o sensível, o aberto, o imaginário e o real); a noção mais ampla de signo (os signos tomados 
como fenômenos); a semiótica e a fenomenologia (a base fenomenológica da semiótica 
peirceana); as noções de primeiridade, secundidade e terceiridade; as noções de signo, 
objeto e interpretante; o conceito de experiência colateral (diferentes sentidos às percepções); 
o conceito de semiose (o devir das significações); as tricotomias básicas da divisão triádica 
dos signos; o signo tomado em si mesmo; o signo em relação ao objeto que representa; o 
signo na relação com seu interpretante; a estética em Peirce (as estéticas da publicidade 
contemporânea de alimentos infantis); a ética em Peirce (as práticas de consumo alimentar 
sugeridas para as crianças); a lógica em Peirce (os hábitos alimentares infantis na 
contemporaneidade). 

E na sequência, explorando as principais noções apresentadas no referencial teórico-
filosófico da fenomenologia de Merleau-Ponty: a proposta do retorno ao mundo vivido; o ser-
no-mundo; o ser-no-mundo-com-outrem; a intersubjetividade; o mundo natural e o mundo 
social, cultural; a experiência sensível; o conhecimento que vem da experiência; a noção de 
percepção (as diferentes perspectivas de percepção); a noção de contexto (conjunto, 
composição, plano de fundo e sobreposição); a noção de movimento (o devir das 
significações); o visível e o invisível; a proposta fenomenológica da reflexão sobre a reflexão; 
o pensamento e a evolução do pensar. 

A segunda parte do estudo – que contempla as reflexões propostas nos capítulos III e 
IV – trouxe especiais contribuições ao trabalho enquanto referencial teórico para 
fundamentação e contextualização da temática da pesquisa em seu campo teórico mais 
específico, tratando sobre o universo das crianças, o contexto contemporâneo da cultura de 
consumo alimentar e a midiatização publicitária de alimentos infantis. O terceiro capítulo, 
concentrado na exploração dos temas relacionados ao universo das crianças em suas 
relações com as mídias, a publicidade e o consumo no mundo contemporâneo, apresentou 
importantes reflexões para a relativização de conceitos e o aprofundamento do estudo 
realizado:  
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A construção histórica, social e cultural do conceito de criança e de infância ao longo 
do tempo e nos diferentes contextos socioculturais: a concepção moderna de infância tomada 
especialmente no contexto das sociedades ocidentais industrializadas; a necessidade de se 
pensar a existência de diferentes conceitos de criança e de infância para diferentes contextos; 
a infância em mudança (o contexto dinâmico das diversas experiências infantis); as 
perspectivas polarizadas sobre crianças e sobre infância na contemporaneidade (a morte da 
infância versus a geração eletrônica; as crianças em perigo versus as crianças perigosas). 

As relações das crianças com as mídias: conexão, comunicação, interatividade, 
informação, conhecimento; acesso irrestrito a todos os tipos de conteúdos; liberdade de ação 
e de interpretação; pleno domínio das tecnologias, pouco aprendizado das literacias; muita 
liberdade de utilização, pouca liberdade de participação; as diversas tecnologias, as novas 
mídias, os múltiplos e diferentes textos midiáticos (hipertextos).  

As relações das crianças com a publicidade: todo o universo lúdico de alegria, fantasia 
e diversão proposto; as poucas informações sobre os produtos; a grande quantidade de 
publicidade dirigida às crianças nos diferentes formatos promocionais e espaços comerciais; a 
publicidade tomada no contexto mais amplo da cultura contemporânea de consumo infantil. 

As relações das crianças com o consumo: a posição de destaque das crianças em 
suas representações sociais, culturais e midiáticas verificadas na família, na sociedade e no 
mercado; todo o mercado de marcas, produtos, embalagens, promoções e personagens 
criados e desenvolvidos especialmente para as crianças; a criança hiperconsumidora; a 
cultura contemporânea midiática de consumo das crianças (os textos midiáticos, as 
mensagens promocionais, as experiências de consumo). E ainda a noção de infância tomada 
em uma dimensão de cidadania (a criança cidadã, com direito à proteção, à educação e à 
participação). 

E o quarto capítulo, dedicado especialmente ao referencial teórico que contempla a 
temática de composição do objeto deste estudo, trouxe ao contexto do trabalho uma série de 
reflexões importantes sobre a cultura contemporânea de consumo alimentar das crianças, a 
tendência do eatertainment e suas diferentes modalidades de manifestação, e os processos 
da midiatização publicitária de alimentos infantis na contemporaneidade: 

Primeiramente, no momento em que propõe uma abordagem sobre as principais 
noções e conceitos que se colocam no contexto da cultura de consumo alimentar em geral, e 
da cultura de consumo alimentar das crianças em especial: uma história da alimentação e da 
cultura de consumo alimentar no mundo contemporâneo; a cultura de consumo alimentar das 
crianças; as novas práticas de consumo e hábitos alimentares infantis na contemporaneidade; 
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alimentação e nutrição infantil; a diversidade dos produtos hipercalóricos e de baixo valor 
nutricional presentes no mercado contemporâneo de alimentos infantis; os problemas da 
obesidade na infância e outros distúrbios casados às crianças por alimentação de má 
qualidade; a publicidade da alimentação-diversão. 

E num segundo momento, quando apresenta a dimensão conceitual da tendência do 
eatertainment e suas modalidades de manifestação vistas no contexto contemporâneo da 
midiatização publicitária de alimentos infantis: o eatertainment como experiência de um 
consumo emocional dada no contexto lúdico da combinação alimentação-diversão; o 
eatertainment como experiência lúdica no universo das fantasias e das brincadeiras infantis; o 
eatertainment como jogo; as diferentes modalidades de manifestação da tendência do 
eatertainment nos contextos promocionais de marcas e produtos de alimentos infantis na 
contemporaneidade. 

E finalmente, ao abordar a dimensão conceitual da midiatização publicitária e ao 
explorar o contexto contemporâneo dos seus processos no universo da cultura de consumo 
alimentar das crianças e do mercado de alimentos infantis: o contexto contemporâneo das 
marcas, produtos, embalagens, promoções, brinquedos promocionais, mascotes, 
personagens, websites e publicidades presentes nos processos da midiatização publicitária 
de alimentos para crianças; a midiatização publicitária de alimentos infantis tomada como 
processo interacional de referência para as práticas de consumo e hábitos alimentares das 
crianças na contemporaneidade; o debate social que se apresenta sobre a publicidade de 
alimentos infantis versus as questões sobre saúde e alimentação das crianças no mundo 
contemporâneo; as questões atuais sobre regulação e regulamentação da publicidade de 
alimentos infantis no Brasil e no mundo. 

