
 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ 

ESCOLA DE NEGÓCIOS 

CURSO DE MARKETING 

 

 

FILIPE DA SILVA SOARES 

KELLY SARAF 

WELLIGTON DOUGLAS DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A INFLUÊNCIA DO CONSUMO NO BRINCAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2014



 
 

FILIPE DA SILVA SOARES 

KELLY SARAF 

WELLIGTON DOUGLAS DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A INFLUÊNCIA DO CONSUMO NO BRINCAR  

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Curso de Graduação em 
Marketing da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná, como requisito parcial 
à obtenção do título de bacharel em 
Marketing.  
 
Orientador: Prof. Dr. Elder Semprebon 

 
 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2014



 
 

PÁGINA RESERVADA PARA FICHA CATALOGRÁFICA QUE DEVE SER 

CONFECCIONADA APÓS APRESENTAÇÃO E ALTERAÇÕES SUGERIDAS  

PELA BANCA EXAMINADORA. 

DEVE SER IMPRESSA NO VERSO DA FOLHA DE ROSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FILIPE DA SILVA SOARES 

KELLY SARAF 

WELLIGTON DOUGLAS DOS SANTOS 

 

 

A INFLUÊNCIA DO CONSUMO NO BRINCAR  

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Curso de Graduação em 
Marketing da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná, como requisito parcial 
à obtenção do título de bacharel em 
Marketing.  

 

 

COMISSÃO EXAMINADORA 

 

 

_____________________________________ 

Professor 1(Titulação e nome completo) 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

 

 

_____________________________________ 

Professor 2 (Titulação e nome completo) 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

 

 

_____________________________________ 

Professor 3 (Titulação e nome completo) 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

 

 

 

Curitiba, 25 de novembro de 2014. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos nossos familiares, amigos e 

professores que sempre acreditaram nas 

nossas capacidades e sonhos. 



 
 

AGRADECIMENTOS 

Agradecemos aos nossos amigos que souberam entender nossas ausências 

em festas, viagens e brincadeiras, e mesmo sentindo, sempre respeitaram nossas 

escolhas, nos ajudaram e motivaram a não desistir. 

Aos professores que com suas capacidades, dedicação e principalmente 

amor, transmitiram seus conhecimentos, suas experiências e souberam corrigir e 

elogiar em momentos distintos e necessários. 

As nossas famílias que viveram cada dia destes 4 anos de curso, se 

silenciavam quando precisávamos estudar, divulgavam quando precisávamos 

compartilhar, trabalhavam quando precisávamos produzir, sem questionar, 

simplesmente por verem nosso resultado e satisfação, vocês nunca nos deixaram 

cair. 

A Deus que nos presenteou com os melhores amigos, professores e 

familiares que poderíamos ter, dividiu conosco as dificuldades encontradas nesta 

caminhada e principalmente, por ter sido nossa força quando estávamos fracos. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As crianças, ao brincar, situam se na 

dimensão do sonho, do devaneio. 

FREUD, 1973 



 
 

RESUMO 

O consumo está assumindo um papel crescente na vida das pessoas das mais 
variadas faixas etárias, sendo assim, é essencial que os profissionais de marketing 
entendam se esta escalada do consumo influencia também a forma de brincar das 
crianças e como isso ocorre. Para isso é necessário buscar na história do brincar 
informações sobre as primeiras brincadeiras e como elas foram se desenvolvendo 
no decorrer dos séculos. O método utilizado para levantar os dados foi a pesquisa 
qualitativa, os resultados foram comparados e analisados para encontrar padrões de 
respostas que estabeleçam ou não a ligação entre o brincar e o consumo 
atualmente. De acordo com os dados analisados se pode afirmar que, segundo os 
pais e educadores, o consumo vem influenciando muito no brincar, e uma das 
grandes causas é o excesso de propagandas infantis veiculadas pela mídia atual, 
bem como, a existência de inúmeros canais infantis e o lançamento de produtos 
infantis, como roupas, sapatos e eletrônicos. Desta forma, se pode constatar que o 
brincar sofreu diversas mudanças ao longo dos anos, inclusive, por acompanhar o 
avanço tecnológico. Ainda assim, não seria correto afirmar que a brincadeira lúdica 
foi esquecida, mas sim, transformada pelo alto consumo presente nas famílias. 

Palavras-Chave: Consumo, Brincar, Crianças. 
 
 



 
 

ABSTRACT 

The consumption is assuming an increasing role in people's life from several age 
groups. That said, is essential that marketing professionals understand if this large-
scale consumption also influences the way children play and how that occurs. In this 
regard, a historical research is necessary to identify what was the first recreational 
activities children used to have and how it was developed during the centuries. The 
applied method to compile information was the qualitative research, the results were 
compared and analysed to find a standard answer that establishes a linkage, or not, 
between play and consumption nowadays. In agreement with the analysed data, it 
can be stated that, according with parents and educators, the consumption 
influences in the way children play, and one of the major causes is the excess of 
children advertising vehiculated on the media, as well as the existence of several 
children's television channels and the release of products like clothes, shoes and 
electronics headed to this public. In this way, can be confirmed that the act of playing 
had suffered several changes over the years, also because it follows technological 
progress. Nevertheless, wouldn't be correct to affirm that playful activities were 
forgotten, but instead, transformed by the high consumption culture present inside 
families. 
 
Keywords: Consumption, play, children. 
 
 
  



 
 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 10 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO......................................................................................... 10 

1.2 OBJETIVOS ........................................................................................................ 11 

1.2.1 Objetivo Geral ............................................................................................... 11 

1.2.2 Objetivos Específicos................................................................................... 11 

2 REVISÃO LITERÁRIA .......................................................................................... 11 

2.1 O BRINCAR ........................................................................................................ 11 

2.2 O CONSUMO INFANTIL ..................................................................................... 14 

3 METODOLOGIA ................................................................................................... 16 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS ............................................................................ 19 

4.1 ANÁLISE ENTREVISTAS PEDAGOGAS ........................................................... 19 

4.1.1 DISCUSSÃO .................................................................................................... 30 

4.2 ANÁLISE ENTREVISTAS PAIS .......................................................................... 34 

4.2.1 DISCUSSÃO .................................................................................................... 40 

4.3 GRUPOS FOCAIS – CRIANÇAS  ....................................................................... 42 

4.3.1 DESENHO ........................................................................................................ 43 

4.3.2 COMPLEMENTE A HISTÓRIA ........................................................................ 46 

4.3.3 INTERPRETAÇÃO DA IMAGEM ..................................................................... 48 

4.3.4 DISCUSSÃO .................................................................................................... 49 

4.4 DISCUSSÃO GERAL .......................................................................................... 50 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................. 52 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 54 

APÊNDICE A – ROTEIRO ENTREVISTA PEDAGOGOS ........................................ 57 

APÊNDICE B– ROTEIRO ENTREVISTA PAIS ........................................................ 59 

APÊNDICE C– TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ............ 61 

APÊNDICE D– DESENHO DAS CRIANÇAS – GRUPO A E B ................................ 63 

APÊNDICE E– FOTO GRUPOS FOCAIS................................................................. 71 

ANEXO A– IMAGENS UTILIZADAS NO GRUPO FOCAL   .................................... 72 

 



 
 

10 

1 INTRODUÇÃO 

No espaço infantil o brincar é uma atividade presente e esperada, uma ação 

fundamental no desenvolvimento e direito de toda criança. O brincar é um tempo, 

um local que possibilita observação dos elementos de quem brinca, viabilizando um 

conhecimento composto de marcas da peculiaridade de cada um. (TAKATORI; 

BOMTEMPO; BENETTON, 2001). 

Winnicott, 1975 defende que a brincadeira é global e propriedade da saúde, 

identifica a experiência do brincar na esfera interposta da experimentação, quando a 

realidade interna e externa contribui para a criação do mundo imaginário. 

 O conhecimento criativo de uma criança permite atráves da existência de um 

local potencial entre a criança e sua mãe, pode contribuir, com a confiança no 

mundo e com a possibilidade de experimentar o viver criativo com a realidade, 

reafirmando assim a sua própria existência (WINNICOTT, 1993). 

 Oliveira, 2003 afirma que o consumo é um elemento caracterizador essencial 

na sociedade atual, defende que a criança e a família formam um elo do sistema de 

consumo, se influenciando mutuamente e interagindo com interesses, valores, 

necessidades e desejos iguais ou diferentes. 

 O brincar é uma atividade defendida como essencial para o desenvolvimento 

infantil por diversos autores, o consumo é uma realidade, individual e das famílias, 

sendo assim, este trabalho buscará identificar a influência das marcas na hora de 

brincar, questionando pais e pedagogos entenderá como é transmitido o 

comportamento de consumo para as crianças de 06 a 12 anos de idades e como o 

que aprendem com seus pais e na escola influência nos desejos e nas brincadeiras 

dessas crianças. 

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

Com a evolução da sociedade, as novas gerações chegam com a sociedade 

desenvolvida, a maioria dos ambientes está pronto (alimentação, brincadeira, jogos, 

trabalho), a grande parte do que é preciso esta pronto, não é necessário plantar ou 

caçar para se alimentar, não é preciso caminhar para se transportar e quando é 

necessário agir, diversos meios auxiliam, por exemplo, estudar para uma prova é 
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mais simples do que a 40 anos atrás, quando o acesso as informações era 

limitando, hoje, quando é necessário estudar, existem meios de acesso rápido, a 

sociedade esta pronta, evoluída, as pessoas estão condicionadas ao mínimo do 

esforço. Nesta realidade, a qual esta em constante movimento, todos se encontram, 

entretanto, as crianças serão o foco deste estudo, pois se objetiva entender como 

recebem as abordagens mercadológicas destinadas a eles, como estas abordagens 

refletem e como a escola e os pais trabalham com estes consumidores? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

Verificar as relações entre consumo e o brincar no âmbito de crianças de 06 a 

12 anos. 

1.2.2 Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos do trabalho são: 

a) Entender a percepção dos pedagogos quanto o brincar, o consumo de 

brinquedos e de ferramentas tecnológicas e se na opinião deles existe 

ligação entre o consumo e a atividade de brincar. 

b) Entender a percepção dos pais quanto o brincar, a estrutura familiar, o 

consumo de brinquedos e de ferramentas tecnológicas e se na opinião 

deles o consumo esta ligado a atividade de brincar. 

c) Identificar a percepção das crianças quanto suas preferências de 

brincadeiras, brinquedos e satisfação e se estas preferências 

demonstram influência do comportamento de consumo. 

  

2 REVISÃO LITERÁRIA 

2.1 O BRINCAR 

 A brincadeira integra os aprendizados infantis, como um eixo estruturante do 

trabalho de professores e pedagogas. É necessário conhecer os fundamentos 



 
 

12 

históricos, psicológicos, sociais e culturais do brincar e da brincadeira nas diferentes 

culturas (MENDONÇA, VIEIRA, OLIVEIRA, VIEIRA e SILVA, 2013). 

 A aceitação da brincadeira como parte da infância é resultado de uma visão 

social de que brincar é uma atividade natural, ligada a natureza da criança. Porém, a 

percepção de educação da criança que vincula a uma determinada forma de brincar 

se origina nos entendimentos platônicos de homem e educação, contribuindo para a 

diferenciação de criança e adulto, com a ruptura deste pensamento que a 

brincadeira, da maneira que entendemos hoje, conquistou espaço na educação 

(WAJSKOP, 1995). 

 As crianças participavam dos mesmos eventos sociais que os adultos, de 

acordo com Ariès (1981) o trabalho não ocupava tanto tempo e não tinha o valor 

vital que é atribuído atualmente. Independentemente da idade toda a comunidade 

participava. Uma das principais formas da sociedade criar afinidades e se aproximar. 

Aos poucos, jogos, brincadeiras e divertimentos sofrem repressão pelos moralistas e 

pela igreja, pois eram vinculados aos prazeres carnais, ao vício e ao azar, toda via, a 

maioria das pessoas permitiam sem ressalvas (ARIÈS, 1981). 

 Durante o século XVII, também sobre influência dos jesuítas, disseminou-se 

dois movimentos infantis, os quais estavam no alicerce das crianças índias e 

mestiças no Brasil, a crença da criança santa e a criança que imita Jesus, as 

brincadeiras foram base para uma educação reguladora e incorporadora (PRIORE, 

1991). 

 Para Kishimoto (1988), a brincadeira possui um fim em si mesma, sendo 

assim, é criada livremente, sem consciência do direito, sendo exercida pelo evidente 

prazer de pratica-la.  

 As crianças possuem vários motivos para brincar, um deles é o próprio prazer 

durante a brincadeira. Entretanto, fundamental pontuar que a brincadeira apresenta 

espaço importante no desenvolvimento infantil, desta forma, pode estar relacionada 

com a possibilidade de fornecer à criança um local planejado e enriquecido que 

assegura o conhecimento de diversos aprendizados. A brincadeira também está 

ligada aos aspectos do desenvolvimento físico, cognitivo, social e afetivo (MORAES, 

2001; SOUZA E VIEIRA, 2004). 

 Algumas brincadeiras desenvolvem características físicas, como força, 

agilidade, destreza, psicomotricidade fina, entre outros. Também existem 

aprimoramento no desenvolvimento cognitivo, lógico e linguagem. Brincadeiras que 
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envolvem números e charadas utilizam o raciocínio lógico, o pensamento abstrato e 

rapidez, paralelamente, são alinhadas com atividades que exigem ação e motivam 

as crianças (DOHME, 2003).  

 A interação com a brincadeira permite que as crianças se afastem dos 

sentimentos e lembranças ruins e estimula que elas busquem, criem e vivenciem 

formas diferentes de solucionar seus problemas. O brincar é uma maneira da 

criança se expressar, criando seus problemas e demonstrando seus sentimentos, 

vontades e desejos (FREUD, 1908; KLEIN, 1955). 

 Para Winnicott (1955) enquanto a criança brinca ela está criando, viabilizando 

maneiras de utilizar os brinquedos e a forma de se relacionar com ele. O foco 

principal está na experiência vivenciada pela criança, enquanto brinca assimila 

diversas maneiras de utilizar os objetos, conforme seus sonhos e desejos. 

