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Agora não existem padrões com os quais se 
manter de acordo – ou melhor, não há padrões 
que, uma vez alcançados, possam endossar de 
modo imperativo o direito à aceitação e ao 
respeito, assim como garantir sua longa 
duração. A linha de chegada se move junto 
com o corredor, os objetivos permanecem para 
sempre um passo ou dois à frente. O recordes 
são continuamente quebrados e parece não 
haver fim para o que um ser humano pode 
desejar (BAUMAN, 2008). 
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RESUMO 

 
 

O presente trabalho teve como objetivo discutir criticamente acerca da Indústria 
Cultural, Infância e Consumo, tecendo um olhar crítico e reflexivo em relação à 
lógica do consumo na sociedade contemporânea à luz da Teoria Crítica. Para tanto, 
objetivou-se refletir as implicações desse modelo social em relação à infância e a 
formação do pensamento infantil. Diante disto, levantamos a questão que 
consideramos norteadora: Quais são os impactos da lógica de mercado na criança e 
na infância contemporânea? Esta inquietação é fruto da participação no GEPEI – 
Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação e Infância da Universidade Estadual de 
Londrina. O objetivo da discussão fez-se pelas mudanças sociais e históricas desse 
novo tempo histórico, marcada pela lógica de mercado e de consumo, incorporados 
pela manifestação da industrial cultural que tem em seus fins, a competição, a busca 
incansável pelo ter em detrimento do ser, a mercadoria, a produção, o individualismo 
e a padronização do pensamento infantil, principalmente, considerando o forte 
impacto a cultura midiática nesse processo de formação do pensamento da criança. 
Nesse cenário, tanto adultos quanto crianças se tornam alvo de grande investimento, 
principalmente o público infantil que tem recebido uma carga pesada de fetiches e 
seduções para a ação consumista, o que acaba por contradizer valores relacionados 
ao projeto de humanização, que é a relação social entre os sujeitos, a valorização da 
individualidade, a formação do pensamento criativo e inventivo dos sujeitos. O 
objetivo é o de consumir, ter, ser “dono” de alguma coisa, permitindo que a 
materialidade das coisas seja superior ao processo intelectual do pensamento. 
Como metodologia de trabalho, a pesquisa foi desenvolvida por meio de estudos 
teóricos, fundamentados pelas contribuições teóricas de Marx (1980); Adorno 
(1995), Marcuse (1973) entre outros. Tanto a sociedade de forma ampla quanto a 
família e escola, poderá contribuir organizando experiências lúdicas que venham 
superar o objeto, com perspectivas para além da utilidade e do consumo. Afinal o 
verdadeiro sentimento lúdico independe do objetivo, pois envolve o pensamento e o 
mundo simbólico da criança.  
 
  
 
Palavras-chave: Infância. Indústria Cultural. Consumo. Mídia. Contemporaneidade. 
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ABSTRACT 

 
 

This study aimed to discuss critically about the culture industry, Childhood and 
Consumption, weaving a critical and reflective look in relation to the logic of 
consumption in contemporary society in the light of Critical Theory. This concern is 
the result of participation in GEPEI - Group of Studies and Research in Education 
and Childhood of the State University of Londrina. The purpose of the discussion was 
made by the social and historical changes of this new historical period, marked by 
market logic and consumption, built by industrial cultural manifestation that has in its 
ends, the competition, the relentless pursuit by having at the expense of being , the 
goods, production, individualism and the standardization of children's thinking, 
especially considering the strong impact the media culture that the child thought the 
training process. In this scenario, both adults and children become the major 
investment target, especially the young audience that has received a heavy load of 
fetishes and seductions for consumer action, which ultimately contradict values 
related to the humanization project, which is the social relationship between subjects, 
the appreciation of individuality, the formation of creative and inventive thinking of the 
subjects. The goal is to consume, have, be "owner" of something, allowing the 
materiality of things is higher than the intellectual thought process. As a working 
methodology, the research was developed through theoretical study, based the 
theoretical contributions of Marx (1980); Adorno (1995), Marcuse (1973) among 
others. For that aimed to reflect the implications of this social model in relation to 
children and the formation of children's thinking.  
 
 
Key words: Childhood. Cultural industry. Consumption. Media. Contemporaneity. 
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INTRODUÇÃO  

 

Neste trabalho tivemos como propósito discutir acerca da temática 

sobre a Indústria Cultural, Infância e Consumo, com vista a um trabalho de reflexão 

sobre a influência da dominação ideológica da Indústria cultura, do consumo na 

infância contemporânea e, especificamente sobre o brincar.  

Essa atitude da postura crítica em relação às bases de padronização 

do sujeito vem sendo discutidas por autores renomados da área educacional, a 

exemplo Marx (1980); Adorno (1995), Marcuse (1973) entre outros. Diante disto, 

levantamos a questão que consideramos norteadora: Quais são os impactos da 

lógica de mercado na criança e na infância contemporânea?  

Nosso objetivo geral nesta pesquisa foi analisar criticamente a 

influência da indústria cultural e do consumo na infância e no brincar 

contemporâneos. Como objetivos específicos buscamos caracterizar a sociedade 

contemporânea regida pela indústria cultural e a lógica do consumo e mercadoria. A 

partir desta caracterização, refletir sobre os impactos da indústria cultural e mídia na 

infância e no brincar; tecendo considerações críticas acera do brincar tecnológico. 

Por fim, à luz dos impactos do consumo, entender o processo de expropriação do 

brincar criativo. 

Para isso, a metodologia utilizada partiu de um estudo bibliográfico à 

luz dos fundamentos da teoria crítica em Adorno (1995), Marcuse (1973) entre 

outros. A partir das leituras e estudos sobre a temática em questão, pode-se pensar 

em três momentos significativos e que se completam na compreensão da influência 

da Indústria Cultural e Consumo na sociedade e na infância, especificamente. 

Como organização didática do trabalho, optou-se por três capítulos. 

No primeiro capitulo discutiu-se sobre a “Indústria Cultural e Consumo” em que, 

conforme apontamentos de Adorno (1995), na Indústria Cultural tudo se torna 

negócio, mercadoria. Seus fins são puramente comerciais e são realizados por meio 

de uma sistemática e programada exploração de bens considerados culturais. Em 

sua propagação, a Indústria Cultural invade mecanismos em que antes era de lazer 

e criação, como é o caso do cinema, e agora torna-se um meio eficaz de 

manipulação e de propagação do consumo. Nesse sentido, o capitulo preocupou-se 

em afirmar que a Indústria Cultural traz consigo todos os elementos característicos 
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do mundo industrial moderno e nele exerce um papel específico, que é a ideologia 

dominante. 

Já no segundo capitulo preocupou-se em analisar acerca da 

“Indústria Cultural e Cultura Midiática” e os seus impactos na infância do brincar. 

Nesse prisma, pela lógica do consumo, a criança especificamente não precisa criar e 

ou pensar em estratégias de brincadeiras e diversão. Basta apenas escolher, uma 

vez que essa é a lógica do clichê. Brinquedos prontos que podem ser empregados 

indiscriminadamente nos momentos lúdicos em que o que realmente opera é a 

possibilidade de obtenção pelo consumo do brinquedo. Estamos certos de que a 

industrialização de brinquedos vem crescendo e ganhando cada vez mais espaço no 

cenário mundial. Vemos que, com o passar do tempo, houve uma passagem gradual 

do brinquedo produzido em moldes artesanais para outros num formato 

industrializado. Os brinquedos que antes eram simples e rústicos foram sendo 

substituídos por outros, produzidos em série e em materiais mais sofisticados como 

o plástico, por exemplo.  