Nessa perspectiva, e partindo de todo o exposto na retomada das principais 
contribuições dadas a partir das reflexões propostas nos primeiros capítulos do estudo, 
coloca-se a dimensão da importância e da participação da pesquisa teórica realizada no todo 
do processo deste trabalho acadêmico de investigação científica, possibilitando a exploração 
de diferentes referenciais filosóficos, teóricos e metodológicos, e que se pretenderam 
tomados em uma perspectiva contextualizada e interdisciplinar para o estudo das temáticas 
relacionadas ao contexto contemporâneo da midiatização publicitária do consumo alimentar 
infantil. 

No que se coloca no contexto da pesquisa empírica – situada na terceira parte do 
trabalho que contempla os relatos, avaliações e reflexões apresentadas no quinto capítulo – é 
importante observar que todas as atividades desenvolvidas no contexto das análises 
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propostas tiveram especial importância e participação no processo desta investigação 
científica como um todo (assim como observado com relação à pesquisa teórica). Mas, ainda 
para além daí, elas possibilitaram a experimentação e vivência dos principais conceitos, 
noções e definições propostos a partir do referencial filosófico-teórico-metodológico 
apresentado, às vezes no sentido de conformações, outras vezes no sentido de descobertas, 
e muitas vezes no sentido de novos questionamentos. 

As pesquisas realizadas na programação de tevê aberta e por assinatura para 
identificação das publicidades de alimentos infantis; as pesquisas realizadas na internet para 
identificação das ações promocionais e de entretenimento propostas nos websites das 
principais marcas de alimentos para crianças; as pesquisas realizadas por meio de visitas a 
supermercados para exploração do contexto promocional das marcas e produtos presentes 
no mercado contemporâneo de alimentos infantis. – Todas atividades que se mostraram 
essenciais na contextualização do estudo empírico proposto da midiatização publicitária 
contemporânea de alimentos infantis e no encaminhamento das análises desenvolvidas das 
diferentes modalidades de manifestação da tendência do eatertainment. 

A experiência do desenvolvimento das análises trouxe à luz algumas descobertas 
interessantes e conhecimentos importantes sobre as dinâmicas da combinação alimentação-
diversão verificadas em um contexto de midiatização publicitária de alimentos infantis, em 
suas composições sígnicas e possibilidades de sentidos para as práticas de consumo e 
hábitos alimentares das crianças na contemporaneidade, e ainda algumas reflexões e 
questionamentos propostos a partir daí – como apresentado em detalhes no momento da 
avaliação dos resultados da pesquisa; e conforme se complementa nas observações e 
possibilidades de reflexões que se colocam ainda para além dos resultados apresentados, no 
sentido de se propor uma dimensão reflexiva para o estudo empírico desenvolvido. 

Nessa perspectiva, ainda com relação à experiência empírica desta pesquisa sobre o 
estudo das manifestações do sistema publicitário que midiatizam a estética do eatertainment 
de alimentos destinados ao público infantil, cabe ressaltar agora alguns aspectos salientes 
que se mostraram como resultados rentáveis frente à utilização do protocolo de inspiração 
filosófico-teórico-metodológica dado a partir da arquitetura filosófica peirceana e da 
fenomenologia de Merleau-Ponty. 

Houve, sem dúvida, uma grande exploração das manifestações estudas frente aos 
seus elementos estéticos, que definem a presença da diversão, do lúdico, da fantasia como 
qualidades dessas mensagens. Talvez houvesse a necessidade de mais aprofundamentos 
nos desdobramentos éticos e lógicos, como explicitado na metodologia, bem como das 
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possíveis implicações sobre as percepções no âmbito fenomenológico, o que nos deixa o 
compromisso com a realização de artigos futuros a partir dos resultados desta dissertação.  

A estética da diversão se impõe de modo a silenciar qualquer outro tipo de ética. A 
nutrição aparece como mecanismo retórico/estético, desprovido de configurações éticas, no 
sentido peirceano, pois essa estética de informações nutricionais - “com vitaminas”, “com 
maior adição de leite” - não se configura como uma prática da conduta da nutrição. Essa 
estética nutricional aparente está esvaziada de uma ética nutricional e, consequentemente, 
não há essa possibilidade lógica apresentada no âmbito do estímulo ao consumo.  Estética 
essa que transforma o leite em achocolatado Toddynho, o iogurte em Danoninho, e o suco de 
frutas Del Valle Kapo em diversão. Entre todas as marcas analisadas, só estas não 
representavam guloseimas, mas parece que a estética da diversão transfere a qualidade das 
guloseimas para as qualidades dos alimentos. 

Nesse sentido é importante colocar que, em termos da ética em Peirce, que se refere 
às condutas, percebe-se que as mensagens do eatertainment valorizam muito mais uma 
espécie de aprendizado sobre as práticas de interação comunicacionais/promocionais com os 
produtos e marcas do que qualquer outro valor ou sentido, estabelecendo assim várias 
maneiras de promover essas  interações que relacionam signo-objeto, marca-produto-público 
infantil, a saber:  a) as sinergias de marcas com produtos midiáticos, como nos casos do 
McLanche Feliz com os filmes dos Smurfs e no caso do Kinder Ovo com o filme Universidade 
Monstros;  b)  marcas e experiências com espaços midiáticos das marcas (games, websites), 
que  trazem o público infantil para uma conduta lúdica de participação programada nas 
expectativas das marcas, às vezes favorecendo outros aprendizados da vida e da sociedade, 
até bem adequados ao desenvolvimento infantil, dentro de valores politicamente corretos, 
como a sinergia WWF e kinder Ovo; o game de Danoninho e a sua cidade; o espaço virtual 
de Cheetos e de Toddynho. Todos, antes de ou ainda mesmo sem nutrir, buscam entreter e 
colocam a criança numa conduta de aprendizado para os usos das plataformas midiáticas e 
da alimentação divertida.  