Brincar desenvolve a zona de desenvolvimento proximal, a qual motiva a 

criança a ultrapassar o nível de desenvolvimento alcançado. Brincando, a criança se 

mostra evoluída para sua idade e comportamento trivial. Este desenvolvimento 

permite que as crianças extravasem as barreiras do mundo que vivem, trabalhando 

com sua imaginação e ilusão. Paralelamente é uma ação social, pois está ligada aos 

acordos e expectativas culturais. Exemplificando, quando durante as brincadeiras as 

crianças têm um papel específico de mãe e pai, e para isso, utilizam sua 

imaginação, desta forma, os comportamentos precisam coincidir com estes papeis, 

devem seguir às regras do comportamento esperado para uma mãe e um pai, 

conforme sua cultura, ao contrário, a brincadeira não será entendida pelos amigos 

(VYGOTSKY, 1989). 

 Vygotsky (1989), defende que um dos principais objetivos do brincar é ensinar 

a criança a desenvolver soluções para momentos difíceis do dia a dia, para isso, 

utiliza a observação, imitação e imaginação. Inicialmente essas assimilações são 

simples, porém, conforme a idade, evoluem para uma faz de conta mais elaborado, 

as quais auxiliam a entender momentos de desacordo e a posição social cultural de 

cada membro da família e da sociedade. Nesta imitação representativa a criança 

aprende a trabalhar com regras e normas sociais. Amplia a capacidade de interagir e 

conhece o limite e para ocasiões do cotidiano, brincadeiras com regras são 

importantes para este desenvolvimento. 

 O autor também assegura que a criança ao reproduz o comportamento social 

do adulto em suas brincadeiras, esta combinando fatos reais com fatores da sua 
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imaginação, esta que deriva da necessidade da criança representar o dia a dia do 

adulto, dia a dia este, que ela não participa funcionalmente. Esta imitação precisa de 

conhecimento preliminar da realidade, desta forma, quanto mais experiência estas 

crianças possam ter, mais imaginação disponível terão para concretizar suas 

brincadeiras. 

 A elaboração da sociedade real e da interlocução com os outros, é criada pela 

criança imitando o adulto e vagarosamente internalizada pela criança, iniciando com 

uma situação imaginária, a qual derivou da realidade, porém, com traços de fantasia, 

e no decorrer da brincadeira se aproxima de fatos reais do cotidiano adulto. 

2.2 O CONSUMO INFANTIL 

O comportamento de consumo das crianças tem sido analisado no contexto 

de socialização do consumidor desde a década de 70, por Ward (1974), para ele, se 

trata de um procedimento onde a criança adquire a capacidade, conhecimento e 

atitudes necessárias para se tornar consumidora, ser capaz de sentir vontades e 

preferências, procurar satisfazê-las, fazer uma escolha e uma compra e avaliar o 

produto e suas alternativas. 

Com o passar dos anos o poder econômico e a influência só aumentaram, 

devido inúmeros fatores, maior renda do país e nível educacional, o foco esta na 

vida profissional, adiando ou excluindo o plano de terem filhos, e quando acontece é 

em menor quantidade, os pais estão inseridos no âmbito profissional e as crianças 

são criadas cada vez mais livres (MCNEAL, 1998). 

A criança forma um grupo especialmente susceptível às influências externas, 

como, por exemplo, o comportamento dos pais e dos amigos e as mensagens 

publicitárias das empresas através dos mass media, com destaque para a televisão 

(OLIVEIRA, 2003). 

Tendo em vista a liberdade adquirida nas relações entre pais e filhos, 

principalmente nas sociedades ocidentais, tornando a opinião das crianças mais 

respeitada, possibilitou maior participação na tomada de decisão dentro da família, 

resultando em crianças mais articuladas (VALKENBURG E CANTOR 2001) 

Oliveira, 2003 defende que quando se pensa na criança e no adolescente, é 

importante ressaltar que eles nasceram e cresceram no meio cultural em que estão 

inseridos, sendo, desta forma constituídos pela experiência de que as procuras do 
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consumo se renovam constantemente. Assim, a realidade social é construída de 

acordo com as orientações desta cultura de consumo. 

Segundo Gade (1998), as pessoas conservam uma dependência ao grupo 

social que estão inseridas e interdependência entre cada membro deste grupo, cada 

componente influencia com força outros componentes do grupo, em família várias 

personalidades são percebidas: 

 Iniciador: se apropria e evoluir a personalidade da ideia de consumo, 

independente de produto ou serviço; 

 Influenciador: impulsiona e acrescenta valor a decisão com informações; 

 Decisor: o que adquire o produto ou serviço, decidindo como, quando e onde 

consumir; 

 Comprador: aquele que compra, não necessariamente consome e; 

 Usuário ou consumidor: finaliza a sequência e analisa o produto ou serviço. 

 Kotler e Keller (2006) afirma que o consumidor possui quatro grupos de fontes 

de informações: fontes pessoais, fontes comerciais, fontes públicas e fontes 

experimentais. 

 Strasburger (1995), afirma que crianças americanas passam 6,5 horas por dia 

assistindo televisão, jogando videogame ou usando computador, setores estes que 

estão dispostos a gastar 2 milhões de dólares em investimentos para divulgação, 

apesar dos pais não concordarem, permitem, pois os filhos já estão envolvidos com 

esta realidade. 

 Meira (1997) acredita que exista diferentes percepções sobre o uso de 

brinquedos tecnologicos pelas crianças, ele acredita que a dimensão virtual subtrai a 

criança do processo de criação e ensaios próprios do seu brincar, pois os processos 

nestes casos, já estão pré-determinados, toda via, deixa claro que este pode ser um 

meio das crianças brincarem com imagens, as quais são a supremacia na sociedade 

de consumo. 
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3 METODOLOGIA 

Existe uma relação entre o consumo e o brincar, Sheth, Mittal e Newman 

(2008) em sua obra, definem a família como a entidade em que as crianças, os 

futuros adultos da sociedade, recebem suas orientações de obrigações e direções. É 

o mais forte grupo de referência para as crianças, o qual representam comunicação 

contínua do consumo e espelha princípios para toda a vida. 

Este estudo tem natureza qualitativa, o qual é definido por Malhotra (2013), 

como uma pesquisa não estruturada, de natureza exploratória e baseada em 

pequenas amostras, podendo utilizar técnicas como grupos de foco, associações de 

palavras e entrevistas em profundidade. 

De acordo com Denzin e Lincoln (2010), a pesquisa qualitativa é como um 

campo de investigação, este atravessa disciplinas, campos e temas. Envolve o 

estudo do uso e a coleta de uma variedade de materiais empíricos, os quais 

descrevem momentos e significados rotineiros e problemáticos na vida dos 

indivíduos. 

Strauss e Corbin (2008) caracterizam a pesquisa qualitativa como qualquer 

tipo de pesquisa que produza resultados não alcançados através de procedimentos 

estatísticos ou de outros meios de qualificação. 

Flick (2009) descreve a pesquisa qualitativa como um tipo de pesquisa que 

busca abordar o mundo “lá fora”, entender, descrever e, algumas vezes, explicar os 

fenômenos sociais “de dentro”, de inúmeras maneiras: 

 

 Analisando experiências de indivíduos ou grupos. 

 Examinando interações e comunicações que estejam se 

desenvolvendo. 

 Investigando documentos (textos, imagens, filmes ou música) ou 

aspectos semelhantes de experiências ou interações. 

 

A abordagem será do tipo exploratória, a qual segundo segundo Malhotra, é 

utilizada quando precisamos delimitar o problema com exatidão, localizando 

aspectos importantes ou obter informações adicionais. 

Foram utilizados os métodos de entrevista em profundidade, o qual para 

Olabuenaga (1996), utiliza um conjunto de critérios importantes que justificam sua 
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aplicação como ferramenta de obtenção de informações significativas e também 

utilizaremos grupo focal, defendido por Kitzinger (1994), por conseguir informações 

subjetivas, as quais outras técnicas não atingem, alcançando níveis de 

esclarecimento que não são exploradas em coletas de dados habituais. 

 O tipo de amostra foi por conveniência, uma técnica não-probabilística, a qual 

procura elementos convenientes e a escolha é deixada a critério do pesquisador 

(MALHOTRA, 2013). 

 Para a coleta de dados foram realizadas entrevistas em profundidade com 

três pedagogas, nos dias 23, 25 e 29 de setembro de 2014, nas escolas em que 

trabalham, as quais duraram 33, 57 e 49 minutos (respectivamente), gravadas em 

áudio. Se elaborou um roteiro de entrevista o qual baseava suas perguntas em três 

pilares: brincar, consumo e família, desta forma, foi aplicado o mesmo roteiro para as 

pedagogas, composto por 26 perguntas sobre os temas: O Brincar, O Consumo, 

Estrutura familiar e Consumo + Brincar e duas questões baseadas no Critério de 

Classificação Econômica Brasil, o qual tem a função de estimar o poder de compra 

de pessoas e famílias urbanas, abandonando a pretensão de classificar a população 

em termos de “classes sociais” (ABEP, 2013). 

 Foram entrevistados três pais de crianças entre 06 a 12 anos, sendo dois 

homens e uma mulher, nos dias 02, 06 e 09 de outubro de 2014, nas suas próprias 

residências, as entrevistas duraram 37, 29 e 40 minutos (respectivamente), 

gravadas em áudio. O roteiro elaborado baseava suas perguntas em cinco pilares: A 

Família, O Brincar, O Consumo, Estrutura familiar e Consumo + Brincar e duas 

questões baseadas no padrão Critério de Classificação Econômica Brasil, 

possibilitando serem classificadas as classes sociais dos pais entrevistados. O 

mesmo roteiro de entrevista foi aplicado a todos os pais participantes. 

 Nos dias 10 e 18 de outubro de 2014 foram realizados grupos focais com 

crianças de 06 a 12 anos de idade, o primeiro aconteceu em um salão de festas 

cedido pela mãe de uma das crianças participantes e o segundo aconteceu no 

interior de uma escola pública, com duração de 1h35 e 1h10, composto por 5 e 6 

crianças respectivamente. As atividades se iniciaram solicitando para as crianças 

desenharem sua brincadeira favorita, podendo conter ou não o brinquedo preferido, 

após, cada criança explicava brevemente seu desenho, estes desenhos constam em 

apêndice, a segunda atividade era “Complete a história”, os pesquisadores iniciavam 

uma frase como: “Hoje é um domingo de sol eu vou...”, e as crianças deveriam 
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completar, desta forma, se apresentou duas frases para as crianças completarem, 

por último, se demonstrou algumas imagens e as crianças precisavam apenas dizer 

o que estavam vendo, estas imagens constam nos anexos deste trabalho, todas 

estas atividades foram gravadas em vídeo, foi utilizado técnicas projetivas de 

pesquisa, as quais, segundo Vieira e Tibola, 2005, possibilitam conhecimento e 

compreensão. 

 As entrevistas em profundidade com pedagogas e pais e grupos focais 

realizados com as crianças, foram transcritas, após analisadas, conforme Gibbs 

(2009), a narração de histórias é uma das principais formas das pessoas 

demonstrarem a sua concepção de mundo, desta forma, estão dando sentido as 

suas experiências passadas e compartilham essas experiências com os outros, deta 

forma, analisamos tópicos, conteúdo, estilo, contexto e ato de compor as narrativas. 

Transcrevemos e análisamos comparando os principais pontos dentre os 

entrevistados, pontos estes que emergiram da comparação das falas e por fim, 

comparação com as proposições teóricas. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 ENTREVISTAS PEDAGOGAS 

 

Foram entrevistadas três pedagogas, com o perfil especificado a baixo, para 

estas colaboradoras utilizaremos nomes fictícios, desta forma, seguem informações: 

 Pedagoga 1: Vania, 45 anos, atua como pedagoga há 10 anos, casada e com 

filhos, classe social B. 

 Pedagoga 2: Paula, 31 anos, atua como pedagoga há 1 ano, casada com 

filhos, classe social B. 

 Pedagoga 3: Denise, 51 anos, atua como pedagoga há 18 anos, casada com 

filhos, classe social B. 

 

O BRINCAR 

 

 Quando questionadas sobre o que é brincar as três pedagogas apresentaram 

respostas sucintas e bem formuladas, apontando fatores importantes para a 

educação e desenvolvimento das crianças. As respostas foram analisadas em 

conjunto, desta forma, foi percebido que as pedagogas Paula e Denise entendem o 

brincar como algo fundamental para o desenvolvimento das crianças, tanto pessoal 

como social, a pedagoga Denise diz que o brincar é muito importante, mas eles não 

só aprendem brincando, como também expressam o pensamento deles, o momento 

que eles estão vivendo. Essa visão contrasta bastante com a da pedagoga Paula 

que vê no brincar uma forma simples e objetiva das crianças demonstrarem o que 

querem e como se sentem: 

 

“(...) Através do brincar a criança expressa tudo, expressa a linguagem a 
necessidade, sentimentos, emoções, tudo através do brincar, do jogo 
simbólico, ela usa o brincar para representar tudo aquilo que ela vivencia, 
representa certas inquietações, então o brincar é a via de acesso que a 
criança tem para se relacionar com o mundo, para aprender e se relacionar 
com o mundo.” 

 

 A pedagoga Vânia não discorda das outras entrevistadas, porém, sua visão 

do brincar já remete a outra situação, colocando o brincar como algo que torna o 

aprendizado mais atraente para as crianças ela diz que o mesmo ajuda a tornar 

mais interessante o assunto a ser abordado. Quando perguntadas sobre a 
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importância do brincar no acordo pedagógico ambas as entrevistadas admitem que 

o mesmo é muito importante, Vânia volta a enfatizar que o brincar ajuda a tornar os 

estudos das crianças mais fácil, uma vez que a jornada é grande e exaustiva. Ela 

ainda cita o fato de que nas escolas de ensino fundamental o brincar tem que ser 

inserido dessa forma, diferente da educação infantil onde o brincar está mais 

presente.  

 A educação infantil foi citada mais uma vez, dessa vez pela pedagoga Vânia 

que por sua vez afirma a importância do brincar na educação infantil, dizendo que o 

mesmo é o foco nessa fase. Além disso, a pedagoga enfatiza como é importante o 

brincar estar incluso no acordo pedagógico, pois a criança que não brinca, não se 

expressa e não se desenvolve. A pedagoga Denise foi mais direta, dizendo que a 

importância é justamente o fato dos pequenos aprenderem brincando.  

 A terceira pergunta trouxe à tona uma questão muito importante, a tecnologia 

no meio do brincar, as três pedagogas falaram em como ela está presente na vida 

das crianças, porém, nas escolas o uso é limitado e elas acabam brincando de 

outras coisas, como: jogar futebol, brincadeiras de roda e pic esconde. A pedagoga 

Vânia ainda citou as brincadeiras de luta e como isso é negativo, segundo ela o 

mesmo se dá pelo fato da violência estar muito presente. 