Diante disso, o terceiro capítulo traduziu uma preocupação desses 

impactos no brincar da criança hoje, principalmente ao fato de que pelo consumo 

exacerbado do objeto lúdico, vemos a criança cada vez mais se distanciar do brincar 

enquanto manifestação criativa e expressiva. Na atualidade, observa-se que o 

brincar infantil é marcado pelo avanço tecnológico, e que as crianças passam mais 

tempo em frente à televisão, jogando videogames e “navegando” na internet do que 

envolvidas em brincadeiras tradicionais como pular corda, brincar de casinha ou 

jogar bola. Nesse sentido, esse capítulo tratou de refletir acerca dos “Impactos do 

consumo na expropriação do brincar criativo”. A partir da concepção do brincar como 

espaço de produção de subjetividade e de expressão de si mesmo, acreditamos que 

o brincar pode tomar novos rumos lúdicos, permitindo a criança criar, inventar e, 

principalmente interagir socialmente, aprender e se desenvolver. 

E nesse sentido, o nosso objetivo maior enquanto profissionais da 

educação é ressignificar a escola, atribuindo-lhe o seu verdadeiro papel 

humanizador, aquela que forma o sujeito crítico e reflexivo e que abarque todos os 

saberes de maneira integral, para que a criança, desde pequena, vá sendo 

preparada para repensar o seu papel enquanto cidadão e sujeito de direitos.  
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1 INDÚSTRIA CULTURAL E CONSUMO  NA CONTEMPORANEIDADE 

 

Na sociedade contemporânea muito se cogita sobre os conceitos de 

Indústria Cultural, Consumo e Mídia. Estes três conceitos estão interligados, 

unificando-se a um determinado fim, o lucro. Neste aparato de bens de consumo que 

hoje é produzido pela Indústria Cultural, tem-se a necessidade de formar sujeitos 

consumidores, para isto a ideologia consumista foi implantada nessa sociedade 

padronizando o pensamento de crianças, jovens, adultos e idosos a um só objetivo, 

no caso a busca incansável pelo consumo e pela mercadoria. 

 

Em tempos de pós-modernidade, o individuo é subordinado à 
condição de mero consumidor, sendo que as diversas instâncias da 
sociedade civil sejam elas educacionais, de comunicação, políticas, 
entre outras, voltam-se para o atendimento dos interesses do capital. 
(CERRI; TREVISAN, 2006, p. 1) 

 

Diante disso, esse primeiro capítulo tem o propósito de apresentar 

uma discussão reflexiva sobre esses ditames sociais, em que pela Indústria Cultural 

os indivíduos vão construindo suas concepções de vida, suas leituras de mundo e 

sua própria forma de ser e atuar socialmente. Neste mesmo contexto, a vida vai 

sendo marcada pelas ilusões consumistas e pela própria influência midiática na 

formação do pensamento humano. 

Para tanto, o capitulo traz, de forma didática, uma apresentação de 

cada um desses conceitos – Indústria Cultural, Consumo e Mídia – a fim de melhor 

compreendermos a respeito do objeto de estudo, entretanto, no cotidiano social, 

essas manifestações acontecem sob a égide do fetiche que seduz o ser humano 

para a formação do “ter” em detrimento do “ser”. 

 

1.1 CONCEITO DE INDÚSTRIA CULTURAL 

 

Na sociedade contemporânea convivemos diariamente com um 

amontoado de ideologias que direciona um povo, uma nação, uma cultura, sendo a 

educação expressão destas influências. A ideologia tem como finalidade o processo 

de dominação de um grupo podendo ele ser social, político ou econômico. Neste 

conjunto de ideologias, vemos a manifestação da Indústria Cultural com seu papel 

ideológico e sedutor na sociedade em que tudo tem seu preço, em que a mercadoria 
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e os bens de consumo prevalecem na relação entre seres humanos. Contudo nos 

interessa saber onde surgiu o termo Indústria Cultural e como ela veio se 

organizando na sociedade contemporânea.  

Para isso, é preciso entender o processo de surgimento da própria 

Teoria Crítica em Adorno e Horkheimer que consiste na fundamentação teórica e 

crítica sobre a Indústria Cultural. É a luz desta teoria que podemos compreender 

esse processo de fetichização e padronização dos conceitos sociais, econômicos e 

morais. 

De acordo com Freitag (1986) com a criação do Instituto de 

Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt na Alemanha em 1923, a teoria crítica 

começa a ganhar aliados, visto que este foi criado com o objetivo de abrir espaço 

para uma reflexão marxista. O Instituto passou por várias reconfigurações tanto na 

parte ideológica como em suas instalações, tendo seus fundadores e membros 

como Max Horkheimer, Friedrich Pollock, Hebert Marcuse, Walter Benjamim, 

Habermans entre outros, perseguidos pelo movimento nazista da época. A biblioteca 

que abrigava inúmeros exemplares desenvolvidos por estudiosos da teoria crítica foi 

invadida e, desta forma, perderam cerca de 60 mil exemplares do acervo, o prédio 

onde estava instalado o instituto também foi destruído. Ameaçados pelo golpe 

nazista, Horkheimer diretor do instituto neste período, providenciou a transferência 

do instituto para Genebra onde se firmava a sede, tendo filiais em Paris e Londres, 

passando também anos depois para Nova Iorque em 1934, até reconstituir seu 

espaço novamente em Frankfurt nos anos 50. (FREITAG, 1986).  

No período em que o Instituto emigra para os Estados Unidos entre 

os anos de (1933 – 1950) é desenvolvido vários textos publicados em revista 

voltados a teoria crítica, dentre estes destaca-se os ensaios escritos por Horkheimer 

e Adorno que deram corpo a obra A Dialética do Esclarecimento. “Os trabalhos da 

fase de imigração estão sob o impacto provocado sobre os intelectuais europeus 

pela cultura americana, expressão máxima do capitalismo moderno e da democracia 

de massa” (FREITAG, 1986, p. 17). 

Uma das obras mais importantes e que reflete o contexto da 

discussão da Teoria Crítica é a Dialética do Esclarecimento que foi desenvolvida 

com contribuições de Hebert Marcuse em sua obra O caráter afirmativo da cultura, 

visto que nesta obra ele utiliza o termo “Cultura Afirmativa”. 
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No texto de Marcuse, as mais elevadas manifestações artísticas são 
entendidas como parte do que ele chama de “Cultura Afirmativa”, as 
obras de arte mais sublimes servindo como compensação para a 
falta de acesso das classes subalternas, a partir da ascensão da 
burguesia, à igualdade por ela prometida quando era ainda uma 
“classe revolucionária”. Como, na prática, o advento do capitalismo 
em parte aprofundou ainda mais as desigualdades existentes, a 
cultura – elevada, desde o Renascimento, à sua máxima potência 
criativa – passa a desempenhar um papel crucial na sinalização de 
que, em princípio, todos podem usufruir dos valores supremos, entre 
os quais a beleza se enquadra perfeitamente” (DUARTE, 2002, p. 
21-22).  