A ética do eatertainment sustenta-se na estética das qualidades da guloseima, que 
diverte pelas embalagens, mascotes, filmes, jogos, personagens, mas, quando se trata de 
alimentos, como leite no caso de Toddynho, e suco no caso de Del Valle Kapo, ambos 
alimentos de fato, ainda que acrescidos de açúcares, gorduras, sódio e conservantes,  tais 
bens de consumo podem propor vínculos diretos entre produto e criança, aspecto este não 
percebido no caso das guloseimas, que fazem entreter em seus apelos e não focam seus 
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argumentos, ao menos na maior parte dos exemplos estudados, no produto em si como 
signo-mensagem.    

Aqui reside uma conduta ética possível que merece a investigação aprofundada em 
estudos futuros de recepção com crianças, para compreensão das percepções infantis sobre 
as guloseimas e sobre alimentos de fato, permitindo formular a hipótese de que a 
artificialidade estética da guloseima impede o tratamento estético da substancialidade no 
produto em si, ao passo que os alimentos, como leite, iogurtes e sucos, por exemplo, são 
passíveis de vínculos dados pelo produto em si, em suas qualidades intrínsecas, ainda que o 
alimento seja colocado na estética da diversão, com seus produtos-marcas-mascotes, 
enquanto elementos de um grande universo sígnico trabalhado na midiatização dos alimentos 
destinados ao público infantil. 

Portanto, no que diz respeito à lógica promovida por esses processos de midiatização 
para construção de práticas culturais de referência no contexto do consumo alimentar das 
crianças, percebe-se que há a presença das estéticas da diversão com toda sua 
complexidade sígnica definida em ética e lógica de consumo, que coexiste com uma estética 
da nutrição de mero efeito retórico, que não desenvolve condutas (éticas) nessa perspectiva, 
não materializando, desse modo, a lógica nutricional.  Evidencia-se aqui uma problemática 
social e um conflito no qual se percebe o sistema publicitário em suas lógicas midiatizadoras 
que buscam valorizar um aprendizado sobre as mídias e práticas promocionais para o público 
infantil, estimulam a estética do entretenimento na alimentação e silenciam a voz da nutrição.   
  O fenômeno da midiatização da alimentação infantil ganha uma perspectiva quase que 
totalizante, que diz respeito à diversão como único modo de se perceber e criar os vínculos 
entre marcas de alimentos e o público infantil.  Será? A nutrição também não poderia ser 
manifestada na lógica da diversão? O tratamento discursivo nutricional teria que seguir 
sempre a lógica do discurso científico? Ademais, a percepção social dos fenômenos sígnicos 
depende também de uma normativa social que oriente os indivíduos para o bem comum, e 
neste caso restringindo-se às práticas alimentares no contexto das sociedades. Com essa 
reflexão, adentra-se nas discussões sobre o que apareceu algumas vezes ao longo desta 
dissertação e que se refere aos aspectos da regulação e regulamentação da produção e da 
circulação de informação do setor alimentar, o que inclui as ações de promoção e publicidade 
de alimentos para crianças. Esse também é um dado que não deve ser perdido de vista. Esta 
pesquisa buscou construir um repertório que auxilie em tomadas de decisões reguladoras e 
regulamentadoras que caminhem no sentido de somar à lógica da diversão a lógica da 
nutrição. 
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 Nesse sentido, pretende-se dar continuidade a este trabalho, tentando compreender 
alguns dos aspectos da recepção desses dispositivos midiáticos em seus usos e consumos 
por parte das crianças, bem como os seus modos de presença na formação da cultura 
alimentar destes indivíduos, a exemplo da hipótese lançada nos parágrafos anteriores. A 
questão estudada não envolve puramente as práticas sociais alimentares, mas, sobretudo, as 
práticas interacionais que favorecem um tipo de lógica de consumo alimentar e que colocam 
as crianças em um contexto totalizante dos sentidos sociais das práticas alimentares ligadas 
à diversão e que ignoram a nutrição. Foi com esta perspectiva que o percurso realizado nesta 
pesquisa buscou se alinhar. Assim como os projetos futuros, frutos deste trabalho, também 
buscarão este olhar. 

Projetos futuros que, a partir do trabalho desenvolvido nesta dissertação - um estudo 
que se pretende contemporâneo, com base nas perspectivas de diferentes autores, mas que 
percebe a existência de novos campos teóricos e empíricos a serem explorados – possam 
contar com a contribuição de novas perspectivas teórico-filosóficas e metodológicas, 
especialmente aquelas mais alinhadas com os novos estudos desenvolvidos nos campos da 
comunicação, cultura, consumo e infância - e ainda mais especialmente no que se coloca na 
dimensão dos estudos das relações entre crianças, mídias, publicidade e consumo na 
contemporaneidade, com foco específico no contexto das crianças brasileiras, e na 
perspectiva dos estudos empíricos de circulação e recepção junto ao público infantil. 
 
 
 
 
. 
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ANEXO A - NOTICIÁRIO SOBRE A TEMÁTICA DA PUBLICIDADE DE 
ALIMENTOS INFANTIS E AS QUESTÕES DE SAÚDE E ALIMENTAÇÃO DAS 
CRIANÇAS NA CONTEMPORANEIDADE: O DEBATE SOCIAL 
 
 
Principais manchetes e chamadas de notícias observadas durante o período de junho/2011 – 
junho/2013 a partir de publicações dadas na plataforma internet:  
 

Ano: 2011 
 

 De olho na dieta infantil: As crianças precisam ter diferentes experiências gustativas para 
evitar uma alimentação excessivamente calórica. (Carta Capital – março/2011) 

Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/saude/de-olho-na-dieta-infantil> 

 

 Pequenos consumidores: É dever do educador formar cidadãos conscientes, atentos aos 
excessos da publicidade que, tendo crianças como grandes alvos, podem levar à erotização 
precoce, à obesidade e à violência. (Carta Capital – outubro/2011) 

Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/carta-fundamental/pequenos-consumidores> 

 

 Acordo com a Indústria: Mais sete grupos de alimentos terão redução de sódio: Ministro 
Padilha assinou, nesta terça-feira, documento que estabelece redução gradual de sódio entre 
os alimentos mais consumidos pelo público infanto-juvenil, incluindo biscoitos e salgadinhos. 
(Ministério da Saúde - dezembro/2011)  

Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia/3710/162/mais-sete-grupos-de-
alimentos-terao-reducao-de-sodio.html> 
 

 Publicidade X obesidade: Especialistas debatem se a publicidade tem impacto sobre a 
epidemia de obesidade; o questionamento acontece também nos EUA. (Meio & Mensagem – 
2011) 

Disponível em:  

<http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/em_perspectiva/2011/05/31/20110531Publicid
ade-x-obesidade.html> 
 