 Paula diz perceber muitas brincadeiras de representar, onde as crianças 

brincam de ser outras pessoas, além das brincadeiras de roda, ela ainda diz que a 

escola tenta resgatar brincadeiras mais antigas, justamente para desligar um pouco 

as crianças da tecnologia: 

 

“(...) Nós procuramos tentar fazer um regaste para que as crianças tenham 
acesso a essas brincadeiras que vão se perdendo no meio de tanta 
tecnologia, as crianças hoje modernas têm acesso mais a computadores, 
ipads, vídeo game, a vida delas é mais relacionada a isso, ao mundo 
virtual.” 

 

 A pedagoga Denise exemplificou com seus filhos, reconhecendo que em casa 

eles brincam mais com o computador e o vídeo game, além de jogar bola e andar de 

bicicleta, assim como a pedagoga Vânia ela também vê que o uso de tecnologia nas 

escolas é menor do que em casa, justamente por sem limitado.  

 A violência e o perigo são duas palavras que definem as respostas das 

pedagogas quando questionadas como as crianças brincam hoje em dia, Vânia 

responde em cima da questão anterior reforçando as diversas brincadeiras de luta 
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feita pelas as crianças, já Paula aponta um fato interessante quando diz perceber 

que as crianças estão cada vez mais em seu próprio mundo, e que elas estão cada 

vez mais distantes. Ela ainda reforça a importância de resgatar os modos antigos de 

brincar como: jogar bets, ir nos vizinhos, e admite que seus filhos não sabem o que 

é isso justamente por conta da segurança, segundo ela é triste que somente 

algumas crianças tenham esse brincar integrado e que muita delas somente tem a 

oportunidade de ter essa experiência atráves das instituições de ensino, já as que 

não possuem essa motivação acabam brincando isoladamente. A pedagoga Denise 

assim como Vânia e Paula também vê no perigo das ruas o motivo para as crianças 

brincarem mais dentro de casa, e explica que antigamente era mais tranquilo brincar 

na rua, e o fato de muitas crianças hoje em dia passar a maior parte do tempo na 

frente do computador e do vídeo game se deve a isso. 

 As brincadeiras percebidas pelas pedagogas como: pega-pega, brincadeiras 

com corda, são brincadeiras presentes ainda hoje no meio das crianças, a pedagoga 

Vânia não diz exatamente como elas deveriam brincar, mas sim como brincam, 

transmitindo que esse seria o ideal, ela também não deixa a tecnologia de lado e diz 

ser parte do avanço presente no mundo e também o grande problema. 

  Paula reforça a importância de resgatar brincadeiras antigas e o modo antigo 

de brincar, opinião que reforça a resposta de Denise que vê na falta de espaço para 

brincar um problema para as crianças de hoje em dia, para ela o modo como 

deveriam brincar seria igual antigamente, livres, mas para isso precisariam de 

espaço, o qual não tem justamente por causa da violência e do perigo das ruas: 

 

“(...) Seria como antigamente, elas terem mais liberdade de poder brincar 
em um espaço, não só dentro de casa, presas, mais livremente, como a 
gente brincava mesmo, de correr, de pega-pega, bets, que são coisas que a 
gente até tenta resgatar na escola.” 

 

 As três pedagogas admitem que crianças mais agitadas brincam mais, porém 

muito se foi falado das que possuem um temperamento mais tranquilo, a pedagoga 

Paula diz que as crianças mais tímidas precisam dos professores para trazer eles 

para as brincadeiras, pois muitas vezes ficam esperando e até com medo de fazer 

algo errado, já em relação aos mais agitados a ajuda dos profissionais é para 

segurar, apontar a direção e como se brinca. 

Denise já diz que existe diferença entre crianças tímidas e quietas, onde as 

tímidas preferem brincar sozinha e as quietas escolhem um grupo para brincar, a 
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sua visão de crianças mais agitadas é a de que elas não conseguem ficar presas em 

uma única brincadeira. Vânia defende que crianças que são mais agitadas em sala 

de aula também são mais agitadas nas brincadeiras e que isso se repete em casa e 

com a família: 

“(...) as que são mais agitadas em sala, elas também costumam ser mais 
agitadas nas brincadeiras né, é um perfil que acompanha a criança seja 
dentro de sala de aula é seja numa atividade fora.” 

  
Quando questionada sobre os fatores que influenciam no brincar a pedagoga 

Paula citou fatores sociais e culturais, e como brincadeiras podem ter diferentes 

visões conforme sua cultura familiar: “a mesma brincadeira que eu conheço você 

pode conhecer de outra maneira, que lá na sua família se brincava com alguma 

regra e na minha de outras”, diz ela. Ela também cita as famílias onde a pouca 

conversa afeta no desenvolvimento da criança, criando uma criança mais reservada, 

além do espaço e da criatividade das crianças transformarem coisas simples em 

brinquedos. Denise foca no ambiente, no material que a criança tem disponível para 

brincar, se não há muita opção as crianças começam a fazer bagunça. 

 As três pedagogas quando questionadas sobre a escola possuir um lugar 

apto parta as crianças brincarem responderam que a escola possui lugar apto sim, 

algumas com quadra esportiva coberta, e outras apenas com o espaço externo, 

porém, quando chove as brincadeiras são feitas dentro das salas. 

 A questão sobre a estrutura familiar trouxe três opiniões distintas das 

pedagogas, toda via, todas concordam que esse fator influência sim no brincar. A 

pedagoga Vânia volta a citar os eletrônicos e como eles estão mais presentes em 

casa, enquanto Denise já fala sobre pais que não tem tanta paciência com os filhos, 

sendo assim, não dando liberdade para a “bagunça”, para ela muitos pais colocam 

os filhos na frente da televisão justamente por não ter essa paciência. 

 

“(...) O pai que não tem paciência, que não dá liberdade pra a criança 
brincar, pular, que é uma coisa que faz parte da idade, o que ele vai fazer? 
Colocar a criança na frente de uma televisão e ali ela vai ficar, ou então de 
um computador, porque? Porque ele não tem muita paciência pra toda 
aquela energia daquela criança.” 

  

 Paula diz que o ambiente familiar favorece, então ele tem que ser agradável e 

tranquilo, porém também cita a correria do dia a dia, e como os pais andam mais 

ausentes, pois precisam trabalhar, e que muitas vezes as crianças passam muito 

tempo brincando sozinho. 
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O CONSUMO 
 
  A pedagoga Paula afirma: “A minha visão é que na verdade a gente cada vez 

mais consome, isso é um fato que não tem como negar”, quando é questionada 

sobre o que é o consumo, ela ainda associa a visão da sociedade sobre o indivíduo 

com o consumo quando diz que infelizmente nós já nascemos condicionados a 

consumir, e que a sociedade aprova muito pelo consumo, pela nova roupa que está 

usando, ou o novo sapato. Ainda em sua resposta Paula diz que a mídia é um fator 

que ajuda no consumo e como as crianças são apresentadas e influenciadas a 

consumir por esse meio de comunicação, acredita que consumir tem seu lado 

positivo quando se tem condições e que muitas vezes consumimos hoje porque 

quando pequenos os pais não podiam comprar aquilo que queríamos. 

 
“(...)eu não tive quando era pequena, então quero que meu filho tenha 
acesso aquele brinquedo mais caro, enfim, não acho que isso seja ruim.” 

 

Ela também admite o lado negativo, quando os pais não têm limites ao 

comprar tudo o que a criança deseja, atitute a qual, poderá tornar a criança uma 

pessoa consumista no futuro. 

 A questão sobre as crianças estarem mais consumistas atualmente levou as 

três pedagogas a concordarem que sim, porém, os motivos são variados, mas ao 

mesmo tempo parecidos. Segundo Vânia as crianças estão mais consumistas por 

que hoje elas têm mais acesso a objetos, principalmente eletrônicos que favorecem 

a visualização de propagandas, direcionando a mídia. Paula reforça o fato das 

crianças já nascerem condicionadas a isso, e exemplifica com seu filho: 

 
“(...) Eu cheguei na minha casa e disse pro meu filho "hoje eu trouxe uma 
surpresa", mas ele estava com muita vontade de comer uma bolacha que 
ele gosta bastante, ele tá de cama, ele fez 4 fraturas no pé e eu achei que 
ele ia ficar super feliz porque é uma bolacha que ele gosta muito, e quando 
eu mostrei ele falou pra mim "Ai que saco, eu pensei que era um brinquedo" 

 

Ainda diz que antigamente as crianças valorizavam mais as coisas que 

ganhavam, independente das coisas serem simples ou não, e que hoje há uma 

indiferença muito grande e que as crianças chegam a exigir certos tipos de marcas. 

Denise concorda com Vânia quando diz que as crianças estão mais consumistas, 

tendo em vista o acesso mais fácil, e por pais que muitas vezes não sabem dizer 

não aos filhos. 
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 De forma geral a mídia foi muito responsabilizada pelas pedagogas, todas 

acreditam que ela é o fator principal para fazer as crianças consumirem mais. Vânia 

ainda atribui o fato dos pais não estarem tão presentes hoje em dia, o que faz eles 

gastarem mais, as vezes por compensação, mas para ela existem outros modos de 

compensar esse fato. 

 

“(...) Umas tentam compensar no diálogo, trabalhar a qualidade já que não 
tem a quantidade, mas nós temos também aqueles que tentam compensar 
fazendo todas as vontades das crianças, em fim é situação que não está 
bem resolvida nos dias de hoje.”  

 

Paula reconhece que muitas vezes as crianças são um espelho dos pais e 

que pais consumistas influenciam os filhos a serem também. 

 Denise tem uma opinião muito parecida com a da pedagoga Vânia quando diz 

que a mídia influência bastante, pois as propagandas de brinquedos que as crianças 

não possuem, despertam o desejo de compra dos pequenos. 

 Para a Vânia as crianças não devem ser autônomas nas suas decisões, por 

limite desde cedo é o correto, e que muitas vezes eles deixam as crianças tomarem 

as decisões justamente pela ausência em boa parte do dia. Para as pedagogas 

Paula e Denise as crianças devem ter autonomia até certo ponto, Paula diz que 

chegamos ao um tempo em que os pequenos possuem sua importância, ao 

contrário de antigamente onde eles não desempenhavam um papel. Apesar de 

achar que as crianças devem ter autonomia, ela reforça que tudo tem que ser 

medido, controlado, pois se isso não for feito irá afetar não só a família como a 

sociedade. 

“(...) A gente até brinca que aquele pai aquela mãe que não diz para o seu 
filho "Não isso que vai decidir sou eu, por que você ainda não tem 
condições de resolver isso" é o adolescente que lá na frente vai dizer " Mas 
quanto eu quis, você fez, você me deu, eu consegui e agora não aceito que 
seja diferente". Então tem que ter um equilíbrio né.” 

 

Denise concorda com Paula, entretanto, explica que essa autonomia deve ser 

controlada pelos pais, e que faz bem para a criança ter essa oportunidade tão cedo, 

algo que irá ajudá-lo a se tornar um adulto que sabe o que quer. 

 A resposta unanime das pedagogas de que as crianças devem sim frequentar 

shopping e supermercados vem acompanhada de que tudo deve ter limite, Vânia diz 

que o problema não está em as crianças irem aos lugares e sim, novamente, em os 

pais não colocarem limite, Paula também focou no segurar crianças, onde as 
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crianças devem ir, mas não quando querem e sim quando necessário. Para Denise 

é importante eles estarem inclusos nessas tarefas do dia-dia, pois vivenciando esses 

simples afazeres ele já conseguem perceber a importância do por que comprar e do 

não comprar.  

 Sobre a estrutura familiar influenciar no consumo das crianças. Vânia diz ser 

uma questão muito complicada, pois a sociedade vem mudando e já mudou muito, 

mas para ela isso não é uma justificativa para o que acontece, seja na escola ou em 

casa, a cada nova solução para um problema os indivíduos vão buscando novos 

meios de desculpa para outros que irão surgir, isso é uma consequência das 

mudanças da sociedade mas ela também não acha que isso afete somente os 

pequenos mas também os adultos de um modo geral. 

  Paula focou mais nos pais separados e volta a citar a questão do dia a dia 

corrido, da falta de tempo dos pais para com os filhos e que um modo de suprir essa 

ausência é consumindo, e quando se trata de pais separados o consumo se torna 

maior, justamente para preencher o vazio que acreditam existir.  

 Para a pedagoga Denise ser filho único é algo que influência bastante, a 

criança não precisa dividir e às vezes chega a ter mais brinquedos. Usando como 

exemplo sua situação, a pedagoga fala sobre pais separados e que muitas vezes as 

crianças possuem o dobro de coisas. 

 

“(...) Pais separados, vou pensar no meu caso, meus filhos ficam com 
guarda compartilhada, uma semana comigo uma semana com o pai, comigo 
eles têm o brinquedo deles, e na casa do pai tem os deles, quase tudo eles 
têm, o dobro né, se for pensar, pra eles isso ainda não foi negativo, até que 
ponto seria negativo?” 

 

Para as três pedagogas o fato dos pais serem consumistas irá tornar seus 

filhos consumistas também, pois elas acreditam que o exemplo é mais forte do que a 

teoria transmitida. 

 A pedagoga diz que nós crescemos e viramos resultado de várias situações, 

desta forma, uma criança que tem tudo o que quer e toda sua vontade é feita irá se 

tornar uma pessoa que irá necessitar disso no futuro, às pedagogas Paula e Denise 

falam que o exemplo é o fundamental, as crianças seguem o passo dos pais, sendo 

assim, é fundamental que exista controle. 

 Quando questionadas sobre pais que consumem de forma exagerada com as 

crianças, seu impacto e se este fato gera uma criança consumistas Paula diz que a 
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situação é complicada, porém, acredita que sim, toda via, esse consumo exagerado 

dos pais pode ser até um trauma que trazido da infância e/ou adolescência. 

 

“(...) Eu, por exemplo, veio de uma infância bem humilde, meus pais não 
tinham poder aquisitivo que pudesse, permitisse, e eu ia muito a casa de 
uma prima que tinha tudo, todas as BARBIES nas caixas, a banheira da 
BARBIE, e eu achava aquilo um encanto, e eu não podia, e meus pais não 
podiam me dar, e quando eu cresci eu falava, eu pensava "Ai se um dia eu 
tiver uma filha, eu vou dar tudo o que ela quer" por que eu não quero que 
ela sinta o que eu senti, mas veja meus pais não eram consumistas, mas eu 
por um trauma, por uma coisa lá de traz eu achei que podia suprir dessa 
forma.” 