 

Outro autor intimamente ligado ao desenrolar da obra Dialética do 

Esclarecimento foi Walter Benjamim com o seu texto A obra de arte na era da 

reprodutibilidade técnica, esta é semelhante as ideias de Marcuse. Neste escrito o 

autor aponta a necessidade de se distinguir o que é arte convencional e a arte 

reprodutível, “De acordo com Benjamim, na obra de arte tecnicamente reprodutível 

não vem ao caso à legitimidade: o original não conserva mais qualquer autoridade 

diante da reprodução manual (tachada normalmente de falsificação).” (DUARTE, 

2002, p. 23). Para ele a arte perde sua “aura” a partir do momento que ela passa a 

não ter mais a sua particularidade e passa a ser reproduzida por meios técnicos, 

abalando assim a história e a memória das mesmas.  

Segundo Duarte (2002, p. 23), Benjamim aponta a fotografia, o 

cinema e toda linguagem cinematográfica como um conjunto de possibilidades que 

trariam o empobrecimento da obra de arte, pois com estas técnicas de reprodução a 

arte passa a perder sua legitimidade e torna-se algo banalizado.  

Foi por intermédio de uma carta de Adorno à Horkheimer que ele 

recomenda o título da obra, referindo a sentença ao mesmo significado de um 

enlace entre a cultura e a barbárie, particularidade esta da sociedade 

contemporânea. A obra Dialética do Esclarecimento (1947) admite uma postura 

crítica frente à mudança na cultura das sociedades modernas, sendo os Estados 

Unidos o mais avançado neste aspecto. Para Duarte (2002 p. 8) esta obra trata de 

temas muitos atuais vinculados ao crescimento da sociedade e as consequências 

que esta traz consigo, ele cita a “devastação da natureza pelo homem, a opressão 

das mulheres, o racismo e o embrutecimento das pessoas pelos meios de 

comunicação de massa”. A transformação passa a ser considerada uma barbárie no 

momento em que o homem perde o controle sob os impactos da modernização.  



15 

 

Sob os aspectos mencionados acima os quais relatam as temáticas 

abordadas na Dialética do Esclarecimento podemos considerar como contribuições 

mais importantes para este trabalho o tópico onde discutem a estultificação ou 

embrutecimento das pessoas pelos meios de comunicação de massa, é desta 

discussão no capítulo “O iluminismo como mistificação das massas” que os autores 

citam pela primeira vez o termo e o poder da Indústria Cultural. Os autores relatam 

que na passagem do século XIX para o século XX é que se constata o caos cultural, 

e os meios de comunicação em massa como o cinema, o rádio e as revistas são 

apontados como aparatos que formaram a Indústria Cultural. 

 

A novidade é que a própria cultura, de um modo inédito na história 
humana, define a si mesma como uma indústria, sendo que a 
publicação de seus balancetes revelam-na, de fato, como uma 
próspera atividade econômica. Isso aponta para um fato que as 
apologias a indústria cultural não cansam de se lembrar: há de fato 
uma enorme demanda para os seus produtos e isso legitimaria sua 
existência. (DUARTE, 2002, p. 38).  

 

Adorno e Horkheimer criaram o termo Indústria Cultural defindo-o 

como um sistema político e econômico, a finalidade desta é produzir bens de cultura, 

como filmes, livros, música popular, programas de TV, como mercadorias e 

estratégias de controle social. “A indústria cultural atende imediatamente a 

necessidade do seu público, mas de um modo que seus legítimos anseios são 

apropriados por ela no sentido de cumprir seus objetivos de lucratividade e controle 

social.” (DUARTE, 2002, p. 38). Pensando nisso, podemos afirmar que o consumo 

está difundido atualmente na Indústria Cultural e é difícil pensar em algo que não 

seja parte dela ou uma ramificação da mesma.  

A indústria cultural transforma as pessoas em consumidores de 

mercadorias culturais, desta forma a indústria consegue produzir em massa e acaba 

roubando a seriedade da cultura erudita.  

 

O escândalo que o surgimento das mercadorias culturais representou 
para Adorno e Horkheimer – filósofos formados numa tradição da alta 
cultura europeia – se traduz nas inúmeras comparações que ambos 
fazem de tais mercadorias com as obras de arte no sentido 
convencional. Chama-lhes a atenção o fato de que o idioma da 
indústria cultural é “tecnicamente condicionado”, mas suas finas 
nuanças se diferem da sutileza de uma obra de arte (especialmente 
de vanguarda), inicialmente pelo fato de ela estar a serviço da 
verdade, ao contrário das mercadorias culturais, que existem apenas 
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em função dos interesses em nome dos quais são produzidas. 
(DUARTE, 2002, p. 40).  

 

O real sentido de uma obra de arte erudita perde a sua autenticidade 

e essência diante da apropriação da indústria cultural sobre a mesma, um exemplo 

que pode ser citado é a obra de arte pintada por Leonardo da Vinci (Mona Lisa), 

para o artista a obra tem um significado que a legitima. Atualmente, o quadro fica 

exposto no Museu do Louvre, em Paris, França. Mona Lisa é, quase que 

certamente, a mais famosa e importante obra de arte da história, sendo avaliada, na 

década de 1960, em cerca de 100 milhões de dólares americanos, lhe conferindo, 

também, o título de objeto mais valioso, segundo o Guinness Book. Porém basta 

acessarmos a internet que temos a obra diante dos nossos olhos podendo ser 

impressa, e utilizada por qualquer indivíduo. Nas redes sociais muitos publicam 

imagens da obra com chacotas, como bigodes, maquiagem, cabelo curto, ou seja, 

transforma a arte em algo sem importância, considerando que nem todos 

reconhecem a importância e a história da obra de arte Mona Lisa para Leonardo da 

Vinci.   

Assim essa produção em larga escala de “arte” fez com que o 

público perdesse o senso crítico, tornado assim os sujeitos em consumidores 

passivos e dependentes do rol de produtos disseminados pelos meios de 

comunicação de massa.  

Para Adorno e Horkheimer a indústria cultural tem como objetivo a 

dependência e a alienação dos sujeitos, padronizando os gostos e influenciando a 

consumir os produtos de baixa qualidade. Desta forma, essa indústria do consumo 

não valoriza a cultura, logo ela implanta a sua ideologia na sociedade fazendo com 

que todos se comportem na mesma maneira. Ela traz consigo todos os elementos 

característicos do mundo industrial moderno, e nele exerce um papel específico o de 

portadora da ideologia dominante. 

 

Enquanto nos séculos precedentes a ideologia ocorria principalmente 
através de discursos de narrativas, sobre como era a realidade e 
como devia ser, a partir de inícios do século XX, depois do 
surgimento de meios cada vez mais realistas de reproduzir e difundir 
sons e imagens – num processo de desenvolvimento tecnológico que 
nunca estagnou - , a ideologia passou a ter por objeto o mundo 
enquanto tal, ou seja, as palavras se tornaram supérfluas pois o que 
se quer fazer passar por verdadeiro pode ser mostrado, num 
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processo em que “a divindade do real” é garantida por sua mera 
repetição (DUARTE, 2002, p. 44).   

 

Neste contexto social marcado pela Industria Cultural e Consumo, a 

mídia tem sua função publicitária sendo uma ponte que une os dois sistemas do 

mundo mercantilizado, de um lado temos a produção e de outro o consumo. Com 

isto a mídia é pensada para a Indústria Cultural, sugerindo e induzindo o consumidor 

ao o que consumir, regrando seus gostos e costumes e reduzindo o indivíduo a 

seguir somente um modelo ideal de homem.  

 

A inserção da cultura na esfera da produção material, movida pelos 
mecanismos do mercado capitalista, atua na estrutura como 
instrumentos de controle dominantes. Os consumidores desta cultura 
são submetidos à produção capitalista de tal forma que corpo e alma 
são submissos ao que lhes são oferecidos pelo sistema hegemônico. 
(CERRI; TREVISAN, 2014 p. 10). 