Ano: 2012 
 

 Férias: atenção para a alimentação das crianças: Ministério da Saúde recomenda que pais 
incentivem filhos a consumirem frutas frescas, água, suco natural e comidas saudáveis e 
variadas como forma de se evitar guloseimas. Maus hábitos alimentares podem levar à 
obesidade infantil. (Ministério da Saúde – janeiro/2012) 

Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia/3944/162/ferias:-atencao-para-a-
alimentacao-das-criancas.html> 
 

 Ação contra obesidade infantil atingirá 1.248 escolas de Santa Catarina: Tema foi escolhido 
para a primeira edição da Semana de Mobilização Saúde na Escola, que acontecerá em 77 
municípios do estado. (Ministério da Saúde – janeiro/2012) 
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Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia/4067/162/acao-contra-obesidade-
infantil-atingira-1.248-escolas-de-santa-catarina.html> 

 

 Projeto de lei quer restringir a publicidade voltada ao público infantil: Está pronto para ser 
votado na Assembleia Legislativa de SP projeto que, se aprovado, limitará liberdade de 
expressão e de escolha de seus cidadãos. (Veja – abril/2012) 

Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/projeto-de-lei-quer-restringir-a-publicidade-
voltada-ao-publico-infantil> 

 

 Promoção e publicidade de alimentos e bebidas não alcoólicas para crianças nas Américas: 
Organização Pan-Americana de Saúde lançou no dia 29 de abril de 2012 um documento 
recomendatório sobre a promoção e a publicidade de alimentos e bebidas não alcoólicas para 
crianças nas Américas. (Instituto de Defesa do Consumidor – maio/2012) 

Disponível em: <http://www.idec.org.br/em-acao/artigo/promoco-e-publicidade-de-alimentos-e-bebida-
no-alcoolicas-para-criancas-nas-americas> 

 

 Obesidade infantil ligada a mais problemas do que pensávamos: São Paulo - As mudanças 
em curso nas condições crônicas da infância estão relacionadas com décadas de mudanças 
nos ambientes físico e social em que vivem as crianças, que modificaram a forma de brincar 
e aprender. (Exame – maio/2012) 

Disponível em: <http://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/saude/noticias/obesidade-infantil-ligada-a-
mais-problemas-do-que-pensavamos> 

 

 Coletivo de mães questiona publicidade infantil: Um grupo de mães se organizou para formar, 
em março, o coletivo Infância Livre de Consumismo – ILC, que pretende debater e estimular a 
reflexão sobre os limites do discurso publicitário dirigido ao público infantil. (Via Blog – 
junho/2012) 

Disponível em: <http://www.viablog.org.br/coletivo-de-maes-questiona-publicidade-infantil/> 

  

 Publicidade infantil: proibir ou não proibir? Para Instituto, é necessário o fim da publicidade 
direcionada ao público infantil, independentemente do produto. Agências publicitárias acham 
a medida radical e ineficaz. (Carta Capital – julho/2012) 

Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/a-publicidade-infantil-em-debate> 

 

 O poder das mães: Em seminário na Câmara Federal, em Brasília, mães pedem por uma 
infância livre de consumismo. (Instituto ALANA – setembro/2012) 

Disponível em: <http://defesa.alana.org.br/post/29085773095/o-poder-das-maes> 

 

 Manual traz orientações para as escolas particulares: Acordo com a Federação Nacional das 
Escolas Particulares vai incentivar os estabelecimentos a oferecerem às crianças alimentos 
com menos sódio, açúcar e gordura. (Ministério da Saúde – setembro/2012) 

Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia/6991/162/manual-traz-
orientacoes-%3Cbr%3Epara-as-escolas-particulares.html> 
 

 Contra a obesidade, pela regulação da publicidade de alimentos não saudáveis: O debate 
sobre a epidemia de obesidade infantil e as medidas necessárias para o seu combate chegou 
novamente à Câmara dos Deputados por meio de uma recomendação do Conselho Nacional 
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de Segurança Alimentar e Nutricional. (Instituto ALANA – novembro/2012) 

Disponível em:  

<http://defesa.alana.org.br/post/35136232666/contra-a-obesidade-pela-regulacao-da-publicidade-de> 

 

 Obesidade preocupa o poder público: Em audiência pública, Ministério da Saúde (MS), 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Câmara dos Deputados, 
Instituto Alana e Consea debateram medidas para combater a obesidade. (Instituto ALANA – 
dezembro/2012) 

Disponível em: <http://defesa.alana.org.br/post/37256118305/obesidade-preocupa-o-poder-publico> 

 

 Liberdade, dignidade e publicidade: Professor de psicologia da USP escreve sobre a 
liberdade de expressão relacionada à publicidade dirigida ao público infantil. (Carta Capital – 
dezembro/2012) 

Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/liberdade-dignidade-e-publicidade> 

 

Ano: 2013 
 

 A canetada contra a obesidade infantil: Projetos de lei em SP vetam a comercialização de 
lanches com brindes e a publicidade de alimentos não saudáveis para crianças. (Carta 
Capital – janeiro/2013) 

Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/saude/a-canetada-contra-a-obesidade-infantil 

 

 Opinião: Marketing de junk food para crianças engorda e faz mal: A aprovação dos PLs 
193/2008 e 1096/2001 pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo foi um 
importantíssimo passo para garantir os direitos da infância, e a sua sanção pelo governador 
Geraldo Alckmin seria decisiva para a saúde de milhões de crianças. (Folha de São Paulo – 
janeiro/2013) 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/1221949-marketing-de-junk-food-para-
criancas-engorda-e-faz-mal.shtml> 

 

 A publicidade afasta-se das crianças. Que ótimo: A publicidade brasileira acaba de tomar 
uma decisão histórica. Ela vai tratar com mais respeito as crianças. Vai ficar mais longe 
delas. A notícia é muito boa tanto para a própria publicidade, que com isso ganha mais 
respeitabilidade, como, principalmente, para a infância. (Estadão – fevereiro/2013) 

Disponível em:  

<http://www.sbp.com.br/show_item.cfm?id_categoria=52&id_detalhe=4328&tipo_detalhe=s> 

 

 CONAR proíbe participação de crianças até 12 anos em merchandising na TV: RIO e SÃO 
PAULO – Ao estabelecer novas regras para a participação de crianças na publicidade, o 
Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) determinou nesta sexta-feira 
que, a partir de março, as crianças de até 12 anos não poderão participar de qualquer tipo de 
ação de merchandising em TV, rádio e mídia impressa. (O Globo Economia – fevereiro/2013) 