 

Mesmo assim ela se diz controlada, comprando somente o que a criança 

necessita, mas que muitas vezes pais podem fazer isso de forma inconsciente. 

Para as pedagogas Vânia e Denise, o exemplo continua sendo o fator de 

destaque e que pais que consumem exageradamente com os filhos, estão 

ensinando eles a fazerem o mesmo. 

 
MIDIA E TECNOLOGIA 
  

A mídia já vem sendo citadas desde do começo das entrevistas como uma 

grande influência no consumo das crianças, as três entrevistadas acreditam que a 

influência é muito grande sim. A pedagoga Paula tem uma visão extremante radical 

em relação a mídia e não poupa palavras ao falar em como ela confunde a cabeça 

das crianças. 

 
 “Nossa, eu acho que muito, eu acho lamentável, eu tenho dó da cabecinha 
deles. (...) Uma criança de 5, 6 anos que ta na frente da televisão e que tem 
acesso a todas essas monstruosidades que eles jogam ali para que essas 
crianças comprem, comprem, comprem, e nós pais que nos sentimos 
culpados por trabalharmos o dia inteiro e queremos suprir as necessidades 
dos nossos filhos vamos as lojas e compramos, então a mídia deixa a gente 
doente, deixa as crianças doentes, é o que eu acho.” 

 

Vânia não vê problema em a mídia impactar no consumo das crianças, 

porém, diz que isso não pode acontecer com os pais, justamente por que as 

crianças querem tudo o que vê, Denise tem uma opinião bem parecida quando diz 

que o impacto se dá em razão da mídia trazer muitos produtos com personagens de 

desenhos animados. 
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 Vânia incisiva em afirmar que a influência da internet é igual a da televisão, 

Denise diz que a internet também contribui muito para o consumismo a partir da 

mídia, já a pedagoga Paula usa de exemplo sua própria situação: 

 

“Eu sou bem sargento na minha casa, minha filha queria ter facebook eu 
não deixei, a internet é por senha, eu controlo, tenho acesso a tudo o que 
eles estão acessando, por que eu tenho bastante receio.” 

 
Para ela as crianças são dependentes dos computadores, e o brincar habitual 

acaba ficando em segundo plano. 

 Todas as pedagogas se disseram a favor do uso da tecnologia pelas crianças, 

mas sempre frisando o limite que se deve ter. Para a Vânia não há como fugir da 

tecnologia, e ela deve ser usada. Paula diz que além de ser a favor muitas vezes as 

crianças acabam ensinando os adultos a como mexer, e que hoje o foco dos 

pequenos está voltado para a tecnologia. 

 
“(...) Eu até disse pro meu esposo, estávamos em uma loja de brinquedos, e 
eu disse parece que os brinquedos passaram a ser para gente, por que a 
gente não tinha quando era criança, fazia brinquedo do que tinha né, e os 
brinquedos que a gente vê nas lojas a gente se apaixona por que são um 
encanto e as crianças ne ligam por que eles não querem aquilo eles querem 
mais, eles querem evolução.” 

 

 Vânia diz que as crianças não veem os celulares como um meio de 

comunicação e sim como um vídeo game, opinião bem parecida com a da pedagoga 

Paula, afirma que o uso desses eletrônicos deve ser controlado, e que dentro da 

escola isso é mais fácil de ser feito do que fora dela. 

 
“(...) A coisa tem que caminhar junto, escola, tecnologia, avanço tem que 
caminhar junto mas de forma comedida, repito a tecnologia de forma 
comedida, especialmente fora, por que aqui a gente já consegue equilibrar 
dentro do planejamento, agora fora não tem como.” 

  
Paula considera também a faixa etária, e diz que as vezes as crianças não 

veem os celulares como um brinquedo e sim algo em que elas sabem mexer e jogar, 

do mesmo modo que algumas crianças veem como algo para comunicação além 

disso a ela reforça que os pais não podem perder o controle dessas situações, mas 

reconhece que já perderam, que a sociedade já perdeu o controle em relação a isso. 

Denise explica sua reposta colocando os filhos como exemplo, e diz que eles usam 

muito para jogar e ver desenhos, que não há outra função. 
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CONSUMO E BRINCAR 
 
 Para as pedagogas não há a necessidade de consumir para brincar, Vânia 

defende que ainda há muitas brincadeiras que não necessitam de dinheiro para 

serem feitas, e que tudo tem seu tempo, ela percebe que muitas crianças hoje em 

dia já nascem com o celular não mão, comportamento que acredita ser 

desnecessário. 

 Paula confirma que as crianças não precisam consumir para brincar, desta 

forma, a criança desenvolve ainda mais a criatividade, sendo estimulada: “(...)ela faz 

a caneta um avião, da pedra que ela encontra no quintal ela faz um carrinho, acho 

que é isso, para brincar não precisa ter dinheiro.” A pedagoga Denise ressalta que 

muitos pais as vezes preferem comprar os brinquedos para os filhos do que ajuda-lo 

a confeccionar um, justamente pela correria do dia a dia, mas que instituições de 

ensino como a que trabalha prezam para que as crianças aprendam a criar 

brinquedos. 

 A questão sobre o consumo como um ato de brincar trouxe três respostas 

distintas. Para a pedagoga Vânia é difícil ver o consumo como como uma 

brincadeira e sim mais como uma compulsão, e que isso terá consequências em 

outros fatores familiares. A pedagoga Paula já diz que não há brincadeira sem 

consumo, e usa uma situação particular para exemplificar: 

 
“(...) Se meu filho quer brincar de Batman, não basta eu pegar uma toalha e 
amarrar no ombro dele e ele fazer daquilo uma capa, eu preciso comprar 
uma fantasia do Batman, eu preciso comprar a caverna do Batman, por que 
eu acho que é assim que ele vai brincar de Batman, se não ele não vai 
querer, se não, não vai ter graça.”  

 

Entretanto, Paula afirma que esta é uma visão dos adultos e não da criança, e 

que acredita que o consumo esteja 80% relacionado ao brincar. Denise defende que 

essa questão é mais relacionada ao adulto, pois estes estão mais vulneráveis ao 

consumo e sentem mais prazer ao comprar. 

 As três pedagogas voltam a concordar quando questionadas sobre a ligação 

da existência de ligação entre consumo e o brincar, Vânia diz a que apesar de as 

escolas tentarem resgatar as brincadeiras mais antigas, o tempo que as crianças 

passam na instituição de ensino é curto em relação ao tempo que passam fora, onde 

eles têm mais acesso a brinquedos e eletrônicos, além disso para entrevistada a 
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cada dia que passa o consumo e o brincar estão mais ligados, e que isso não irá 

mudar e sim só aumentar. 

 Paula volta a dizer que não há necessidade de consumir para brincar mas 

admite que isso acontece, justamente por os pais acharem que as crianças precisam 

de brinquedos para brincar, complementa afirmando que a criatividade das crianças 

atualmente está mais limitada, uma vez que os pais compram tudo o que as crianças 

querem, e isso é um problema, pois as crianças possuem uma criatividade imensa, 

porém não é treinada. Para a Denise essa ligação entre consumo e brincar só 

acontece quando a pessoa tem um poder aquisitivo maior, e que se você tem 

condições melhores é mais fácil comprar do que criar. 

 As pedagogas Paula e Denise concordam que a classe social influência no 

brincar, entretanto, a pedagoga Vânia tem uma opinião diferente quando diz ser 

relativo a classe social, para ela o esclarecimento dos pais é o que conta, aquilo que 

eles acreditam ser o melhor para o seu filho: 

 
“(...), a gente tem situações de famílias que tem condições de comprar 
coisas e que não compram por que preferem que a criança tenha acesso a 
coisas mais simples, por que entende que isso é melhor para o filho.” 

 

 Da mesma forma que alguns pais preferem o mais simples para seus filhos, 

há aqueles pais, que por mais que não tenham condições, compram o que os filhos 

querem, pois acreditam ser o importante, que o filho irá se sentir melhor tendo algo 

parecido com o do amigo, ela acredita que a classe social não seja o fator 

predominante, toda via, admite que há alguma influência. 

 Quando questionada sobre o status as três pedagogas colocam como 

assunto chave a questão do que os amigos têm. Para a pedagoga Vânia é normal 

as crianças sempre quererem o que os amigos têm e que as novidades saem muito 

rápido e o consumo acompanha. Paula cita o dia do brinquedo na escola em que 

trabalha, e diz perceber o quanto as crianças dividem os brinquedos: 

 
“(...) Tem o dia do brinquedo, cada um vai trazer um brinquedo de casa, e 
naquele dia ela vai compartilhar, o amigo talvez não tenha aquele boneco 
do Batman que ele trouxe, e é impressionante na hora da saída as crianças 
dizendo para os pais "Mãe o fulano trouxe tal coisa, você compra para 
mim?" 

  
Paula diz que as crianças estão sempre nos dizendo coisas, porém, os pais 

estão tão distantes que não ouvem, ignoram a criatividade dos pequenos e limitam, 
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comprando tudo. Denise volta a citar sobre os amigos e diz ser necessário explicar 

para as crianças o limite entre um poder e outro não. 

 

4.1.1 Discussão 

 

O brincar é visto por duas das três pedagogas como fundamental para o 

desenvolvimento pessoal e social das crianças, pois também pode tornar o 

aprendizado mais estimulante, desta forma, outra pedagoga acrescenta que as 

brincadeiras vão além do aprendizado, pois se pode observar o pensamento e o 

momento em que estão vivendo. Todas as entrevistadas defendem o brincar estar 

inserido no acordo pedagógico das escolas, porém, se faz necessário limitar o 

brincar na escola, pois atualmente as crianças utilizam meios tecnológicos para suas 

brincadeiras, e algumas vezes, não existe o limite dentro de casa, sendo necessário 

motivar brincadeiras entre os colegas, seguindo esta mesma linha, as pedagogas 

mencionam a brincadeiras de luta, as quais também são evitadas, tendo em vista o 

receio pelo estimulo a violência. Nas entrevistas também foram citadas diversas 

brincadeiras onde as crianças imitam os adultos em diferentes momentos, espelham 

situações do dia a dia, as quais são observadas e vivenciadas e replicam este 

cenário com fantasia e imaginação entre os amigos, sempre, cada um, dependendo 

do seu perfil, com seu papel específico na brincadeira. 

As pedagogas se mostram preocupadas com o brincar atual, pois percebem 

as crianças sendo estimuladas cada vez mais pela violência, fato que reflete em 

suas brincadeiras, e também apontam indícios de crianças que são muito quietas e 

vivem em seu próprio mundo. Relatam a experiência que possuem com seus 

próprios filhos não é diferente, pois esses também são crianças desta geração estão 

muito ligados a tecnologia, brincadeira de luta (as quais refletem violência) e 

isoladas do mundo real. Porém, afirmam que o quadro atual de violência não permite 

que elas, como pedagogas ou mães, estimulem as brincadeiras na rua, como 

acontecia quando eram crianças, pois os perigosos são constantes. 

Acreditam que o ideal seria as crianças resgarem as brincadeiras e a 

maneira de brincar de antigamente, porém, em ambientes seguros, e não excluir a 

tecnologia do cotidiano, e sim, acrescentar brincadeiras que as estimulem de 

maneiras diferentes. 



 
 

31 

As entrevistadas afirmam perceber que quanto mais agitado for o 

comportamento das crianças, mais estas brincam, entretanto, crianças tranquilas 

precisam de estímulos para brincar, enquanto para os mais agitados é necessário 

impor limites. 

Fatores sociais e culturais foram citados como os principais influenciadores 

na forma das crianças brincarem, desta forma, as mesmas brincadeiras resultam em 

estímulos diferentes. Também é mencionado casos onde a família se relaciona 

pouco com outros familiares e possuem poucos amigos, como fator desmotivador no 

desenvolvimento das brincadeiras, da mesma forma, falta de espaço e material para 

a criança brincar.  

As pedagogas foram unanimes em afirmar que a estrutura familiar influência 

no brincar, pois muitos pais acreditam que o brincar é bagunçar e não veem como 

positivo, desta forma, podam seus filhos e estimulam a televisão, o computador e o 

tablet. O mesmo acontece com pais separados, que são muito ausentes e 

compensam seus filhos com brinquedos, equipamentos tecnológicos ou não 

colocam limites para utilização dos mesmos, neste mesmo cenário, se observa que 

as crianças possuem muitos brinquedos, as vezes até brinquedos repetidos, tendo 

em vista estarem frequentemente em duas residências, casos de filhos únicos 

também são apontados como fatores de compensação ainda maiores, pois os pais 

se sentem culpados por trabalhar o dia todo, por serem separados e pela criança 

não ter companhia. 

Quando questionadas quanto ao consumo uma das pedagogas se destaca 

afirmando que nascemos condicionados a consumir, pois a aprovação social está 

ligada aos bens que possuímos e as crianças recebem esta informação da mídia o 

tempo todo, na televisão, na internet e nos seus grupos de referência. Afirmam as 

crianças estarem mais consumistas atualmente, porém, acreditam que este fato 

esteja relacionado ao forte acesso aos meios de comunicação, fenômeno que não 

acontecia das décadas passadas, e os pais não impõe limites nestes desejos, 

adquirindo tudo que a criança pede, fato que faz com que as crianças não valorizem 

muito os brinquedos que ganham, pois a frequência de serem presenteados é muito 

maior atualmente, pois os pais estão a cada dia mais ausentes e buscam compensar 

seus filhos com bens materiais, as empresas fabricantes de produtos destinados a 

crianças, sabendo disso, usufruem altamente na mídia, canal este, que atinge 

diretamente esta crianças, resultando em um alto consumo. Quanto a consumo, 
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também identificamos o fator das crianças se espelharem nas atitudes dos pais, 

desta forma, pais consumistas transformam seus filhos em consumistas, pois além 

do habito de muitas compras, os pais transmitem valores que atribuem as suas 

marcas preferidas, desta maneira, estas marcas se tornam referência de qualidade e 

status para estas crianças, o fator do exemplo dos pais é muito forte, ultrapassando 

inclusive o que foi ensinado por eles, pois a tendência é as crianças repetirem as 

atitudes vivenciadas. 