 

Essa propagação do consumo, sendo apresentada por símbolos 

fetichizantes (propagandas, indústria da arte, do cinema) contém uma carga 

ideológica muito grande, além de ser um fragmento da nossa realidade social, no 

entanto “todo corpo físico pode ser percebido como símbolo” (BAKHTIN, 1997, p. 

31). Pode-se afirmar que esses signos são fenômenos do mundo exterior, eles têm o 

papel fundamental de comunicar algo, logo os instrumentos que contém um corpo 

físico só se tornaram um signo ideológico, pois por traz dele existe um fenômeno. 

Assim estamos rodeados por uma pilha de signos ideológicos do consumo criados e 

multifacetados pelo homem no decorrer na nossa história, sendo reproduzidos por 

um grupo, e nunca individualmente, ou seja, ele só é reconhecido como um signo 

ideológico quando duas ou mais pessoas o reconhecem como um símbolo que tem 

um significado. 

Tudo que dissemos acima nos conduz a pensar como é formada a 

consciência individual, a nossa consciência é formada por fatores sócio ideológicos, 

ela em sua individualidade nada pode explicar, porém se formos analisá-la 

considerando o meio ideológico e social em que ela está imersa só assim ela será 

entendida. 

 

Um dos traços fundamentais da ideologia consiste, justamente, em 
tomar as ideias como independentes da realidade histórica e social, 
de modo a fazer com que tais ideias expliquem aquela realidade, 
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quando na verdade é essa realidade que torna compreensíveis as 
ideias elaboradas. (CHAUI, 1982, p. 10) 

 

É justamente nesta consonância de ideologia x consciência que 

podemos explicar o processo de alienação do sujeito na nossa sociedade. O sujeito 

é influenciado por signos ideológicos que alimentam a reprodução da cultura de 

massas. No entanto a Indústria Cultural é responsável pela construção de produtos e 

artefatos que são produtos de consumo, difundidos e apresentados por meio dos 

signos ideológicos da cultura de massas.   

 

1.2 O CONSUMO E A ESTÉTICA DA MERCADORIA 

 

Atualmente a nossa sociedade está vivendo um grande confronto 

entre o ter em detrimento do ser. Sabe-se que cada sociedade forma o sujeito que 

lhe é necessário para atender as necessidades das mesmas, e nesta sociedade a 

qual estamos inseridos não é diferente.  

Ao perpassarmos pela história podemos elencar algumas 

organizações das sociedades anteriores que tinham suas condições e organizações 

sociais, econômicas, culturais e políticas dissemelhante desta junta pós-moderna 

que vivemos atualmente. 

Na produção escravista o homem pertencia ao seu amo 

inteiramente. Já no sistema feudal existiam os senhores e seus servos, os últimos 

tinham uma quantidade de terra para tirar dela a sua subsistência (valor de uso), e 

em troca disso os senhores recebiam uma quantidade de trabalho de seus servos. 

Porém estas condições de vida foram se reconfigurando e a partir do século XII  em 

que toda esta força de trabalho se concentra na Europa, assim tem-se o início da 

organização da sociedade que mais tardar seria a sociedade capitalista.  

Para Ferretti (1997, p. 94), o capitalismo surge do efeito da nova 

organização  

 

[...] quando os camponeses são expulsos da terra, ora pela escassez 
da área cultivável (geradora da fome), ora em decorrência do 
cerceamento das propriedades feudais e o aprimoramento das 
técnicas agrícolas. [...] A medida que a produção artesanal passa a 
ser propriedade de alguns poucos (os capitalistas nascentes), o 
aprendiz, o ajudante, vão se transformando em assalariados, pois, na 
verdade, o único meio de sobrevivência de que dispõem é a venda 
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de sua forca de trabalho para os artesãos-comerciantes ou 
manufatureiros. 

 

Todo este discurso vem construir a ideia de como esta sociedade foi 

elaborada, composição esta que nos infligiu um sistema onde a ética e os valores 

foram reconfigurados e o sujeito é alienado, onde seu desejo é corroborado em 

vender sua força de trabalho para os donos dos meios de produção. Posto que o 

capitalismo nos fixa a servidão e nesta o senhor passa a ser o dinheiro, ou melhor 

dizendo, o lucro. Logo é este o nosso sistema de acumulação, onde temos dois 

sujeitos que sustentam as relações do capital, aquele que vende sua força de 

trabalho (o operário) e o que compra esta força (os donos dos meios de produção). 

(LOMBARDI, 2012). 

Para o capitalista o seu objetivo em produzir riqueza está 

concentrado no valor de troca de mercadoria, esta ultima confere um valor 

econômico para o capital e não atende somente as necessidades, mas sim possuem 

um determinado valor que nos permite trocá-los no mercado. Para Ferretti, (1997, p. 

97). “O processo de trabalho agora se reduz à sua expressão real: é consumo da 

força de trabalho e dos meios de produção com a finalidade de produzir 

mercadorias, quaisquer que sejam, desde que signifiquem possibilidade de lucro. 

No século XIII surge a máquina, esta que começa a substituir o 

homem no processo de trabalho. Estas modificações são artimanhas do capital, pois 

o mesmo precisa expandir-se e ganhar força, logo ocorre muitos investimentos em 

tecnologia e pesquisa científica, “o capital não só investe na construção de mais 

fábricas, mas também na pesquisa científica”. (FERRETTI, 1997, p. 106). 

Tais reconfigurações influenciam fortemente a escola, sendo assim a 

sociedade lucrativa e tecnológica necessitava de formação para que estes 

“operários” acompanhassem as necessidades do sistema fabril. É neste cenário que 

a escola é direcionada á formar trabalhadores que saibam manipular e operar 

máquinas em primeiro momento de maneira mais rudimentar até chegar as mais 

altas tecnologias que temos hoje. “Desde o princípio viu-se que o ensino podia 

converter-se em um dos meios fundamentais de dominação ideológica e, portanto, 

em um instrumento essencial para alcançar e consolidar a hegemonia da classe no 

poder”. (MARX; ENGELS, 2004, p. 17). 
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Tal forma de educar as massas populacionais é respaldada por uma 

organização estatal, para Marx e Engels, (2004, p. 18) é expressa a preocupação de 

que "a burguesia, não conte, além de outros poderes, com o de um aparato escolar 

posto a seu serviço, diretamente controlado por ela”. 

A Revolução Industrial culminou na revolução educacional, 

características como qualificação específica em massa, exigência de escolaridade 

mínima, e profissionalização para atuar no mercado de trabalho foram um dos 

grandes marcos na educação, de maneira que os saberes também foram 

configurados separadamente, de um lado o intelectual e do outro o manual.  

 

A percepção, a sensibilidade, a concentração enquanto faculdades 
humanas foram, aos poucos, sendo moldadas e enquadradas de 
acordo com a tarefa da produção industrial. O indivíduo, absorvido 
por uma função parcial e compartimentada, tornou-se privado e 
expropriado da compreensão e da capacidade de analisar o 
processo produtivo como um todo. Destarte, junto com a 
objetividade, a subjetividade humana foi modificada (MARX, 1985 
apud OLIVEIRA, 2011, p. 59). 