Disponível em: 

http://www.sbp.com.br/show_item.cfm?id_categoria=52&id_detalhe=4327&tipo_detalhe=s 
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 Combater a obesidade infantil é um dever de todos: A obesidade infantil é um problema de 
saúde pública. Crianças obesas ou com sobrepeso podem ser vistas em todos os 
continentes, o problema é considerado uma pandemia. (Veja – fevereiro/2013) 

Disponível em:  

<http://veja.abril.com.br/blog/viver-bem/nutricao/combate-a-bbesidade-infantil-e-um-dever-de-todos/> 

 

 “Muito Além do Peso” e a tragédia da obesidade infantil: Um documentário brasileiro sobre 
obesidade infantil. Dirigido por Estela Renner, o filme está disponível para download gratuito. 
(Folha de São Paulo – fevereiro/2013) 

Disponível em: <http://andrebarcinski.blogfolha.uol.com.br/2013/02/15/muito-alem-do-peso-e-a-
tragedia-da-obesidade-infantil/> 

 

 Governo lança campanha contra obesidade infantil nas escolas: Ministério da Saúde prevê 
que R$ 10 milhões serão investidos no projeto. (Terra – março/2013) 

Disponível em: <http://noticias.terra.com.br/educacao/governo-lanca-campanha-contra-obesidade-
infantil-nas-escolas,7cfc526df4a5d310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html> 

 

 Alckmin veta PL que proíbe venda de alimentos com brindes: Governador de São Paulo 
decidiu vetar o projeto de lei 1096/2011 e, pela segunda vez, deixou de dar um passo 
significativo no combate à obesidade infantil no Estado. (Instituto ALANA – março/2013) 

Disponível em: <http://defesa.alana.org.br/post/45842652606/alckmin-veta-pl-que-proibe-alimentos-
com-brinquedo> 

 

 TRF libera publicidade de alimentos não saudáveis: Desembargadores decidem que Anvisa 
não tem competência para regulamentar publicidade de alimentos e invalidam a Resolução 
24/2010. (Instituto ALANA – março/2013) 

Disponível em: <http://defesa.alana.org.br/post/44233209463/trf-libera-publicidade-de-alimentos-nao-
saudaveis> 

 

 Punição exemplar ao McDonald’s: Procon de São Paulo mantém multa de mais de R$ 3 
milhões aplicada à rede de fast-food por publicidade de lanches com brinquedos. (Instituto 
ALANA - abril/2013) 

Disponível em: <http://defesa.alana.org.br/post/48281840557/punicao-exemplar-ao-mcdonalds> 

 

 Associação lança cartilha com regras da publicidade infantil: A Associação Brasileira de 
Agências de Publicidade (Abap) acaba de lançar cartilhas para orientar pais, educadores, 
legisladores, publicitários e jornalistas sobre publicidade infantil. O material pode ser 
acessado pela internet e será posteriormente distribuído a escolas e parlamentares no 
Congresso Nacional. (UOL – abril/2013) 

Disponível em: <http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2013/04/23/associacao-lanca-cartilha-
com-regras-da-publicidade-infantil.htm> 

 

 Nova pesquisa mostra que 45% das crianças paulistas estão acima do peso: Levantamento 
do programa Meu Pratinho Saudável apresenta dados preocupantes sobre a obesidade 
infantil no estado de São Paulo. (Crescer – abril/2013) 

Disponível em: <http://revistacrescer.globo.com/Criancas/Alimentacao/noticia/2013/04/nova-pesquisa-
mostra-que-45-das-criancas-paulistas-estao-acima-do-peso.html> 
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 ANVISA altera alegações nutricionais em alimentos: Em primeiro lugar, você sabe o que é 
uma alegação nutricional? (Centro de Pesquisas em Alimentação Saudável – maio/2013)  

Disponível em: <http://casaunb.blogspot.com.br/2013/05/anvisa-altera-alegacoes-nutricionais-
em_9.html> 

 

 Coca-cola não fará mais publicidade para menores de 12 anos: O Instituto Alana vem por 
meio deste comunicado parabenizar o compromisso global da Coca-Cola Company  para o 
combate à obesidade, que inclui, entre outras medidas, o fim do direcionamento de 
publicidade a crianças de até 12 anos. (Instituto ALANA - maio/2013)  

Disponível em: <http://defesa.alana.org.br/post/50019060650/compromisso-global-coca-cola> 

 

 Publicidade infantil em discussão no Senado: Alana defende a restrição total de publicidade 
dirigida a crianças, durante Audiência Pública no Senado que discute mudanças no Código 
de Defesa do Consumidor. (Instituto ALANA – maio/2013) 

Disponível em: <http://defesa.alana.org.br/post/49451221376/publicidade-infantil-no-senado> 

 

 Redes de Fast-food desrespeitam a lei no Rio de Janeiro: Levantamento realizado pelo 
Instituto Alana aponta que apenas uma - entre sete grandes cadeias de fast-food na capital 
fluminense – vem respeitando a lei municipal. (Instituto ALANA – junho/2013) 

Disponível em: <http://defesa.alana.org.br/post/50909381821/fast-food-fora-da-lei> 

 

 Pelo fim do marketing de alimentos para crianças: Organizações ligadas à defesa do 
consumidor, promoção da saúde e combate a obesidade reforçam pedidos da OMS por 
políticas locais pela adoção de hábitos saudáveis e enfrentamento de doenças crônicas não 
transmissíveis. (Instituto ALANA - junho/2013)  

Disponível em: <http://defesa.alana.org.br/post/52086427225/pelo-fim-do-marketing-de-alimentos-
para-criancas> 

 

 OMS alerta sobre problemas com obesidade infantil em países em desenvolvimento: Regiões 
onde a subnutrição infantil ainda é um problema grave devem se organizar para barrar o 
aumento de casos de crianças acima do peso. (Crescer – junho/2013) 

Disponível em: <http://revistacrescer.globo.com/Criancas/Saude/noticia/2013/06/oms-alerta-sobre-
problemas-com-obesidade-infantil-em-paises-em-desenvolvimento.html> 

 

 Crianças acreditam que o queijo vem de plantas: Conclusão é de um estudo realizado no 
Reino Unido, que avaliou mais de 27 mil alunos. (Crescer – junho/2013) 

Disponível em: <http://revistacrescer.globo.com/Criancas/Alimentacao/noticia/2013/06/criancas-
acreditam-que-o-queijo-vem-de-plantas.html> 