Quanto a autonomia para decisões de compra, as pedagogas são unanimes 

em serem contra, entretanto, citam a importância de trabalhar o limite das 

permissões, pois as crianças, independente da linha de educação adotada pelos 

pais, se veem em situações as quais é necessário tomar a decisão, desta forma, 

prepara-las para momentos como este e orientá-las quanto as melhores decisões a 

serem tomadas é o melhor caminho, tanto quanto, a imposição de limites para esta 

autonomia, seguindo esta linha, as profissionais são a favor das crianças 

frequentarem centros de compras, como shoppings e supermercados, acreditam que 

este também seja um momento ideal para se exercitar o aprendizado de o que, 

porque, quando e como consumir determinados itens além dos brinquedos. 

A mídia, em vários momentos, é apontada como vilã, uma das pedagogas 

afirma ter “dó” do que é feito com a cabeça das crianças, pois o estímulo do possuir 

é extremo e o pais, em muitos casos, culpados por acreditarem que deveriam dar 

mais atenção, mais carinho e oferecer mais participação, cedem a esses fortes 

estímulos, adquirindo os bens anunciados, os quais convenceram seus filhos da 

necessidade de posse, criando uma compensação na cabeça dos pais e dos filhos, 

os quais, de maneira inconsciente ou até mesmo, consciente, acabam por utilizar 

deste artifício. 

Entretanto, é pontuando também que a mídia não exerceria tamanho poder se os 

pais, tivessem o controle da situação e não cedessem aos pedidos dos filhos, 

explicando as razões pelas quais não se faz necessário a aquisição de mais 

brinquedos, roupas, comidas e assim por diante. 

 A internet é citada como um meio, o qual, assim como a televisão, também 

estimula o consumo e detém a atenção das crianças, seguindo o ideal já defendido, 

acredita ser fundamental a imposição de limites do quanto é utilizado, do que é 

utilizado e por qual razão, desta maneira, com alto nível de controle sobre as 

atividades das crianças, se acredita que a internet, da mesma forma que os gadgets 



 
 

33 

(tablet, celulares), não devem ser totalmente excluídos e sim, limitados e 

monitorados, pois os pais presenteiam seus filhos com estes equipamentos com a 

justificativa da necessidade de comunicação, entretanto, as crianças não veem estes 

aparelhos como forma de se comunicam com os pais e sim, uma forma de 

entretenimento e interação com os amigos, porém, a proibição destes equipamentos 

pode gerar inclusive exclusão da criança no seu meio. Considerando a geração que 

estas crianças nasceram, elas já estão inclusas na tecnologia, desta forma, seria 

incoerente a inutilização destes meios, pois em um futuro breve, estas crianças 

precisaram saber utilizar estes e outros equipamentos no seu dia a dia, para 

diversas atividades, quando o brincar não será mais permitido e a vida adulta 

cobrará este conhecimento e manuseio. 

 Quando questionadas sobre o que se faz necessário consumir para as 

crianças brincarem, as especialistas afirmam não ser necessário o consumo para 

brincar, pois quando a criança tem a imaginação fortemente estimulada consegue 

transformar simples objetos em brinquedos, por exemplo, fazer da caneta um avião 

ou do papel um barquinho, e se divertirem muito desta forma. Afirmar que o ideal 

são os pais ensinarem as crianças a produzem ou adaptarem seus próprios 

brinquedos, desta forma, trabalhando diversos aspectos do desenvolvimento, da 

imaginação e da proximidade entre pais e filhos, entretanto, não é a realidade que 

observam, os pais compram para não precisarem terem este tempo para ensinar e 

produzir, desta forma, realizando e motivando o consumo. 

 Duas das três pedagogas entrevistas acreditam que não é necessário 

consumir para brincar, entretanto, outra pedagoga afirma que o consumo se faz 

necessário para alimentar as brincadeiras que as crianças idealizaram, como a 

fantasia do herói favorito e todo seu contexto. Desta forma, as pedagogas 

concordam que o consumo e o brincar estão ligados, pois, não se tem o tempo 

necessário para ensinar e produzir os brinquedos com as crianças, está afirmação 

se refere ao ambiente da escola, toda via, é afirmado que os pais também não têm 

este tempo e esta disposição, sendo assim, consomem inúmeros itens para seus 

filhos brincarem. 

 A opinião fica dividida quanto a influência da classe social no comportamento 

de consumo para brincar, duas pedagogas afirmam que a classe social é um 

aspecto determinante na forma que as crianças brincam, contudo, uma das 

pedagogas defende que mais determinante que a classe social é a postura dos pais, 
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pois, cita casos que famílias que possuem condições financeiras para adquirem tudo 

que as crianças pedem, mas não o fazem, seguindo a linha de educação que 

escolheram para seus filhos. 

 A aquisição de determinados brinquedos traz consigo status no meio que as 

crianças estão inseridas, como resultado, as crianças competem entre si os 

brinquedos que possuem e tentam convencer seus pais da necessidade de 

possuírem aquilo que o amigo tem e elas não, desta forma, afirma que não está 

claro para as crianças a diferença da individualidade dela e cada um dos amigos, 

aspecto este, fundamental de ser trabalho pelo pais com seus filhos, pois o 

brinquedo que o amigo tem pode ser o preferido para o amigo e como os gostos e 

preferências são diferentes, provavelmente, não será o preferido para aquela 

criança. 

 

4.2 ENTREVISTAS PAIS 

 

Foram entrevistados três pais (homens e mulheres), cada um com o 

seguinte perfil, para estas entrevistas será utilizado os seguintes nomes fictícios: 

 

 Pai 1: Luis, 33 anos, casado, com dois filhos, um de 6 anos e um de 10 anos, 

porteiro há nove anos, possui 2º grau completo, classe social C. 

 Pai 2: Ronaldo, 32 anos, casado, com um filho de 6 anos, gerente financeiro 

há 9 anos, cursando o ensino superior, classe social B. 

 Pai 3: Juliana, 33 anos, casada, com um filho de 6 anos, auxiliar 

administrativa há um ano e seis meses, possui ensino superior completo, 

classe social C. 

 

A FAMÍLIA 

 

 A estrutura familiar foi a primeira questão levantada para os entrevistados, 

todos casados e com filhos, Luis possui dois filhos, uma menina e um menino, 

enquanto Ronaldo e Juliana possuem um filho cada. 

Quando questionados sobre o dia a dia da família os pais citaram a rotina de 

levantar cedo deixar os filhos na escola e ir trabalhar. Ronaldo explica que ele e sua 
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esposa trabalham em turnos diferente, razão pela qual, passam a maior parte do 

tempo sozinho com o filho. 

 

O BRINCAR 

 

Todos os pais concordam que brincar é se divertir, porém, para Juliana, não é 

somente isso, o brincar é um modo da criança se desenvolver, para ela cada nova 

brincadeira feita pela criança é uma fase a mais no desenvolvimento. Ronaldo diz 

brincar bastante com o filho, justamente pelo tempo em que passa sozinho com ele, 

e que além da diversão é uma maneira de deixar a criança feliz. 

Para Luis, seus filhos brincam boa parte da manhã, pois estudam a tarde, já 

Ronaldo explica que em casa o filho brinca bastante, porém, na escola há um 

horário correto para diversão, além disso, explica que pela idade do filho ele não 

cobra tanto outros assuntos, coloca algumas regras para que ele não se disperse. 

Juliana diz que o filho brinca bastante, e acredita que essa brincadeira se estende 

durante o dia. 

Quando questionados sobre as brincadeiras favoritas dos filhos, os pais 

deram respostas diferenciadas. Luis diz que os filhos gostam muito de computador e 

que passam grande parte do tempo nele, Ronaldo explica que o filho gosta muito de 

jogos, e quem tem comprado vários para criança, porém, a sua brincadeira favorita é 

jogar bola. Juliana explicou que a filha gosta muito de brincar de professora e de 

mandar nos colegas, e que em casa está sempre brincando de fazer comida e 

cuidar de casa. 

Ronaldo e Juliana reconhecem que os filhos brincam mais com produtos 

comprados, diferente de Luis que diz que os filhos apesar de usarem muito o 

computador, brincam bastante ao ar livre e que as vezes sem a necessidade de um 

brinquedo em particular. 

“(...) São os mais comprados mesmo, ele ta hoje mais na linha da MARVEL  
né, dos super heróis,ele gosta muito dos super heróis, é onde ele tem 
brincado bastante sabe, eu acho que o segmento que eu estou comprando 
pra ele seria os super heróis.” 

 

Luis e Ronaldo concordam que o tempo que os filhos brincam dentro e fora de 

casa é dividido, para Luis os filhos brincam bastante em dias ensolarados fora de 

casa, Ronaldo afirma ser bem dividido, mas que o filho brinca mais ao ar livre nos 
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fins de semana e durante a semana mais dentro de casa. Juliana diz que a filha é 

mais caseira e não gosta muito de brincar ao ar livre, preferindo ficar dentro de casa 

mesmo. 

Sobre as atividades diária das crianças, Luis e Juliana respondem que elas 

somente vão para escola e brincam, Juliana ainda explicou que a filha frequenta a 

escola em tempo integral, e que muitas tarefas são realizadas durante o dia. 

Ronaldo explicou que o filho faz natação as quartas-feiras, um pouco pela atividade 

em si, mas também por um problema de saúde. 

 

MIDIA E TECNOLOGIA 

 

Luis diz que os filhos passam pouco tempo vendo TV, que é muito raro, 

porém usam bastante o computador, Ronaldo explica que tenta afastar um pouco o 

filho desse ambiente, principalmente nos fins de semana. 

 

“(...) Eu procuro em finais de semana sair bastante, ir ao shopping e fazer 
que ele se distraia e não fique se entretendo no videogame ou na 
internet.Então vou pro parque, vou pro shopping, eu procuro fazer com que 
não vire uma rotina pra ele, ficar só dentro de casa, deve ser um tédio 
também né.”  

 

Ronaldo também ressalta que não é contra o filho jogar video game, e acha 

que isso ajuda a expandir o conhecimento e aguçar os sentidos. Juliana diz deixar a 

filha mexer na internet com moderação, mas que o grande atrativo para ela é a 

televisão, onde passa a maior parte da noite vendo desenhos. 

Para Luis e Ronaldo a internet tem um impacto fraco sobre os filhos, já que o 

uso do computar e de sites é limitado, mas para Juliana o impacto chega a ser igual 

ao da televisão, levando em conta haver muitas crianças que passam o dia vendo 

vídeos na internet. 

Sobre as crianças possuírem celulares ou tablets, Luis diz que o filho possui 

celular, mas a filha não, assim como Ronaldo que diz não ver a necessidade do filho 

já ter um aparelho celular. Juliana responde que a filha não tem celular, mas possui 

um tablet de brinquedo, além de mexer no celular dos pais. 

Para os entrevistados a questão sobre o quanto a criança considera o gadget 

como brinquedo foi difícil de se responder. Luis diz que as crianças deveriam brincar 

mais fora de casa, como antigamente e ficar menos em celulares. Ronaldo diz que o 
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filho não brinca com celular pois acredita que ele é muito novo para isso, e que no 

caso ele só teria um com dez anos, mas reconhece que muitas crianças mexem e 

possuem muita habilidade, a qual foi despertada desde muito cedo para eletrônicos. 

Juliana afirma que a filha brinca com celular e gosta muitos dos jogos, e que muitas 

vezes ela é atraída pelas cores e desenhos do jogo. 

Quando questionados sobre serem a favor ou não do uso de gadgets, Luis se 

diz contra o uso, justamente por tirar o privilégio da criança brincar com outras 

crianças e brinquedos, Juliana tem quase a mesma opinião, porém, não se diz 

totalmente contra, mas que deve haver um limite, para que a criança também possa 

ter vontade de brincar. Ronaldo, ao contrário dos outros pais, não se diz contra e 

reconhece que isso é um avanço, mas deve haver regras a serem seguidas. 

 

“(...) Eu não sou contra, dentro de um horário sabe, criando regras, dentro 
de certos horários, que mau tem? Não tem porque proibirmos, tendo eles 
seguindo algumas regras, e tendo seus afazeres a fazer, fazendo a lição de 
casa, que mau tem, porque não?” 

 

Quando questionados sobre as propagandas e suas influencias sobre as 

crianças, Luis diz que com seus filhos não, pois não possuem TV em casa, então 

ficam mais restritas a opinião dos pais. Para Ronaldo a influência é grande 

principalmente quando se trata dos canais que a criança assiste: “(...) tem muita 

propaganda de brinquedo, então toda vez que tem uma propaganda ele fala “ó pai, 

eu quero aquele, eu quero aquele” então a propaganda influencia muito a criança.” 

Juliana concorda com Ronaldo quando diz que sua filha se interessa muito por 

algumas propagandas e que as cores e os elementos presentes no comercial 

ajudam a prender a atenção das crianças. 

 

 

O CONSUMO 

 

Luis e Ronaldo dizem que a estrutura familiar não influência, toda via, 

Ronaldo acredita que isso não se aplica ao consumo, mas a outros fatores sim. 

Juliana tem uma visão diferente quando diz que a estrutura familiar influência sim, 

principalmente quando se trata de filhos únicos, para ele o fato de ser filho único 

requer mais atenção, mas o tempo corrido dos pais não permite. 
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Os pais quando questionados sobre se considerarem consumistas ou não 

gerou respostas distintas, apenas um dos pais se considera consumista. Luis diz 

não se considerar consumista, assim como Juliana, que diz ser bem controlada nas 

compras, principalmente por que pensa primeiro na filha. Já Ronaldo se considera 

consumista e diz que gosta muito de comprar e questiona, quem hoje em dia não 

gosta. 

Os três entrevistados acreditam que pais consumistas geram crianças 

consumista, e que para as crianças os adultos são como espelhos. 

 

“(...) Olha, é como um espelho, penso se o adulto consome a criança vai 
pensar: poxa, você esta comprando pra você e porque não pra mim? Penso 
que a criança vai seguir o mesmo caminho de compras.” 

 

Juliana, assim como o Ronaldo, vê nos adultos o motivo para as crianças se 

tornarem consumistas, pelo fato das crianças repetirem o que os pais fazem e 

seguirem este caminho. 

Os entrevistados acreditam que o consumo exagerado dos pais pode gerar 

uma criança consumista, Luis diz que os pais que dão tudo para o filho e 

futuramente irão sofrer, pois estas crianças não irão aceitar não receberem o que 

desejam. Ronaldo diz que por mais que ele se considere consumista ele pondera 

muitas coisas para o filho, ele afirma vincular os presentes com obrigações, para a 

criança saber que tudo que ganha é porque fez algo correto, cumpriu corretamente 

suas tarefas. 