 

Com o desenvolvimento da revolução industrial o modo de produção 

se tornou em larga escala, e não mais era para satisfazer necessidades e sim para 

obter um valor de troca, sustentando deste modo à sociedade do consumo. Desta 

forma á um grande investimento na maquinaria para produzir em massa, “pela 

maquinaria, que não é outra coisa senão trabalho intelectual materializado, deu-se 

visibilidade ao processo de conversão da ciência, potência espiritual, em potência 

material” (SAVIANI, 2007, p. 158). 

 

A referida separação teve uma dupla manifestação: a proposta 
dualista de escolas profissionais para os trabalhadores e “escolas de 
ciências e humanidades” para os futuros dirigentes; e a proposta de 
escola única diferenciada, que efetuava internamente a distribuição 
dos educandos segundo as funções sociais para as quais se os 
destinavam em consonância com as características que geralmente 
decorriam de sua origem social (SAVIANI, 2007, p. 159). 

 

Para Kuenzer (2005, p. 79), esta configuração da sociedade ligada 

às relações de trabalho promove um novo ideal de homem e de educação, para ela: 

 

O novo tipo de produção racionalizada demandava um novo tipo de 
homem, capaz de ajustar-se aos novos métodos de produção, para 
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cuja educação eram insuficientes os mecanismos de coersão social; 
seria necessário articular novas competências e novos modos de 
viver, pensar e refletir, e  que fossem adequados aos novos métodos 
de trabalho caracterizados pela automação, ou seja, pela ausência 
de mobilização de energias intelectuais e criativas no desempenho 
das tarefas.  

 

As relações de produção são históricas. Essa nova configuração nas 

relações de produção abrange um sistema fabril de acumulação de lucro pelos 

donos dos meios de produção e da divisão da força de trabalho nos processos de 

produção. A educação fragmentada, pautada na lógica de mercado, a cada dia 

amplia os seus prejuízos levando os indivíduos ao consumo desenfreado em busca 

da satisfação de seus desejos. O não contentamento é uma das principais 

características dos sujeitos desta sociedade. (BAUMAN, 2008, p. 61). 

Estudar sobre os impactos do consumo na sociedade 

contemporânea especialmente na infância, não é uma tarefa muito fácil, pois ao 

analisarmos os impactos do marketing nestas esferas nos traz um desconforto. Esta 

preocupação lança mão de práticas propagandísticas que promovem a violência, a 

erotização, a obesidade, na infância considerando que estas não são práticas boas 

para o desenvolvimento da criança. 

 

Desde os primórdios do capitalismo, a sensualidade da mercadoria 
situa-se economicamente na subordinação do valor de uso ao valor 
de troca. Ainda, os séculos XX e XXI são marcados pelo avanço 
desenfreado de comunicação de massa, que ajuda a espalhar, por 
todo o mundo, hábitos, valores, padrões de conduta e atitudes, 
modos de ser e de pensar, indispensáveis à sobrevivência da ordem 
consumista. Por todos os âmbitos da sociedade – do trabalho, lazer, 
arte, música comunicação, vestuário, alimentação – respira-se a 
cultura capitalista, que, com a globalização, pretende ser universal 
(PALANGANA, 2002 apud OLIVEIRA, 2011, p. 62) 

 

Basta ficarmos em frente a TV por uma manhã que podemos 

observar o bombardeio de propagandas de roupas, sapatos e brinquedos, 

acessórios e objetos relacionados a personagens de desenhos animados e fimes. 

Heróis que na vida real acabam ganhando vida no corpo das crinças que se 

transformam em manequins ambulantes. A cada personagem lançado em desenhos 

e filmes vem a reboque os produtos e mais produtos da indústria cultural pensados 

apartir daquilo que é transmitido pela telinha. O marketing se apropria da função de 

maldizer tudo o que se tornou obsoleto. Algo desusado no mercado de consumo é 
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retrógado e precisa ser substituído por algo novo. (BAUMAN, 2008, p. 31). 

Segundo Linn (2006, p. 91), a gama de produtos são diversificados e 

atendem a todas as “necessidades”, a autora utiliza como exemplo o personagem do 

cinema e dos livros Harry Potter, este que ganhou muito espaço na imaginação de 

milhares de crianças e adolescentes, e consequentemente o criador do personagem 

lucrou muito com o amontoado bens de consumo como quebra-cabeças, jogos de 

tabuleiro, bonecos, jogos de computador, na esfera alimetar doces e guloseimas, e 

no vestuário entram as fantasias, meias, camisas, cuecas, calçados, além de 

acessórios e materias escolares como mochilas, bolsas, cadernos, calendários entre 

outros.   

Longe do bombardeio da mídia comercial e eletrônica as crianças 

conseguiam ler um livro e a cada página iam  descobrindo o personagem e no 

exercício da imaginação criativa interagiam com o livro de maneira gradual e 

positiva, atualmente a criança já conheçe o personagem e toda sua trajetória antes 

mesmo de abrir um livro.  

 

Essas oportunidades perdidas não seriam tão importantes se outros 
livros alcançassem essa magnitude de popularidade. Mas não o 
fazem. Para muitas crianças, Harry Potter foi um oásis de silêncio em 
meio ao barulho da artilharia corporativa. Ao bombardeamento 
nossos filhos com imagens, palavras e sons que não deixam margem 
à imaginação, estamos os trasformando de criadores em 
reagentes.(LINN, 2006, p. 92). 

 

A sociedade de massas está sendo engrenada em uma cultura onde 

a fechitização do corpo infantil está sendo considerada algo natural, a grande 

quantidade de informação estimulada pelo consumo mercantiliza o corpo da criança 

por intermédio da música, do cinema, do rádio, da TV, da moda, dos manequins, da 

dança erotizada e até mesmo na literatura, estes que são produtos da indústria 

cultural. Segundo Mata, (2010, p. 132), “o caderno de rosa de Lori Lamby é, 

portanto, uma paródia de textos pornográficos que se vale de um humor negro para 

elaborar sua crítica a premência contemporânea do mercado” Texto de autoria de 

Lori Lamby e Hilda Hilst, este é uma crítica a pornografia infantil e a erotização do 

corpo da criança vias sociedade do consumo.  

Para Mata (2010, p. 135) a sociedade atual transforma a criança em 

mercadoria fetichizada. 
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A mesma criança que é tão protegida e controlada pelo Estado e 
pela instituição familiar, associados ou não, é objeto de consumo 
fetichizado. [...] o consumo se dá por meio de seus parceiros, de 
seus pais, de seus editores e, enfim, de seus leitores: nós. 

 

Assim como na literatura a música também cultua a mercadorização 

de crianças que não saíram de sua infância ainda, é o caso da “funkueira” Mc 

Melody uma menina de 8 anos que causou muita polêmica atualmente. Caso muito 

discutido na mídia onde na mesma a menina ganhou a sua fama. A Mc foi apontada 

como uma adulta em miniatura, pois dança com sensualidade, se veste e se 

comporta como uma mulher adulta, além de cantar funk com um forte apelo sexual 

um gênero musical nada comum para a idade dela.  

O Instituto Alana, organização que luta pelos direitos da criança, se 

pronunciou a respeito, tendo como porta voz à psicóloga Laís Fontanelle, esta que 

se posicionou frente à polêmica afirmando que a Mc é uma consequência da 

sociedade do consumo, que adultiza as crianças e infantiliza adultos.  

Para Laís Fontanelle psicóloga do Instituto: 

 

Quanto mais se adultiza uma criança e infantiliza um adulto, mais se 
vende. É o que dizem os marqueteiros. Por isso, vemos meninas de 
quatro anos usando sutiã com bojo e mulheres com mochilas da 
Hello Kitty. Os filmes de animação hoje não são mais feitos só para 
crianças, eles querem atingir o adulto também. (FONTANELLE, 
2015). 