 

 Obesidade infantil é consequência de fatores ambientais: Novas evidências estão 
confirmando que o ambiente em que crianças vivem tem um impacto maior sobre esforços 
para controlar a obesidade infantil que fatores como genética, atividade física insuficiente, ou 
outros elementos. (UOL – 2013) 

Disponível em: 

<http://www2.uol.com.br/sciam/noticias/obesidade_infantil_e_consequencia_de_fatores_ambientais.ht
ml> 
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ANEXO B - MATÉRIAS E REPORTAGENS ESPECIAIS, PROGRAMAS, SÉRIES E 
DOCUMENTÁRIOS SOBRE A SAÚDE E A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES E A PUBLICIDADE CONTEMPORÂNEA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS INFANTIS  
 
 
Alguns dos principais materiais e conteúdos produzidos nas mídias impressa, 
televisiva, cinematográfica e de internet – selecionados e pesquisados durante o 
período de junho/2011 - junho/2013 – organizados e elaborados especialmente para 
a exploração das temáticas relacionadas ao contexto contemporâneo da cultura de 
consumo alimentar das crianças e adolescentes:     
 

CANAL FUTURA 

 Propaganda e Alimentos e Bebidas para crianças: Entrevista no Jornal Futura sobre 
propagandas de alimentos e bebidas para crianças, com nutricionista e mestre em nutrição 
em Saúde Pública Alexander Pitas. (Jornal Futura – fevereiro/2011) 

Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=y51qbtOQLlk> 
 

REVISTA ESPAÇO ABERTO / USP 

 Um cardápio Gordo em casa e na TV: Publicidade para o público infantil, aliada à má 
educação alimentar da família, coloca em risco a saúde de crianças e adolescentes. (Revista 
Espaço Aberto – março/2012) 

Disponível em: <http://espaber.uspnet.usp.br/espaber/?materia=um-cardapio-gordo-em-casa-e-na-
tv> 
 

FOLHA DE SÃO PAULO 

 Escalada da obesidade infantil esquenta debate sobre publicidade para crianças: A 
obesidade infantil está no centro de um debate que coloca, de um lado, a indústria de 
alimentos e suas guloseimas e, do outro, as organizações de direito do consumidor e 
sociedades médicas. (Folha de São Paulo – agosto/2012) 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/1132611-escalada-da-obesidade-
infantil-esquenta-debate-sobre-publicidade-para-criancas.shtml> 
 

G1.COM 

 Crianças e jovens apresentam mais excesso que falta de peso, diz IBGE: Um terço das 
crianças brasileiras de 5 a 9 anos está com sobrepeso. As crianças e adolescentes 
brasileiros têm, em média, mais excesso de peso que déficit de massa corporal, segundo 
estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. (Bem Estar – 
novembro/2012) 

Disponível em: <http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2012/11/criancas-e-jovens-apresentam-mais-
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excesso-que-falta-de-peso-diz-ibge.html> 

VALOR ECONÔMICO 

 Aumenta o cerco à publicidade para crianças: Mais de 30% das crianças brasileiras têm 
sobrepeso e 15% delas são obesas na faixa entre 5 e 9 anos. O dado é da Pesquisa de 
Orçamento Familiar, do IBGE, de 2009 e é três vezes maior do que há uma década. (Valor 
Econômico – janeiro/2013) 

Disponível em: <http://www.valor.com.br/empresas/2978628/aumenta-o-cerco-publicidade-para-
criancas#ixzz2InDNvWaN> 

 

REDE GLOBO 

 Uma em cada três crianças está acima do peso no Brasil: Em 1989, apenas 13% dos 
brasileiros de 5 a 9 anos tinham mais gordura no corpo do que deveriam. Hoje o número é 
proporcionalmente igual ao dos EUA. Um dado preocupante: o número de crianças acima do 
peso no Brasil já é proporcionalmente igual ao dos Estados Unidos, o país com a maior 
população obesa do planeta. (Fantástico – março/2013) 

Disponível em: <http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2013/03/uma-em-cada-tres-criancas-esta-
acima-do-peso-no-brasil.html> 

 

REDE GLOBO 

 Meu filho não come: Reality show apresentado pelo programa Bem Estar da Rede Globo. 
Novo reality promete ajudar pais que não conseguem alimentar os filhos. (Bem Estar – junho 
a agosto/2013) 

Disponível em: <http://globotv.globo.com/rede-globo/bem-estar/v/novo-reality-promete-ajudar-pais-
que-nao-conseguem-alimentar-os-filhos/2613723/> 

 

GNT 

 Socorro! Meu filho come mal: Programa em formato de reality show, exibido semanalmente 
no canal GNT, apresentado pela nutricionista Gabriela Kapim, para auxiliar pais na educação 
ou reeducação alimentar dos filhos. (GNT – 2013) 

Disponível em: <http://gnt.globo.com/socorromeufilhocomemal/> 

   

MUITO ALÉM DO PESO 

 Muito Além do Peso: O documentário Muito Além do Peso foi lançado em novembro de 
2012, em um contexto de amplo debate sobre a qualidade da alimentação das nossas 
crianças e os efeitos da comunicação mercadológica de alimentos dirigida a elas. Direção: 
Estela Renner; Produção Executiva: Marcos Nisti; Direção de Produção: Juliana Borges; 
Fotografia: Renata Ursaia; Montagem: Jordana Berg; Projeto Gráfico: Birdo; Trilha Sonora: 
Luiz Macedo; Produção: Maria Farinha Filmes; Patrocínio: Instituto Alana.  (Novembro/2012) 

Disponível em: <http://www.muitoalemdopeso.com.br/> 
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ANEXO C - PESQUISA DE ORÇAMENTOS FAMILIARES (POF 2008-2009) 
ANTROPOMETRIA E ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES 
E ADULTOS - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) 
 

Gráfico referente à evolução de indicadores antropométricos na população de 5 a 9 anos de 
idade, por sexo - Brasil - períodos 1974-1975, 1989 e 2008-2009: 

 

Gráfico referente à evolução de indicadores antropométricos na população de 10 a 19 anos 
de idade, por sexo - Brasil - períodos 1974-1975, 1989 e 2002-2003 e 2008-2009: 
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Texto referente às considerações finais de uma das partes da Pesquisa de Orçamentos 
Familiares (POF 2008-2009) referente aos dados de antropometria e estado nutricional 
de crianças, adolescentes e adultos no Brasil:  