“(...) Eu fiz uma lista que o meu filho tem uma mesada por mês, e tem toda 
uma atribuição dentro dessa lista, dessa listagem, então tem uma 
mensalidade de 50 reais por mês, digamos assim, e tem toda uma listagem 
no qual “eu não quero ir pra escola” do que ele critica, quero jogar 
videogame não quero fazer isso, e vai pontuando, menos um real, menos 
dois reais, e no final do mês a gente soma aquilo e vê quanto ele vai ter de 
salário.” 

 

Juliana também fala dos limites e do perigo que há quando um pai compra 

tudo para o seu filho, e que muitas vezes a criança acredita que pode comprar tudo. 

Sobre comprar muitos brinquedos para os filhos, Luis diz que ele não chega a gastar 

muito com os filhos deixando essa função para esposa, e que acredita que ela 

compre somente o necessário. Ronaldo admite que gasta bastante com o filho, mas 

não de forma exagerada, mas gosta de comprar muitas coisas para ele, e que 



 
 

39 

muitas vezes gasta mais com o filho do que com ele próprio. Juliana diz gastar 

bastante com brinquedos para a filha, já roupa ela ganha muito. 

Luis quando questionado sobre as marcas e se os filhos chegam a pedir por 

determinadas, respondeu que não, pois eles sempre deixam claro o que pode ou 

não comprar. Ronaldo diz que o filho não é muito ligado em marcas ainda, mas 

chega a pedir alguns produtos, muitas vezes influenciado pelos amigos, Juliana diz 

que a filha chega a pedir determinadas marcas, mas geralmente pede mais por 

nome de personagens: “A se ela ver alguma coisa da Pepa ela endoida.” 

Sobre a questão de independência das crianças Ronaldo disse que o filho é 

uma criança determinada, e de certo modo possui uma independência e que luta 

pelo que quer. Juliana diz que controla mais, porém, nas compras deixar a criança 

tomar a decisão entre as opções oferecidas por eles. Luis diz que os filhos não 

possuem independência. 

 

CONSUMO E BRINCAR 

 

Sobre precisar consumir para brincar, Luis e Ronaldo acreditam que não há 

necessidade, já Juliana acredita que sim: 

 

“Acredito que não, por exemplo, você tem uma bola pra brincar, você vai 
brincar com a sua bola, você brinca com o que você tem em mãos né, não 
precisa estar consumindo pra ter uma brincadeira.” 

 

Para Ronaldo a questão é regional, na cidade em que vive ele acredita não 

ter a necessidade de gastar para brincar, muito diferente da cidade onde morava, 

onde os lugares para se brincar são todos pagos. Juliana vai contra os outros 

entrevistados dizendo que um brinquedo sempre ajuda a estimular a criança e que 

esse consumo sempre ajuda. 

Para os pais o consumo é um ato de brincar, segundo o Luis muitas vezes 

esse consumo é usado justamente para se distrair, Ronaldo diz que ele sente isso 

como uma brincadeira e que sempre gostou muito de cosumir, comprar coisas para 

casa e construir e que isso gera nele uma sensação de bem estar. Juliana relatou 

que já vê sua filha brincando de comprar e que muitas brincadeiras dela é indo no 

mercado comprar comida e no shopping gastar. 
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“(...) Tem algumas brincadeiras que ela brinca que vai no mercado, vai 
comprar alguma coisa pra casa ou vai no shopping, vai brincar que vai 
comprar coisas, ele brinca também de comprar coisas.” 

 

Para Luis e Juliana a classe social influência sim, porém o Ronaldo diz que 

não uma vez que ele teve uma infância mais simples e mesmo assim se considera 

consumista, para ele isso não impacta na brincadeira da criança pois para ele a 

criança se molda naquilo que tem. Luis já diz que a pessoa que tem uma condição 

melhor pode dar mais brinquedos para o filho do que a que tem uma condição mais 

baixa e que esse fator pode afetar no modo como a criança brinca. 

Para o Juliana a criança que tem mais recursos, possui diversas 

possibilidades de ter mais brinquedos, principalmente os educativos que são mais 

caros que o comum, sendo assim, ela conclui que a classe social influência no 

brincar. 

Para Ronaldo e Juliana não há necessidade de consumir para brincar, já Luis 

diz que em alguns casos pode ser necessário, Ronaldo explica que não e tenta 

conduzir a criação do filho como a sua, sempre brincado muito e sendo presente, 

algo que para ele diminui a necessidade de consumir para brincar, pois quando se 

tem alguém para brincar junto essa vontade de consumir some. Juliana tem uma 

visão bem parecida com a de Luis, pois para ela a filha não precisa consumir para 

brincar pois possui os amigos que suprem essa necessidade. 

 

4.2.1 Discussão 

 

Observamos, dentre as famílias as quais os entrevistados fazem parte, o dia 

a dia é resumido em trabalho para os pais e escola para as crianças, e no horário 

após escola e após trabalho, pais e filhos se encontram, em apenas um dos casos, a 

criança é assistida pelo pai ou pela mãe, tendo vista o horário de trabalho. 

Dois dos três pais entrevistados veem o brincar apenas como diversão, e um 

momento de interação, quando podem brincar com os filhos, os deixando felizes, a 

única mãe entrevistada acredita que a atividade de brincar vai além diversão, 

auxiliando no desenvolvimento. 

Afirmam que seus filhos brincam bastante durante o dia, tanto na escola, 

como em casa, um dos entrevistados esclarece que não cobra nada do seu filho, 

tendo em vista sua idade. 
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As brincadeiras preferidas dos filhos trouxeram brinquedos eletrônicos como 

preferência, nos outros dois casos, encontramos uma criança que gosta de brincar 

de bicicleta mas não tem brincado tanto quanto brinca com seus jogos e uma das 

crianças gosta de brincar de professora. 

Os entrevistados foram unanimes em afirmar que seus filhos interagem com 

computador e televisão com frequência, entretanto, informam que tentam afastar e 

controlar. 

Duas crianças já possuem celulares ou tablets, inclusive uma delas utiliza o 

aparelho dos pais. 

Atividades fora do horário da escola também fazem parte das obrigações 

das crianças, uma delas faz natação e outra fica na escola em tempo integral. 

Um dos pais afirma ser consumista e justifica sua atitude dizendo que todos 

gostam de comprar atualmente, admitindo que gasta bastante com o filho, assim 

como a mãe entrevistada que destina seus gastos com a filha, a qual já demonstra 

algumas preferências por marcas e personagens. 

Quanto a independência para escolher seus produtos observamos que duas 

crianças já demonstram atitudes de escolha, estas crianças são as que mais 

brincam, segundo seus pais, com os brinquedos adquiridos e apenas os filhos de um 

pai não tem autonomia para escolha, estas o pai afirma que brincam muito no 

computador e ao ar livre. Brincadeiras ao ar livre estão presentes nos filhos de dois 

pais, nos finais de semana e em um caso, a criança prefere brincar em casa. 

Encontramos afirmativas de dois pais entrevistados quanto a influência das 

propagandas da televisão em seus filhos, um dos entrevistados afirma que a criança 

pede todos os brinquedos que vê e outra entrevistada afirma que os elementos 

contidos nos comerciais prendem muito a atenção da criança, um dos entrevistados 

informa não possuir televisão, entretanto, assim como as outras crianças, os filhos 

deste entrevistado possuem acesso a computador com internet, porém este pai 

afirma que seu filho não sofre influência, pois o uso é limitado, bem como, outro pai 

que permite que seu filho tem acesso limitado, mas não acredita que seja 

influenciado, toda via, a mãe entrevistada afirma que a influência da internet é tão 

forte quanto a da televisão. 

Quanto a utilização de gadgets as opiniões ficaram divididas, dois pais são 

contra, porém, a mãe com ressalva, pois acredita na necessidade da criança 
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aprender a utilizar, e um dos pais é totalmente a favor e estimula, com regras, pois 

acredita que estes aparelhos tecnológicos são um avanço. 

Apenas um dos entrevistados acredita que a estrutura familiar influencia no 

consumo, pois acredita que filhos únicos precisam de mais dedicação, em todos os 

sentidos. 

Todos os pais afirmaram que se os pais são consumistas as crianças 

também serão, pois sabem que são os principais exemplos para seus filhos, desta 

forma, também existe a consciência que o consumo exagerado dos pais de produtos 

para os filhos os influenciará no futuro, desta forma, buscam colocar e explicar 

limites. 

A necessidade de consumir para brincar destaca apenas a opinião da mãe 

entrevistada afirmando que não é necessário, os dois pais acreditam que é 

fundamental consumir para brincar, entretanto, se contrapõe afirmando que em 

Curitiba não existe necessidade de gastar para brincar, mas em cidades menores 

sim, pois não existe tantas opções e quando existem, são cobradas. A mãe 

completa afirmando que um brincando estimula a brincadeira, sendo assim, este 

consumo ajuda. 

Para os pais entrevistados o consumo é usado para se distrair, como uma 

brincadeira, ato que fazem com prazer, a mãe exemplifica afirmando que observa 

sua filha brincando de fazer compras. Entretanto, apenas dois concordam que a 

classe social influência no consumo na hora de brincar, um dos pais afirma que 

quando era criança tinha poucas condições, brincava como era possível, porém, se 

transformou em um adulto consumista. 

Os pais afirmam que as crianças conhecem e sabem utilizar gadget, porém, 

não com a finalidade a qual são destinados, por exemplo, os celulares não são 

utilizados para comunicação e sim para jogos, percebemos resistência para os 

assumirem este fato, entretanto, todas as crianças possuem acessos a esses 

aparelhos. 

 

4.3 GRUPO FOCAL – CRIANÇAS 

 

 Foram realizados dois grupos focais, o quais serão nomeados neste trabalho 

como Grupo A e Grupo B, as crianças participantes destes grupos terão seus nomes 

preservados, conforme informações seguintes: 
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Grupo A – Dia 10/10/2014, composto por 5 crianças meninas: 

 Maria, 12 anos, estudante de escola particular. 

 Amanda, 8 anos, estudante de escola particular. 

 Camila, 8 anos, estudante de escola particular. 

 Laura, 8 anos, estudante de escola particular. 

 Sofia, 6 anos, estudante de escola particular. 

 

Grupo B – Dia 18/10/2014, composto por 6 crianças de ambos os sexos: 

 João, 6 anos, estudante de escola pública. 

 Ana, 6 anos, estudante de escola pública. 

 Pedro, 6 anos, estudante de escola pública. 

 Tiago, 6 anos, estudante de escola pública. 

 Alice, 6 anos, estudante de escola pública. 

 Fernanda, 6 anos, estudante de escola pública. 

 

4.3.1 Desenhos 

 

Foi organizado atividades iguais e na mesma ordem, para serem aplicadas 

durantes os grupos focais. A aplicação foi iniciada pedindo para desenharem sua 

brincadeira favorita, não limitando em conter ou não seu brinquedo preferido, sendo 

assim, as crianças estavam livres para desenhar os objetos ou não, após os 

desenhos serem finalizados, foi pedido uma breve explicação para cada criança, de 

maneira simples, voluntária e sem nenhuma limitação ou imposição, a criança 

poderia falar o que ou como quisesse e também poderia não falar, este momento foi 

reservado para cada criança explicar o que desenhou, possibilitando assim, a 

análise dos desenhos, expressões, posturas e emoções. 

As atividades foram iniciadas, os condutores do grupo focal se apresentaram 

e explicaram as crianças que gostariam de conversar e desenhar com elas. Foi 

optado por começar pela atividade que levaria mais tempo, o desenho, onde foram 

disponibilizados pápeis brancos, lápis grafite, lápis de cor, giz de cera e canetinhas 

coloridas, desta forma, foi solicitado para que cada criança desenhasse sua 

brincadeira favorita, podendo conter ou não seus brinquedos, não limitando o tempo 
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para a realização desta atividade, as crianças que terminavam antes estavam livres 

para colorir o desenho produzido, ou até mesmo, realizar outro desenho, 

aguardando de maneira natural o término da atividade por todos.  

O Grupo A levou cerca de 50 minutos até todas as crianças terminarem seus 

desenhos, tempo superior às crianças do Grupo B, as quais levaram 35 minutos, foi 

percebido que as crianças do Grupo A estavam muito preocupadas com os detalhes 

e aperfeiçoamento dos desenhos. 

Não foi identificado casos de discordância da atividade em nenhum dos 

grupos, as crianças se acostumaram com tranquilidade aos moderadores 

(pesquisadores), estavam animadas para desenharem e com muitas ideias na 

cabeça. 

 

ELETRÔNICOS 

 

Maria, do Grupo A, desenhou uma televisão o jogo Just Dance 20141 e um 

XBox2, informou que sua brincadeira favorita é jogar Just Dance 2014 no XBox, além 

de dizer que é fã deste jogo e sua maior diversão é brincar sozinha ou com amigos. 

Na atividade de interpretação de imagens foi apresentada para as crianças 

uma figura onde 3 crianças, com idade entre 06 a 12 anos, utilizavam um notebook 

da marca Apple, nesta imagem, o comportamento das crianças do Grupo A e B é 

muito similar, imediatamente identificam que é um notebook, algumas afirmam: “eu 

tenho um notebook igual”, outras completam: “eu também tenho um tablet, minha 

mãe comprou um tablet pra mim e um desse (apontando para a imagem do 

notebook) “. No momento desta imagem também foi pedido para as crianças 

levantarem a mão se já tinham utilizado computadores, e nos dois grupos, não 

houve casos de crianças que não conheciam computadores, inclusive, todas as 

crianças do grupo A possuíam tablete ou celular e no Grupo B duas não possuíam, 

mas utilizavam dos pais ou familiares. 

 

 

_______________  
 
1 Just Dance 2014 é um jogo onde o a criança é a (o) dançarino (a) principal e os colegas podem 

fazer parte do grupo de dança, como participantes, o jogo também abrange a categoria Karaokê e 
abrange os níveis fácil, médio e avançado. 

2 Xbox é uma marca da empresa Microsoft, a qual fabrica videogame, a marca Xbox foi introduzida 
pela primeira vez no mercado em 2001 e se mantem atual e inovadora. 
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ESPORTES E LAZER 

 

Maria e Ana foram as únicas participantes que desenharam uma atividade que 

envolve esporte, Maria desenhou uma bola de basquete, o qual a criança informou 

que gosta de jogar na escola. Ana a desenhou brincando de bola, em seu desenho 

também foi identificado grama e trave (componentes de uma partida de futebol) e o 

desenho que a representava sorrindo. 

Amanda desenhou ela e a mãe jogando Cara a Cara3, um jogo de tabuleiro que 

diz ser seu preferido e adora jogar com a mãe. 