 

Conforme aponta Oliveira (2011, p. 256), queimar etapas da infância 

é um características desta sociedade, pois quanto mais cedo a criança for inserida 

no mercado do consumo maior é o lucro, assim produtos são fabricados para esse 

público infantil e esses passam pela erotização, desta maneira a infância se encurta 

e é mercadorizada. O fenômeno não é recente, pois se acompanharmos o histórico 

da mídia podemos observar grande investimento no público infantil, sendo roupas, 

sapatos e brinquedos destinados a esse público com resquícios de erotização como 

é o caso da boneca Barbie.  

 

Ora, não é de se estranhar que crianças, seduzidas pela mercadoria 
(brinquedos, vestimentas, acessórios infantis, alimentos), chegam à 
escola com seus conceitos, leituras de mundo, linguagem, 
comportamentos voltados ao mercado de consumo. Vemos isso nas 
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situações cotidianas: material escolar (estojo da Barbie, do super- 
herói, a bolsa que tem som musical, a sandália em que a luz acende 
quando a criança anda, o acessório de cabelo que reflete beleza e 
glamour, entre outras) (OLIVEIRA, 2011, p. 138).  

 

Atualmente muito se cogita sobre os riscos da obesidade e da 

necessidade de uma alimentação balanceada, estar obeso significa estar aliado a 

várias doenças que podem ser desencadeadas por conta do excesso de peso. Nos 

preocupamos muito com nossas crianças e os riscos que elas correm, porém poucas 

vezes ou quase nunca nos vem a ideia dos riscos da obesidade infantil, problema 

este que se alastra entre as crianças dos grandes centros. A criança adora comer 

um lanchinho calórico e saboroso, e essa cultura alimentar de fests fuds é eminente 

da sociedade contemporânea, onde o marketing se encarrega de ditar aquilo que 

nossas crianças devem comer. As empresas alimentícias investem milhões em 

publicidade a fim de propagar seus alimentos que geralmente não são saudáveis. 

“Quando o assunto é comida, as crianças são alvo para tudo, de jogos de damas 

comestíveis a pirulitos movidos a pilha. Não é de admirar que 25% das crianças 

americanas estejam acima do peso, obesas ou em risco de se tornarem obesas.” 

(LINN, 2006, p. 128). 

A ociosidade das crianças que passam parte do seu dia frente ao 

computador ou assistindo TV tem garantido também que doenças que se 

apresentam na fase adulta já estão sendo diagnosticadas em crianças, como é o 

caso da diabetes. A criança contemporânea não é ativa como em outras épocas, ela 

pouco se movimenta, pouco corre, pouco participa de brincadeiras que exercitem o 

seu corpo, desta forma as calorias que poderiam ser gastas no brincar se acumulam 

em forma de gordura. No entanto, o problema da obesidade na infância não é 

consequência somente o sedentarismo. Para Linn, (2006, p. 129), “a sua vida é 

inundada pelo marketing de alimentos. Juntamente com a publicidade de 

brinquedos, os anúncios de alimentos representam a maior parte do marketing 

direcionado às crianças”. 

Atualmente na propaganda da empresa de refrigerantes coca cola 

podemos observar a grande persuasão do marketing em prol da venda dos 

refrigerantes. 
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Figura 1 – Propaganda de Refrigerante 

 

Fonte: (PROPAGANDA ..., 2015).  

 

Percebe-se na imagem o quão a propaganda é convincente com a 

afirmação: “Fome de lanche sede de fanta”. Ou seja, o jogo propagandístico aqui 

revelado retrata a ligação entre a mídia e os fabricantes de alimentos. “De acordo 

com um estudo, as crianças que assistem à televisão aos sábados de manhã estão 

expostas a um comercial a cada cinco minutos. Quase todos são de alimentos com 

alto teor calórico, de gordura, sal e ou açúcar” (LINN, 2006, p. 129).  

Essa ligação da mídia com as empresas alimentícias culminam em 

planos de associar os alimentos aos seus personagens dos desenhos ou filmes, e 

essas propagandas são repercutidas em todos os locais possíveis e repetitivamente 

para que os seus consumidores não se esqueçam dos seus produtos, é uma 

espécie de inculcação ditando a alimentação das crianças e adultos, como foi o caso 

do McDonald’s que gastou em 2002 US$ 510,5 milhões com campanhas 

publicitárias. O fato do produto conter um grande teor de açúcar e entreter com 

comerciais divertidos, torna-se uma bebida gostosa, porém não é uma bebida 

saudável para a alimentação humana. 

 

A publicidade de alimentos funciona. Os pedidos das crianças, as 
noções erradas sobre nutrição e o aumento do consumo calórico se 
mostraram ligados À publicidade na televisão. Assim como as 
compras dos pais. Um comercial de 30 segundos pode influenciar as 
escolhas de marcas de até mesmo crianças de dois anos e a 
exposição repetida tem um impacto ainda maior. (LINN, 2006, p. 
131). 

 

No entanto não comemos por diversão ou por entusiasmo, comer é 

uma necessidade básica de sobrevivência, todavia comer de maneira errada 
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também pode estar colocando em cheque a nossa sobrevivência. Desta forma, o 

incentivo a uma alimentação saudável deve ser dado desde a primeira papinha do 

bebê. Os pais e educadores devem atender ao ato de alimentar de uma maneira 

pedagógica, incluir na alimentação de seus filhos alimentos como verduras, 

legumes, sucos naturais, frutas entre outros e encorajá-los a comer uma variedade 

de alimentos. 
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2 INDÚSTRIA CULTURAL E CULTURA MIDIÁTICA: IMPACTOS NA INFÂNCIA 

DO BRINCAR CONTEMPORÂNEO 

 

Este capítulo tem o propósito de analisar a  Indústria Cultural e a 

Cultura Midiática, tecendo um olhar acerca dos impactos especificamente do brincar 

contemporâneo na vida infantil. Tem-se, contudo, a clareza de que a indústria 

cultural exerce um papel preponderante de influência e dominação ideológica na 

infância e no brincar da criança contemporânea.  

É fato que, neste cenário atual, a lógica de mercado domina as 

ideias, o pensamento, as produções e as representações e são determinadas pela 

classe dominante. Os conteúdos ideológicos que esta classe veicula objetiva o lucro 

e a indústria cultural, a mídia e o consumo tornam responsáveis pela alienação do 

sujeito, anulando-o do mundo social em um convívio individualista. 

Nesse processo de relações sociais, é nítido o esfacelamento e 

definhamento do individual e da subjetividade humana, já que as relações 

consumistas padronizam e homogeneízam a formação humana, igualando todos ao 

mesmo patamar – característica que resulta desse novo tempo social e industrial. O 

processo desumano que escraviza o indivíduo desde a manufatura, perpassando 

pela maquinufatura, é o mesmo que na contemporaneidade se configura. Assim, 

esse século XXI é marcado por conteúdos ideológicos consumistas em que a 

relação entre consciência e apreensão da realidade assume uma dimensão 

mercadorizada (FURLAN; GASPARIN, 2011, p. 3). 

Diante disso, podemos observar grandes influências que estão 

“moldando” nossas crianças para a sedução do mundo do ter, do espetáculo e 

estimulando situações para que quanto mais a criança se aproxime do consumo e 

dos impactos midiáticos, mas se afasta de sua natureza enquanto ser humano.  