Considerações finais: 

As medidas antropométricas obtidas pela POF 2008-2009 junto a mais de 188 mil pessoas de 
todas as idades trazem informações valiosas sobre o estado nutricional da população 
brasileira de crianças, adolescentes e adultos. 
A análise desses dados antropométricos indica que a desnutrição, nos primeiros anos de 
vida, e o excesso de peso e a obesidade, em todas as demais idades, são problemas de 
grande relevância para a saúde pública no Brasil. A desnutrição na infância está concentrada 
nas famílias com os mais baixos rendimentos e, do ponto de vista geográfico, na Região 
Norte do País. O excesso de peso e a obesidade são encontrados com grande frequência, a 
partir de 5 anos de idade, em todos os grupos de renda e em todas as regiões brasileiras. 
A comparação com resultados obtidos por inquéritos anteriores à POF 2008-2009 confirma a 
tendência de declínio da desnutrição infantil, observada desde a década de 1980, e ratifica a 
aceleração recente desse declínio na década de 2000, em particular nos estratos 
populacionais tradicionalmente mais afetados pelo problema. É extremamente relevante 
constatar que o crescimento físico das crianças na Região Nordeste não mais se distingue do 
observado na Região Sudeste e que, em todas as regiões brasileiras, crianças que vivem nas 
áreas rurais crescem de forma semelhante às que vivem no meio urbano. Embora, ainda 
presentes em 2008-2009, as desigualdades quanto à nutrição infantil foram substancialmente 
diminuídas na década de 2000, assim como a desvantagem da Região Norte em relação às 
demais regiões do País. 
A mesma análise temporal com relação ao excesso de peso e à obesidade aponta quadro 
diverso. Em todas as idades, a partir de 5 anos, confirma-se a tendência de aumento 
acelerado do problema. Em crianças entre 5 e 9 anos de idade e entre adolescentes, a 
frequência do excesso de peso, que vinha aumentando modestamente até o final da década 
de 1980, praticamente triplica nos últimos 20 anos, alcançando entre um quinto e um terço 
dos jovens. Em adultos, o excesso de peso vem aumentando continuamente desde meados 
da década de 1970 e, no momento, é encontrado em cerca de metade dos brasileiros. Nos 
últimos seis anos (comparando resultados da POF 2008-2009 com os da POF 2002-2003), a 
frequência de pessoas com excesso de peso aumentou em mais de um ponto percentual ao 
ano, o que indica que, em cerca de dez anos, o excesso de peso poderia alcançar dois terços 
da população adulta do Brasil, magnitude idêntica à encontrada na população dos Estados 
Unidos. Projeção semelhante é apontada pelos inquéritos telefônicos anuais realizados, 
desde 2006, pelo Ministério da Saúde através do sistema de Vigilância de fatores de Risco e 
Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL..., 2010) em todas as 
capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal. 
Análises recentes sobre a tendência secular da desnutrição infantil no Brasil indicam que o 
excepcional declínio do problema na década de 2000 ocorreu associado às melhorias 
observadas no poder aquisitivo das famílias de menor renda, na escolaridade das mães e na 
cobertura de serviços básicos de saúde e saneamento. Aspectos esses que vêm sendo 
observados a partir da evolução anual dos resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios - PNAD. Tais melhorias decorreram de várias políticas públicas, incluindo a 
valorização do salário mínimo e os programas de transferência de renda, a universalização do 



 
 

Al imentação ou Diversão?  | 345  
 

ensino fundamental e a expansão da estratégia de saúde da família (MONTEIRO et al. 2009; 
MONTEIRO et al. 2010, UM PANORAMA..., 2010). A manutenção dessas políticas e o reforço 
de outras, como a expansão dos serviços de saneamento, serão essenciais para que o 
problema da desnutrição infantil seja definitivamente resolvido no Brasil. 

Por outro lado, na medida em que o excesso de peso e a obesidade expressam 
essencialmente o desequilíbrio entre ingestão e utilização de calorias pelo organismo 
humano, a explicação para o aumento da frequência dessas condições deve ser procurada 
em mudanças nos padrões de alimentação e de atividade física da população. 

A análise de pesquisas de orçamento familiar realizadas até 2002-2003 revela tendência 
crescente de substituição de alimentos básico e tradicional na dieta brasileira (como arroz, 
feijão e hortaliças) por bebidas e alimentos industrializados (como refrigerantes, biscoitos, 
carnes processadas e comida pronta), implicando aumento na densidade energética das 
refeições e padrões de alimentação capazes de comprometer a autorregulação do balanço 
energético dos indivíduos e aumentar o risco de obesidade na população (LEVY-COSTA et 
al., 2005). Os dados da POF 2008-2009 sobre aquisição de alimentos, a serem 
disponibilizados em breve pelo IBGE, permitirão atualizar e detalhar essa tendência. 

Estudos sobre padrões de atividade física da população brasileira são relativamente recentes 
e, portanto, são escassos e indiretos os dados disponíveis sobre a tendência secular do 
dispêndio energético dos indivíduos. O suplemento da PNAD 2008, que gerou a publicação 
Um panorama da saúde no Brasil: acesso e utilização dos serviços, condições de saúde e 
fatores de risco e proteção à saúde 2008 levantou dados referentes a pratica de atividades 
físicas e os resultados mostraram que, em 2008, apenas 10,2% das pessoas com 14 anos ou 
mais de idade praticavam exercício físico ou esporte regularmente. Por outro lado, entre 1970 
e 2008, segundo as PNADs, a fração das pessoas economicamente ativas envolvida em 
atividades agrícolas, associadas ao maior gasto energético, foi reduzida de 44,0% para 17,4% 
enquanto a fração empregada em atividades do setor de serviços, associadas a menor gasto 
energético, aumentou de 38,0% para 59,1%. 

A Estratégia Global em Alimentação, Atividade Física e Saúde, aprovada em 2004 pela 
Assembléia Mundial da Saúde, com o firme apoio do governo brasileiro, chama a atenção 
para o aumento explosivo da obesidade e sobre o impacto desse aumento na incidência de 
várias doenças crônicas (como diabetes, doenças do coração e certos tipos de câncer), na 
expectativa de vida da população e nos custos dos serviços de saúde. A Estratégia Global em 
Alimentação, Atividade Física e Saúde deixa claro que o enfrentamento consequente do 
problema pelos governos nacionais requer políticas públicas e ações intersetoriais que vão 
além de informar e educar os indivíduos. Tais políticas devem, essencialmente, propiciar um 
ambiente que estimule, apoie e proteja padrões saudáveis de alimentação e de atividade 
física. Por exemplo, por meio de medidas fiscais que tornem mais acessíveis os alimentos 
saudáveis, de normas que limitem a publicidade de alimentos não saudáveis e de 
intervenções no planejamento urbano que facilitem a prática cotidiana de atividade física 
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2004). 