 

BRINCADEIRAS AO AR LIVRE 

 

Nos demais desenhos feitos pelas crianças foi percebido muitas brincadeiras 

ao ar livre, Laura desenhou uma bicicleta em um dia ensolarado, e afirmou não 

conseguir desenhar ela andando de bicicleta, mas que gosta muito de andar. Sofia a 

desenhou sorridente pulando corda, também em um dia de sol, e disse que adora 

pular corda e que já ganhou mais de uma.   

O Grupo B levou por volta de 42 minutos para a realização de todos os 

desenhos, a maioria também demonstra brincadeiras ao ar livre. João fez dois 

desenhos, onde ele e amigos estavam soltando pipa, em um deles João e seus 

amigos soltam pipa em cima de uma casa, no desenho também pode se observar 

que em cima da casa tem um cachorro e o dia está ensolarado. Ana fez dois 

desenhos, sendo um que envolvia esporte e o outro onde ela está soltando pipa com 

as duas mãos, nesse último desenho foi observado bolas caindo do céu, como se 

fosse chuva e dois insetos. Pedro desenhou uma casa, com traços de oca, com um 

morro ao fundo e um carro de polícia, neste desenho se percebe que existe uma 

ilustração de uma criança dentro de casa e outra fora de casa, indo brincar na 

piscina. Tiago desenhou ele e o amigo soltando pipa, também desenhou um inseto 

soltando pipa, todos aparecem sorrindo, inclusive o inseto e a base do desenho é 

uma praia com um tubarão na água. Alice fez dois desenhos, em um deles ela 

aparece soltando pipa em frente a uma casa, com grama e um dia ensolarado, e no 

_______________  
 
3 Cara a cara é um jogo de tabuleiro da década de 80 da marca Estrela, o qual foi relançado e 

objetiva, através de perguntas que estimulam o raciocínio, descobrir o personagem do adversário. 
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outro desenho também é representado um dia ensolarado, indo brincar na piscina 

com um amigo que é menor que ela. Fernanda também realizou dois desenhos, em 

um ela aparece soltando pipa em frente a uma casa, neste cenário foi identificado 

uma piscina e um morro com uma placa verde. 

 

BRINCADEIRA COM BONECAS 

 

 Camila e Fernanda foram às únicas crianças a desenharem brincadeiras com 

bonecas. Camila a desenhou brincando de médica com sua boneca preferida, e diz 

ter a boneca desde pequena e que sempre quis ser médica. Já Fernanda em seu 

segundo desenho, desenhou um dia de sol e ela brincando de boneca fora de casa. 

 

4.3.2 Complemente a história 

 

O objetivo desta atividade era, a partir das suposições das histórias, 

identificar quais eram as primeiras respostas que surgiam para as crianças, pois 

como estavam em um ambiente descontraído, estas respostas poderiam identificar 

suas reais vontades, desta forma, no Grupo A e no Grupo B, os moderadores 

utilizaram as mesmas frases introdutórias para a complementação da história, sendo 

nesta ordem: 

 

1ª História: “Hoje é domingo de sol então eu vou...” 

 

Neste momento foi percebido que no Grupo A e no Grupo B as respostas 

envolviam água, as crianças do Grupo A, em sua maioria, respondem que em um 

domingo de sol vão à praia, as crianças do Grupo B, na sua grande maioria, 

respondem que vão à piscina, nestes dois grupos não foi identificado casos onde as 

crianças preferissem uma atividade interna ou com aparelhos eletrônicos. 

 

2ª História: “Hoje é sábado e está chovendo muito...” 

 

 Com esta suposição as crianças do Grupo A completaram com opções de 

cozinhar com a mãe e montar quebra-cabeça, porém, as crianças do Grupo B, 
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complementa a história com a opção de assistir desenhos na televisão e brincarem 

com seus brinquedos dentro de casa. 

 

3ª História: “Quero muito que chegue as férias porquê...” 

 

 No Grupo A houve quase uma unanimidade, todas as meninas querem as 

férias para ir à praia, apenas uma diz que quer ia a Disney, toda via, no Grupo B, a 

unanimidade também ocorreu, entretanto, o que esperam para as férias é a viagem 

para ver os familiares em cidades distintas. 

 

4ª História: “Quando eu crescer eu quero ser....” 

 

As meninas do Grupo A mencionaram diversas profissões, inclusive, cada 

uma mencionou mais que uma opção, sendo elas: atriz, modelo, médica, dançaria e 

professora, as crianças do Grupo B citaram maiores variedades e outro perfil de 

profissões, como: bombeiro e policial, entretanto, estas crianças também citaram 

estas opções: jogador de basquete e nadador, Pedro inclusive justifica: “Vi na TV”. 

 

5ª História: “Minha brincadeira ou brinquedo preferido é...“ 

 

Neste momento, as garotas do Grupo A fazem afirmações como: ir ao 

shopping, jogar no computador, jogar videogame, brincar com as amigas e cozinhar, 

as crianças do Grupo B citam vários brinquedos, como: bonecos de ação da série 

Transformers4, principalmente o protagonista Optimus Prime5, carros e pistas da Hot 

Wheels6, quando um dos meninos disse que esta era sua brincadeira favorita, 

percebemos uma disputa entre os meninos, todos falavam quais e que pistas 

tinham. 

 

 

 

_______________  
 
4 Transformers é um desenho animado que também foi produzido como filme e lançou diversos 

produtos com sua patente. 
5 Optimus Prime é o protagonista da série Transformers. 
6 Hot Wheels é uma marca de mini carros de brinquedo americana, a qual engloba miniaturas de 

carros reais e tem em sua coleção além de carros, pistas para brincar. 
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4.3.3 Interpretação das imagens 

 

 Foi percebido que as crianças entendem esta atividade como competição, 

todas queriam falar primeiro o que achavam, explicando e influenciando os colegas 

e não como foi sugerido, levantando a mão para cada um falar, sendo assim, nem 

todos participaram e após as primeiras respostas as sequentes eram muito 

parecidas. 

 

MARCAS 

 

A primeira imagem da atividade demonstrada foi a logomarca Apple, a qual, 

no Grupo A, as meninas mais novas disseram que era uma maça mordida, 

entretanto, quando Maria diz: “É a marca Apple”, todas concordam, questionamos 

então o que é uma marca, e uma das crianças diz: “é o jeito de você dizer que fez 

alguma coisa”. No Grupo B, primeiramente, nenhuma criança assimilou a maçã a 

marca, porém, enquanto conversavam sobre, uma disse: “Mas tem num celular 

também”, após as crianças assimilarem a marca ouvimos comentários como: “eu 

quero um desses, posso baixar joguinho pra mim”. 

 

CONSUMO 

 

A terceira imagem foi de uma menina, com aproximadamente 09 anos, 

vestida como uma mulher adulta, andando com muitas sacolas e com o semblante 

feliz. As meninas do Grupo A vibraram e disseram: “ela comprou muita coisa”, “ela 

está feliz porque comprou muita coisa”, perguntavam entre si: “o que será que ela 

comprou?”, no Grupo B não se nota a mesma euforia quando apresentada a 

imagem, porém, as crianças também identificaram que a menina da imagem havia 

feito compras, Pedro afirma: “a criança comprou muitas compras”, após o 

comentário de Pedro, outras crianças começaram a falar, Tiago diz: “ela comprou na 

Havan”, Ana afirma: “ela comprou roupa, sapato, blusa de calor”“. 
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JOGOS DE RUA/ANTIGOS 

 

 A última imagem apresentada foi de algumas crianças de idade entre 07 e 10 

anos, jogando Bets na rua. No Grupo A as meninas não entenderam o que era e se 

aproximaram para ver mais perto, Maria afirma já ter ouvido falar da brincadeira: “é 

uma brincadeira que meu pai brincava antes, meu pai me disse que jogava isso 

bastante”. No Grupo B as crianças não identificaram, olhavam com curiosidade, mas 

não entendiam e perguntaram se “é daquelas brincadeiras de rua?”. 

 

4.3.4 Discussão 

 

 Na atividade que solicitamos para as crianças desenharem suas brincadeiras 

ou brinquedos favoritos, o tempo que os dois grupos levaram foi muito parecido, 

percebemos que nos dois grupos as crianças desenharam atividades realizadas ao 

ar livre, no Grupo A, composto apenas por meninas, podemos observar alguns 

casos de brincadeiras internas e apenas um caso com preferência a brinquedo 

eletrônico. No Grupo B todos os desenhos as crianças se encontram ao ar livre 

brincando, a principal brincadeira é soltar pipa, inclusive as meninas, identificamos 

piscinas desenhas em três desenhos e insetos desenhados em dois desenhos, 

estes demonstravam participar do contexto da brincadeira. 

 Na atividade de complementar a história as crianças ficaram muito envolvidas, 

em ambos os grupos, na primeira história proposta verificamos que as crianças dos 

dois grupos relacionam sol com praia ou piscina. Na segunda história, o Grupo A, 

composto por meninas, sugere atividades com a mãe em sua maioria, e o Grupo B, 

tem preferência por assistir televisão em dias chuvosos. Na terceira história 

percebemos que a expectativa das férias, para os dois grupos é viajar, a grande 

diferença está nos destinos, as crianças do Grupo A vislumbram praia e diversão, 

enquanto as crianças do Grupo B, idealizam reencontrar a família que está em outro 

local. Na quarta história a ser completada identificamos que nos dois grupos existe 

um ideal da profissão de quando forem adultos, sendo assim, tanto no caso do 

Grupo A, como no Grupo B, percebemos muita imaginação e forte apelo ao status 

que as carreiras apontadas incluem, também, em um caso, ficou claro que a criança 

foi influenciada pela televisão para ter sua preferência. Na quinta afirmação a ser 

completada, identificamos que a resposta das crianças é muito diferente do que elas 
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desenharam, em nenhum caso foi citado o desenho realizado anteriormente, desta 

forma, percebemos que nem sempre o que a crianças mais gostam de fazer envolve 

o brinquedo desejado e que pedem aos pais, este representa um objeto midiático 

comprado apenas. 

 Na última atividade proposta, a interpretação das imagens, não conseguimos 

identificar a percepção e todas as crianças, entretanto, percebemos que mesmo não 

possuindo objetos da marca Apple as crianças reconhecem e desejam, na 

apresentação da imagem das crianças utilizando o notebook fica claro que todas 

têm acesso a essa ferramenta, bem como, outros aparelhos eletrônicos, 

independente da escola que estudam, a imagem da criança feliz com sacolas 

demonstra o quando a aquisição é relacionada a satisfação, a prazer, as crianças 

afirmam que é bom, que a criança está feliz, que deve ter ido, inclusive em uma das 

suas lojas preferidas, chegam a imaginar o que o menina comprou que a deixa tão 

feliz e satisfeita, fazendo diversas suposições. A última imagem comprova que as 

crianças que participaram destes grupos, quase não brincam na rua e que 

brincadeiras antigas estão morrendo. 

 

4.4 DISCUSSÃO GERAL 

  

 Nas entrevistas realizadas os pedagogos e pais concordam e defendem que a 

importância do brincar vai além da diversão, assim como, já defende os autores 

Moraes (2001) e Souza e Vieira (2004), pois é a brincadeira é importante no 

desenvolvimento pessoal, assegurando diversos aprendizados, também estando 

ligada aos desenvolvimentos físicos, cognitivos, social e afetivos. 

 Uma das pedagogas e a maiorias dos pais entrevistados acreditam que o 

brinquedo auxilie no aprendizado, desta mesma forma Benjamin (2002) destaca: 

“Sabemos que para a criança ela é a alma do jogo; que nada a torna mais feliz do 

que o “mais uma vez”... Para ela, porém, não bastam duas vezes, mas sim sempre 

de novo, centenas e milhares de vezes.”, seguindo esta linha, comparamos com os 

resultados dos grupos focais realizados, pois observamos que as crianças estão em 

um constante aprendizado, e hoje, precisam de uma quantidade de repetições 

menores, pois a necessidade do que se aprender está cada dia mais dinâmica, se 

tornando simples e auto explicativa. 
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 Os pedagogos e pais apontam a televisão e a internet como um dos principais 

elos de influência para as crianças, Oliveira, 2003 afirma que as crianças formam um 

grupo sucetível às influências externas, como comportamento dos pais, amigos e as 

mensagens publicitárias. 

 Nos grupos focais, nas entrevistas com os pais e pedagogos foi observado 

grande ênfase para a tecnologia, pois, está presente em todas as esferas, Oliveira, 

2003 cita os procedimentos tecnológicos como grandes divisores das interações 

humanas, mediando as relações que não são excluídas, tornando as existentes 

cada vez mais superficiais. 

 Quando questionamos pedagogos e pais sobre o uso de aparelhos 

tecnológicos (tablets, celulares, vídeo games), as opiniões são divididas, alguns 

totalmente contra, outros, a favor, e muitos permitem com controle, essa dúvida do 

quão é correto ou não a inserção da criança nas ferramentas tecnológicas também é 

entendida e citada por Meira (1997), o qual acredita que exista diferentes 

percepções sobre o uso de brinquedos tecnológicos pelas crianças, ele acredita que 

a dimensão virtual subtrai a criança do processo de criação e ensaios próprios do 

seu brincar, pois os processos nestes casos, já estão pré-determinados, toda via, 

deixa claro que este pode ser um meio das crianças brincarem com imagens, as 

quais são a supremacia na sociedade de consumo. Esta divisão de posicionamento 

de pais e pedagogos, fica muito clara quando percebemos a postura das crianças, 

pois a grande maioria conhece essas ferramentas, consegue utilizar, inclusive, 

muitas vezes, consegue auxiliar adultos. Percebemos que a inserção da tecnologia e 

seus meios é mais forte do que a educação dos pais e da escola traz, pois está 

inserida na sociedade. Os próprios pais, quando estabelecem alguns limites, se 

deparam que eles não têm limite para utilização destes dispositivos, sendo assim, a 

teoria se confronta com a prática que as crianças vivem e de diversas formas, esta 

postura, abre brechas para o limite da utilização destes meios não serem rígidos o 

suficiente. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Durante o desenvolvimento deste trabalho verificamos que o brincar, assim 

como consumo, esta em constante evolução, ainda existem algumas brincadeiras 

que ultrapassam décadas, principalmente por seu valor nostálgico, o qual nossos 

pais trazem consigo e transmitem, porém, as crianças de hoje são diferentes das 

crianças de décadas atrás, quando aquelas brincadeiras ou aqueles brinquedos 

eram o grande sonho para elas. 