 

2.1 INFÂNCIA E A CULTURA MIDIÁTICA 

 

Na sociedade contemporânea, tanto adultos quanto crianças tornam-

se alvo de grande investimento, principalmente o público infantil que tem recebido 

uma carga pesada de fetiches e seduções para a ação consumista, o que acaba por 

contradizer valores relacionados ao projeto de humanização, que é a relação social 

entre os sujeitos, a valorização da individualidade, a formação do pensamento 
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criativo e inventivo dos sujeitos. Agora o objetivo maior acaba sendo o de consumir, 

ter, ser “dono” de alguma coisa, permitindo que a materialidade das coisas seja 

superior ao processo intelectual do pensamento. 

As barreiras que convergem no problema social e educacional que 

ultrapassa o âmbito nacional localizam-se na história e na cultura dos povos, no 

caso do Brasil infelizmente os direitos sobre as leis e imposições decretadas a 

benefício do indivíduo, são alheios à cidadania, os “cidadãos” são excluídos da 

sociedade. Nem mesmo a conquista da democracia nos trouxe autonomia suficiente 

para garantir nossos direitos. Assim, estamos observando o crescimento de uma 

sociedade perversa e destruidora da ética, os avanços científicos e tecnológicos 

deram rumo a uma “sociedade do espetáculo” onde somos muito mais visuais do 

que orais e, tudo isso vem sendo resultado das organizações políticas que temos em 

nosso país de um sistema onde tudo virou mercadoria, onde a indústria cultural, a 

mídia e o consumo dominam e as atitudes cruéis e desumanas que são cada vez 

mais corriqueiras. 

Produzir cultura em massa é o objetivo central da chamada Indústria 

Cultural, assim a indústria produz e utiliza dos meios de comunicação como o rádio, 

a televisão, a internet entre outros para disseminar seus artefatos culturais de uma 

maneira sedutora, influenciando a massa consumidora a adquirir estes produtos 

mesmo que não tenham a necessidade de possuí-lo. O discurso sedutor da mídia 

embeleza o que era considerado feio, e nos faz acreditar que é indispensável tal 

produto nas nossas vidas. Todas as classes sociais são atingidas pelo fascínio do 

consumo. Para Horkheimer; Adorno (2002, p. 171), ocorre à padronização dos 

consumidores.  

 

[...] Para todos, alguma coisa é prevista a fim de que nenhum possa 
escapar; as diferenças vêm cunhadas e difundidas artificialmente. O 
fato de oferecer ao público uma hierarquia de qualidades em série 
serve somente à quantificação mais completa, Cada um deve-se 
portar, por assim dizer, espontaneamente, segundo o seu nível, 
determinado a priori por índices estatísticos, e dirigir-se à categoria 

de produtos de massa que foi preparada para o seu tipo. 

 

Tudo é transformado em produto, a arte, o entretenimento, o 

vestuário, a comida, acessórios, a estética, o cinema, a música os gostos e os 

costumes, em fim, conquistar o consumidor e obter o lucro é o intento da Indústria 
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Cultural. A cultura de massa produz efeitos sórdidos no indivíduo, com a imposição 

de padrões de vida que são difíceis de serem alcançados, ela promove uma grande 

competição não benéfica nas relações sociais onde o individualismo sobressai e as 

relações coletivas são esmagadas.  

Para entendermos o conceito de mídia, ou dos meios de 

comunicação de massa, tenhamos como base o texto de Adorno (1995) Tempo 

Livre, neste o autor retrata a oposição entre o trabalho e o tempo livre. Conforme a 

nova caracterização do trabalho industrial, considerando o trabalho depreciativo e 

alienante, organizado pela sociedade capitalista e pela revolução industrial, Adorno 

destaca que o tempo livre, ou seja, aquele que nos resta quando não estamos 

trabalhando é fortemente ocupado pela indústria cultural. Isto quer dizer que quando 

estamos em nossas casas sentados em frente a nossa televisão estamos sendo 

ocupados pela indústria cultural, sendo assim neste caso, ela utiliza os meios de 

comunicação de massa para atuar como veículo de persuasão, sempre oferecendo 

produtos para preencher o tempo livre. Com isto atividades que são consideradas de 

lazer como ouvir música, ir ao cinema, passear no shopping, navegar na internet, 

assistir TV, são atividades que estão fortemente ligadas à indústria cultural por meio 

da mídia. “Por isso, a integração do tempo livre é alcançada sem maiores 

dificuldades; as pessoas não percebem o quanto não são livres lá onde mais livres 

se sentem, porque a regra de tal ausência de liberdade foi abstraída delas.” 

(ADORNO, 1995, p. 65). 

O crescimento dos meios de comunicação assumiu um papel 

prioritário nas relações de mercado, a mídia tem como função lançar rótulos e 

modismos ditando o que é novo e supérfluo dentro da cultura dos povos, com o 

avanço da tecnologia a cada dia, a aproximação do mundo á um protótipo de 

indivíduo ficou muito mais simples. Assim o mundo globalizado exprime “[...] uma era 

em que a produção de bens culturais, a circularidade da informação, ocupa um 

papel de destaque na formação moral, psicológica e cognitiva do homem.” 

(SETTON, 2002, p. 109).  

As ações propagandísticas do mundo empresarial, exortando ao 

consumo de produtos, deixam ver a criança não só como sujeito consumidor do 

mundo das mercadorias, mas também como o estimulador desse consumo. Desde 

muito cedo as crianças assistem a programas de televisão, têm acesso às músicas 

do momento transmitidas pelas rádios, veem vídeos e estão atentas aos noticiários e 
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propagandas, entre outras informações carregadas de significados explícitos ou 

implícitos. Nessas mediações ocorrem relações, reconhecimentos, formação de 

opinião, desejos e experiências singulares, o que configura aprendizados e 

reconhecimentos. Com os meios massivos, a infância, a cultura infantil e a educação 

dos pequenos adquiriram outro prisma e representatividade, com nova rotina e 

novos modos de brincar que interferem na formação das crianças.  

As relações entre pais e filhos são escassas, trabalha-se cada dia 

mais para o aumento do poder aquisitivo (e consequentemente do consumo); a 

mulher tem uma contribuição crescente na fatia produtiva da população, ficando 

bastante tempo em seu local de trabalho profissional. Pais chegam tarde a casa, 

crianças atarefadas, refeições solitárias ou feitas fora do lar. A família se reúne 

menos para conversar sobre o cotidiano.  

São várias as justificativas apontadas para essa nova configuração. 

Em primeiro lugar, a sociedade do consumo acredita que a atual geração, a que teve 

muitos sonhos e poucas realizações, é uma geração que não conseguiu dar conta 

de suas expectativas e que, então, transfere aos filhos a obrigação de as realizarem. 

Assim, a criança tem o dever de usufruir o que as gerações anteriores não 

conseguiram.  

A própria mídia invade nosso cotidiano. A criança e o adolescente de 

hoje, conforme apontam Jobim e Souza (1994), não conheceram o mundo de outra 

maneira – nasceram imersos no mundo do telefone, fax, computadores, televisão, 

etc. Televisões ligadas a maior parte do tempo, assistidas por qualquer faixa etária, 

acabaram por assumir um papel significativo na construção de valores sociais. A 

cultura do consumo molda o campo social, construindo, desde muito cedo, a 

experiência da criança e do adolescente, que vai se consolidando em atitudes 

centradas no consumo. O hábito de ver televisão se encontra incorporado ao 

cotidiano de crianças, adolescentes e adultos e, para muitos, é uma coisa que vicia.  