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição – PNAN, ao direcionar esforços para a 
construção de uma agenda integrada da nutrição, não deixa dúvidas quanto à gravidade do 
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problema representado pela obesidade em nosso meio. A PNAN reconhece, também, a 
natureza complexa da obesidade e define um conjunto de ações, no âmbito da Saúde e de 
outros setores, para assegurar ambientes propícios a padrões saudáveis de alimentação e 
nutrição para todos (PESQUISA..., 2003). Passos importantes nessa direção foram dados 
recentemente, como a inclusão de metas nacionais para a redução da obesidade no Plano 
Nacional de Saúde, a aprovação de diretrizes nacionais para alimentação saudável, o 
repasse de recursos federais para financiamento de ações específicas de promoção de 
alimentação saudável e de atividade física nos municípios, e a resolução da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária que regulamenta a publicidade de alimentos não saudáveis. No âmbito 
intersetorial, destaca-se a adoção de políticas de segurança alimentar e nutricional bem como 
a integração do Programa Nacional de Alimentação Escolar com a produção local de 
alimentos e a agricultura familiar, favorecendo a oferta de frutas e hortaliças nas escolas e 
comunidades. 

Ainda assim, a alta prevalência da obesidade e a trajetória de rápido aumento do problema 
mostrada pela POF 2008-2009 em todos os grupos de renda e em todas as regiões 
brasileiras reclamam a implementação de outros passos defendidos pela Estratégia Global 
em Alimentação, Atividade Física e Saúde e pela PNAN incluindo políticas fiscais que 
aumentem o acesso da população a alimentos saudáveis como frutas e hortaliças e 
intervenções no espaço urbano visando à promoção da prática regular de atividade física. 
Ademais a inclusão contínua do tema antropometria nas Pesquisas de Orçamentos 
Familiares - POF 2002-2003 e POF 2008-2009, além de registrar a evolução do perfil 
nutricional dos brasileiros, representa um passo importante no processo de monitoramento 
das políticas públicas implementadas bem como na identificação da necessidade de novas 
intervenções no campo da saúde e nutrição. 

 

Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2008_2009_encaa/de
fault.shtm>. Acesso em: setembro 2013. 
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ANEXO D - RECOMENDAÇÕES DA CONSULTA DE ESPECIALISTAS DA 
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS) SOBRE A PROMOÇÃO E 
A PUBLICIDADE DE ALIMENTOS E BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS PARA 
CRIANÇAS NAS AMÉRICAS (2012) 
 

 

Na ocasião da realização do World Nutrition Rio 2012 deu-se o lançamento da publicação que 
apresenta recomendações da consulta de especialistas da Organização Pan-Americana de 
Saúde (OPAS) sobre a Promoção e a Publicidade de Alimentos e Bebidas Não Alcoólicas 
para Crianças nas Américas. 
 

RESUMO DAS RECOMENDAÇÕES 

 

 

1. Desenvolver uma política acerca da promoção e da publicidade de alimentos para 
crianças junto com o Ministério da Saúde ou com um departamento, agência ou 
instituto associado, assumindo a responsabilidade pelo processo. 

 

2. Adotar como objetivo a política de reduzir a exposição infantil à promoção e à 
publicidade de alimentos com elevado teor de gordura, açúcar ou sal, com a meta de 
diminuir os riscos à saúde das crianças. 

 

3. Iniciar o processo de implementação da política desenvolvendo e mantendo 
consenso dentro do governo sobre a necessidade da referida política.  

 

4. Envolver outras partes interessadas para ampliar o conhecimento e conscientização 
do impacto adverso do marketing de alimentos sobre as crianças. 

 

5. Reunir um SWG – Stakeholder Working Group (grupo de trabalho de partes 
interessadas) liderado pelo governo como a entidade responsável pelo 
desenvolvimento de políticas. 

 

6. Solicitar que o SWG defina o escopo das políticas em termos do significado de cada 
elemento da “promoção e da publicidade de alimentos para crianças”, definido pelo 
Grupo da Consulta de Especialistas nas Recomendações 7–10. 
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7. A definição de “promoção” deve abarcar todas as técnicas de marketing por meio 
de todos os canais de comunicação, inclusive mensagens divulgadas em escolas e 
outros locais frequentados pelas crianças. 

 

8. A promoção e a publicidade “para” crianças devem ser definidas como aquelas 
direcionadas exclusivamente para crianças, com apelo especial para elas e, na mídia 
mensurada, aquelas dirigidas a adultos, mas assistidas por crianças. 

 

9. A palavra “Crianças” deve ser definida como pessoas com menos de 16 anos de 
idade. 

 

10. A palavra “Alimentos” deve ser definida de modo a incluir tanto alimentos que 
devem ser comercializados (alimentos que as crianças devem consumir mais em uma 
dieta saudável), como alimentos que devem ser banidos, segundo os critérios de 
nutrientes máximos aceitáveis, detalhados na presente recomendação. 

 

11. Concretizar as ações acima mencionadas em um prazo de, no máximo, 18 meses. 

 

12. Implementar a política por meio de disposições legais. 

 

13. Designar um órgão para monitorar, utilizando um conjunto uniforme de 
indicadores, os efeitos e a eficácia das políticas sobre a exposição de crianças à 
promoção e à publicidade. 

 

 
A apresentação e o conteúdo completo da publicação encontram-se disponíveis em: 
<http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=2828&catid=841:br
a-04-a-noticias&Itemid=499>. Acesso em junho 2013. 
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 (CAMPANHA MC DONALD’S 2011)

Disponível em: <www.youtube.com/watch?v=ohxsmddb7zw>       Acesso em: agosto 2011.



ANEXO F - PEÇA PUBLICITÁRIA TELEVISIVA MC LANCHE FELIZ / SMURFS 
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 (CAMPANHA MC DONALD’S 2013)

Disponível em: <www.youtube.com/watch?v=Is18bIs4V1c>         Acesso em: junho 2013.
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Disponível em: <www.danoninho.com.br>     Acesso em: junho 2013
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