As crianças já nascem evoluindo e a facilidade que esta geração tem para se 

adaptar a as novas mudanças, tanto tecnológicas, didáticas, sociais é muito mais 

rápida do que vivíamos décadas atrás. Neste ponto, acreditamos, que encontramos 

o grande motivo das discussões sobre marketing infantil, consumo destinado a 

crianças e as ferramentas tecnológicas que não são diretamente produzidas para 

elas, mas são totalmente absorvidas, entendidas e consumidas por elas.  

Os atuais pais e pedagogos não nasceram nessa geração, nasceram antes 

destas crianças, fato que já o deixam defasados quanto a constante evolução, estas 

crianças nascem neste movimento, estão imersas nesta realidade e para elas 

consumir não é uma opção é fato, elas nascem consumindo, a fralda que foi feita 

com diversas especificações exclusivas, as roupas que foram pensadas desde 

maneira fabril quanto ilustração de personagens, bem como, e principalmente os 

brinquedos, estes que são pensandos e produzidos especialmente para eles, para 

alcançar a capacidades que estas crianças já possuem. Prova dessa capacidade 

são as ferramentas tecnológicas, as quais não são feitas e destinadas a elas, mas 

são consumidas por elas. Fato este que demonstra que estas crianças estão além 

no seu desenvolvimento, fundamental questionarmos os pontos positivos e 

negativos dessa evolução constante, entretanto, não podemos nega-la, pois essas 

crianças já veem com a responsabilidade de serem rápidas, ágeis, mutaveis e não 

precisam trabalhar com a frustração de não poderem ser o que são e tentarem se 

desenvolver de maneiras ultrapassadas. 

 Precisamos desenvolver limitações éticas para abordagens as crianças, para 

isso, entender primeiramente quais são seus limites e em que tempo, desta forma, 

acreditamos que o Marketing deve respeitar o desenvolvimento, porém, estas 

crianças são serem consumidores, influenciadores os quais demandam diversas 
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necessidades e, assim como os adultos, merecem e precisam terem suas 

necessidades atendidas. 

5.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDOS 

 Durante a construção do refeencial teórico foi indentificado que existem 

poucas obras que contemplem o consumo e o brincar, resultado em dificuldades 

para contemplar o todo deste âmbito. Nas entrevistas em profundidade aplicadas 

aos pais foi observado que as respostas trazidas faziam parte do ideal que os pais 

acreditam ser para a educação das crianças e não a realidade.  

 Se indetificou dificuldade para agendar as entrevistas com as pedagogas, as 

quais demonstram determinada resistência em participar. 

 Nos grupos focais realizados, um deles era composto apenas por meninas e 

uma das meninas tinha 12 anos, idade abrangida pela pesquisa, porém, causou 

discrepância entre o grupo. 

 

5.2 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 Após a pesquisa qualitativa aplicada neste estudo, como sugestão para 

próximas pesquisas se percebeu possibilidade de aplicação de uma pesquisa 

quantitativa. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO ENTREVISTA PEDAGOGOS 

Data: ___/10/2014 ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 
Apresentação: 
Bom dia (tarde/noite), 
 Sou acadêmico da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e conforme 
combinamos, faremos uma entrevista que servirá para elaboração e conclusão de projeto 
científico de marketing sobre influência do consumo no brincar de crianças de 6 a 12 anos de 
idade. 
 Você pode expressar sua opinião abertamente, pois garantimos que sua identidade será 
mantida em sigilo neste trabalho e as respostas possuem caráter acadêmico e não serão 
utilizadas para outra finalidade. 

Nome: ___________________________________________________ Idade: ________ 

Profissão: _______________________________ Tempo de Profissão: _______ (meses) 

Cargo: _________________________________ Tempo no cargo: __________ (meses) 

Escolaridade: ______________________ Estado Civil: _______________________ 

Filhos: (  ) SIM - (  ) NÃO Caso Positivo, quantos? ____ 

 

O brincar 

1. Na sua opinião o que é o brincar? 

2. Qual a importância do brincar no acordo pedagógico? 

3. Quais são as brincadeiras mais comuns hoje em dia? 

4. Como você acha que as crianças brincam hoje em dia? 

5. Como você acha que elas deveriam brincar? 

6. Quais os tipos de crianças no brincar (desenvolvimento a partir do brincar) 

7. Quais são os fatores que influenciam no brincar das crianças. 

8. A estrutura familiar influência no brincar? 

9. A instituição oferece lugar apto para o brincar? 

O consumo 

1. Qual a sua visão do consumo hoje em dia? 

2. Você acha que as crianças são mais consumistas hoje em dia? Se sim porque? 

3. Quais os fatores que influenciam no nível do consumo da criança? 

4. Você acha que as crianças deveriam ser autônomas na decisão de consumo delas? 

5. Crianças devem frequentar supermercado e shoppings? 

6. Você acha que as propagandas (mídia televisiva, desenhos) impacta no consumo da 

criança? 

7. Qual o impacto da internet nas crianças? 

8. Você a favor do uso das crianças em relação aos gadgets (tablete, celulares). Por que? 
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Estrutura familiar 

1. A estrutura familiar influência no consumo da criança?Ex: Pais separados, filho único, etc.  

2. Pais consumistas geram crianças mais consumistas? 

3. O consumo exagerado dos pais com produtos para criança, pode afetar o 

desenvolvimento da personalidade e gerar uma criança consumistas? 

Consumo + brincar 

1. O quão elas precisam consumir para brincar? 

2. O quanto o consumo é um ato de brincar? 

3. Você acredita que o brincar e o consumo estão ligados hoje em dia? 

4. A classe social influência no nível de consumo e no jeito de brincar? 

5. Hoje as crianças estão mais vaidosas, dependentes do status, e necessitam consumir 

mais para brincar? 

6. O quanto a criança considera o gadget como brinquedo? 

 

Grau de Escolaridade: 

Grau de Instrução Alternativa

Ensino Superior Completo

Ensino Médio Completo

Ensino Fundamental Completo

Quarta série do Ensino Fundamental

Até a terceira série do Ensino Fundamental  

Quantidade destes itens possui em sua residência: 

Iten 0 1 2 3  4 ou +

Televisão em cores

Rádio (qualquer tipo, exceção rádio de automóvel)

Banheiro (inclusive lavabos)

Automóvel

Empregado doméstico (frequência de 5x por semana)

Máquina de lavar (não inclui tanquinho)

DVD, Blu-Ray ou Videocasete

Geladeira

Freezer (independente)

Quantidade

 

Agradeço seu tempo e disposição em participar desse trabalho. 
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APÊNDICE B– ROTEIRO ENTREVISTA PAIS 

Data: ___/10/2014 ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 
Apresentação: 
Bom dia (tarde/noite), 
 Sou acadêmico da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e conforme 
combinamos, faremos uma entrevista que servirá para elaboração e conclusão de projeto 
científico de marketing sobre influência do consumo no brincar de crianças de 6 a 12 anos de 
idade. 
 Você pode expressar sua opinião abertamente, pois garantimos que sua identidade será 
mantida em sigilo neste trabalho e as respostas possuem caráter acadêmico e não serão 
utilizadas para outra finalidade. 
Nome: ___________________________________________________ Idade: ________ 

Profissão: _______________________________ Tempo de Profissão: _______ (meses) 

Escolaridade: _________________________ Estado Civil: ________________________ 

Quantos filhos possui? ______ Quantos filhos com idade entre 6 a 12 anos? _________ 

 

A família 

1. Estrutura Familiar (irmãos, solteiro, casado, parentes moram juntos) 

2. Como é o dia a dia da família? 

O brincar 

1. O que é o brincar para você? 

2. Quanto tempo por dia seu filho brinca? 

3. Quais as brincadeiras favoritas dele? 

4. Quanto tempo ele gasta com a TV, e Internet? 

5. A criança possui/brinca com celular e/ou tablet? 

6. Quais são as atividades diária da criança? (Curso de idioma, atividades físicas) 

O consumo 

1. Você se considera consumista? 

2. Você compra muitos (brinquedos, roupas, comida) para a criança? 

3. A criança pede determinadas marcas e produtos? 

4. O quanto a criança tem independência na tomada de decisão? 

5. A criança brinca com que tipos de brinquedos? (comprados, ou outras coisas) 

6. A criança brinca mais no ar livre ou dentro de casa? 

7.  O quanto você acha que as propagandas influenciam na criança? 

8. Você acha que as propagandas (mídia televisiva, desenhos) impacta no consumo da 

criança? 

9. Qual o impacto da internet nas crianças? 
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10.  Você a favor do uso das crianças em relação aos gadgets (tablete, celulares). Por que? 

Estrutura familiar 

1. A estrutura familiar influência no consumo da criança? 

Ex: Pais separados, filho único, etc. 

2. Pais consumistas geram crianças mais consumistas? 

3. O consumo exagerado dos pais com produtos para criança, pode afetar o 

desenvolvimento da personalidade e gerar uma criança consumistas? 

Consumo + brincar 

1. O quão elas precisam consumir para brincar? 

2. O quanto o consumo é um ato de brincar? 

3. Você acredita que o brincar e o consumo estão ligados hoje em dia? 

4. A classe social influência no nível de consumo e no jeito de brincar? 

5. Hoje as crianças estão mais vaidosas, dependentes do status, e necessitam consumir 

mais para brincar? 

6. O quanto a criança considera o gadget (aparelhos) como brinquedo? 

Grau de Escolaridade: 

Grau de Instrução Alternativa

Ensino Superior Completo

Ensino Médio Completo

Ensino Fundamental Completo

Quarta série do Ensino Fundamental

Até a terceira série do Ensino Fundamental  

Quantidade destes itens possui em sua residência: 

Iten 0 1 2 3  4 ou +

Televisão em cores

Rádio (qualquer tipo, exceção rádio de automóvel)

Banheiro (inclusive lavabos)

Automóvel

Empregado doméstico (frequência de 5x por semana)

Máquina de lavar (não inclui tanquinho)

DVD, Blu-Ray ou Videocasete

Geladeira

Freezer (independente)

Quantidade

 

Agradeço seu tempo e disposição em participar desse trabalho. 
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APÊNDICE C– TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 
Título do Projeto: A Influência do Consumo no Brincar 
Pesquisadores Responsáveis: Filipe da Silva Soares, Kelly Saraf e Welligton Douglas dos 
Santos 
Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR 
Telefones para contato: 41 9184 4397 - 41 8897 3032 – 41 9921 3928 
Nome do Voluntário: _______________________________________________________ Idades: ______ anos 

R.G: _____________________________________________________________________  

MENORES  

Responsável Legal: ________________________________________________________  

R.G Responsável Legal: _____________________________________________________  

 

O Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa A Influência do 
Consumo no Brincar, de responsabilidade dos pesquisadores Filipe da Silva Soares, Kelly 
Saraf e Welligton Douglas dos Santos. 
O Projeto Científico de Marketing é obrigatório para a conclusão do Curso de Graduação em 
Marketing da Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR. 
Esta pesquisa busca identificar a influência do consumo no brincar contemporâneo das 
crianças de 06 a 12 anos de idade, analisando quais são as brincadeiras efetivas das crianças, 
quais atividades mais gosta de fazer e se existe influência de marcas na concepção do 
brincar para estar crianças e de que maneira esta ação ocorre. 
Para a coleta destas informações utilizaremos pesquisa qualitativa com pedagogos, pais e 
crianças de 06 a 12 anos de idade através de Entrevista de Profundidade, Grupos de Foco, 
Técnicas Projetivas e Pesquisa Observacional, sendo assim, todas as etapas da pesquisa 
serão gravados imagem e áudio, possibilitando análise posterior. As imagens obtidas terão 
uso exclusivo no âmbito acadêmico, estando expressamente proibido, através deste termo, 
a divulgação de imagens, áudios e nomes. 
Os voluntários participantes da pesquisa não estão correndo nenhum risco físico e/ou moral. 
Com esta pesquisa buscamos identificar as diversas mudanças no comportamento das 
crianças durante o brincar, entender quais são as razões destas mudanças e analisar se estas 
razões estão relacionadas com o consumo. Desta forma, nossa pesquisa busca, quando 
diagnosticado influência do consumo, demonstrar como ocorre e possibilitar o pensamento 
crítico dos participantes e da comunidade. 
A participação de pedagogos, pais e crianças de 06 a 12 anos é voluntária nesta pesquisa. 
Qualquer dúvida pode ser direcionada diretamente aos pesquisadores responsáveis, através 
dos contatos que serão divulgados neste termo. 
É garantida a confidencialidade das informações geradas e a privacidade de todos os 
voluntários participantes. 
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Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de 

pesquisa acima descrito. 

 

Ou 

 

Eu, __________________________________________, RG nº _______________________, 

responsável legal por ____________________________________, RG nº 

_____________________ declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, 

como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Curitiba, _____ de ____________ de 2014. 

 

Nome: 

______________________________________________________________________________ 

Assinatura: 

___________________________________________________________________________ 

MENORES 

Nome Responsável Legal: 

______________________________________________________________ 

Assinatura Responsável Legal: 

___________________________________________________________ 

 

Pesquisador 

Responsável:_______________________________________________________________ 

Assinatura: 

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D– DESENHO DAS CRIANÇAS – GRUPO A E B 

 

 

Desenho de Maria – Grupo A 

 

 

Desenho Amanha – Grupo A 
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Desenho da Camila – Grupo A 

 

 

Desenho da Laura – Grupo A 
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Desenho da Laura – Grupo A 

 

 

Desenho João – Grupo B 
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Desenho João – Grupo B 

 

 

Desenho Bianca – Grupo B 
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Desenho Bianca – Grupo B 

 

 

Desenho Pedro – Grupo B 
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Desenho Tiago – Grupo B 

 

 

Desenho Alice – Grupo B 
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Desenho Alice – Grupo B 

 

 

Desenho Fernanda – Grupo B 
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Desenho Fernanda – Grupo B 
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APÊNDICE E – FOTOS GRUPOS FOCAIS 

 

Grupo Focal A – Realizado dia 10/10/2014 

 

 

Grupo Focal B – Realizado dia 18/10/2014 
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ANEXO A– IMAGENS UTILIZADAS NO GRUPO FOCAL 

 

1ª Imagem Utilizada – Marca Apple 

 

 

2ª Imagem Utilizada – Crianças no Notebook 

 

 

3ª Imagem Utilizada – Menina com Sacolas de Compras 

 

4ª Imagem Utilizada – Crianças jogando Bets  
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