Segundo Marcuse (1973), isso gera a padronização dos gostos, 

hábitos, valores, sensações e pensamentos. Palangana (2002 apud OLIVEIRA, 

PASCHOAL, 2015, p. 8) afirma que a “identidade particular se perde na universal. 

Sob o domínio dos monopólios todas as culturas são massificadas, identificando-se”. 

Contudo, é necessário pensar que há um padrão da moda, do momento histórico, 

mesmo que a moda modifique. Isso não significa despadronização, mas uma nova 

padronização.  
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A criança como indivíduo, como pessoa, não desaparece, mas sofre 

um processo de conformação com o produto, ajustando-se aos determinados 

padrões sociais e econômicos (roupas, programas de TV, músicas, alimentos, 

brinquedos). Marcuse (1997, p. 117) esclarece a padronização com os seguintes 

dizeres:  

 

A individualidade, entretanto, não desapareceu. Ao invés, o sujeito 
econômico livre tornou-se objeto de organização e coordenação em 
larga escala, e o rendimento individual transformou-se em eficiência 
padronizada. Esta se caracteriza pelo fato de que o desempenho do 
indivíduo é motivado, guiado e medido por padrões externos a ele, 
padrões talhados para tarefas e funções predeterminadas.  

 
O que prepondera é a ilusão de que podemos realizar escolhas 

autênticas, mas, de fato, todas as escolhas já estão previstas pelo sistema. O 

processo de construção da identidade na cultura do consumo apresenta-se como 

cambiante, fluido, fragmentado e parcial. Assim, objetos e mercadorias são usados 

para demarcar as relações sociais e determinam estilos de vida, posição social, além 

da maneira de as pessoas interagirem socialmente.  

Há o ajustamento da criança ao produto provém do exterior. Na 

ordem do consumo, predomina o querer algo que o outro tem e, assim, sem 

restrições ou limites, ocupar seu lugar nessa ordem. Situações cotidianas podem 

melhor esclarecer essas ideias: crianças compram tais produtos porque seus amigos 

os consomem. Isso evidencia o desejo de consumir, desejo esse produzido pelo uso 

e pela manipulação da imagem e do mundo exterior. A imagem se torna instrumento 

significativo na construção da lógica consumista. Adultos e crianças, 

independentemente, são todos os dias seduzidos por imagens, veiculadas na 

televisão, outdoors, computador, panfletos, jornais, revistas, etc. A própria formação 

do pensamento infantil está conformada para esse fim.  

Essa atitude da postura crítica em relação às bases de padronização 

do sujeito vem sendo discutidas por autores renomados da área educacional, a 

exemplo Marx (1980); Adorno (1995), Marcuse (1973) entre outros. Estes autores 

relatam em suas pesquisas como a Indústria Cultural, a mídia e o consumo vêm 

reestruturando a humanidade durante a história e nos mostra que estes veículos 

mercadológicos proporcionam uma sensação de “liberdade” aparente roubando o 

poder de descriminação, mas proporcionando satisfações substitutivas e alienadas, 
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como também sensação de estar em uma sociedade democrática, pois, o acesso 

aos bens de consumo está sendo oferecida para todas as classes sociais, a 

facilidade ao crédito desenvolve uma sensação de autonomia no sujeito levando-o a 

padronização de gostos, costumes e homogeneização estética. Ocorre uma 

vulnerabilidade das pessoas e das coisas. Logo a ética e os valores estão 

reconfigurados. Gozando do discurso capitalista cabe garantir o significado da 

educação em sua gênese. Colocando-a em consonância com o homem e a 

natureza. 

Segundo Saviani (2000) o trabalho diferencia o homem dos animais, 

com este o homem age transformando a natureza e também a sí próprio a fim suprir 

suas necessidades básicas de sobrevivência, essa transformação do natural culmina 

na construção de um “globo cultural” que é próprio da espécie humana. A educação 

para o autor está relacionada ao trabalho não material, que abrange a produção do 

saber sistematizado e planejado (o conhecimento). 

Nas palavras de Saviani (2000, p. 382), diz que “a forma própria de 

responder adequadamente às necessidades educacionais de um país organizado 

sob regime federativo é exatamente por meio da organização de um Sistema 

Nacional de Educação”. A escola também reproduz valores da sociedade na qual 

está enserida e seus objetivos sociais, políticos e educacionais são reflexos das 

transformações que vem ocorrendo na sociedade contemporânea, e que necessitam 

serem analisadas e discutidas. 

Estudos de Adorno (1995) apontam que a sociedade atual, e o 

sistema nacional de educação servem a uma racionalidade financeira obedecendo 

às regras do mercado, onde o privilégio é para o capital, e o social precisa adequar-

se aos padrões impostos pelo Neoliberalismo. Considerando que a educação é uma 

condição para a existência do sujeito, á que é oferecida nos dias atuais subordina o 

indivíduo à lógica de mercado, onde o objetivo é o lucro, logo a existência do sujeito 

está pautada em uma relação de consumo.   

Atualmente na sociedade do consumo a ideia de poder é 

relacionada à capacidade de poder aquisitivo de bens e de compra (BAUMAN, 

2008), aqui o poder não é visto como necessidade básica pela vontade de viver, 

mas sim por uma futilidade e desperdício que trás subordinação para a classe 

menos favorecida, e também subordinação ao consumismo, ou seja, quanto mais eu 

compro e tenho bens mais eu terei poder perante os demais indivíduos.    
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De acordo com Bauman (2008), essa alienação na obtenção do 

lucro influencia fortemente a educação, pois os sujeitos estão focados no espetáculo 

e satisfação de seus desejos e não sentem o desejo de humanizar-se. A sociedade 

neoliberal educa os indivíduos para atender suas necessidades “o consumo”, 

garantindo assim uma competição acirrada entre os humanos, destruindo a ética e 

as relações amigáveis, a busca obsessiva e alienada é por escolhas já pré-

determinadas por esta sociedade.  

Santos (2003, p. 49) afirma que,  

 

O consumismo e competitividade levam ao emagrecimento moral e 
intelectual da pessoa, à redução da personalidade e da visão do 
mundo, convidando, também, a esquecer a oposição fundamental 
entre a figura do consumidor e a figura do cidadão. 

 

Baseado em um princípio educativo acreditamos que esta pesquisa 

irá colaborar para o conhecimento mais aprofundado sobre as nossas crianças e de 

suas infâncias, o que pensam e como reage a lógica de mercado e indústria cultural. 

A partir disso, o profissional da educação na qualidade de mediador do processo 

ensino/aprendizagem poderá assumir uma postura crítica frente a essas influências 

e também propiciar à criança condições para o desenvolvimento do pensamento 

crítico e reflexivo, em busca de superar a massificação que esta sociedade do 

consumo implanta nos indivíduos.  

Em outras palavras podemos dizer que a escola pode quebrar 

indiretamente a lógica de alienação a qual estamos expostos, ensinando a construir 

uma lógica de solidariedade, coletividade e cooperação, a fim de alcançar uma plena 

democracia. Os autores evidenciam que a saída para os problemas maiores do 

mundo globalizado é a educação, formar cidadãos inalienáveis em uma instituição 

pública e de qualidade que ofereça o suporte para que os indivíduos possam ser 

libertos, “ter liberdade é, portanto, antes de tudo, dispor de possibilidades pessoais e 

sociais de autodeterminação da própria existência”. (OLIVEIRA, 1999, p. 24), 

libertar-se de dependências que impedem a construção de uma nação justa, 

soberana e democrática. 

Diante disso, consideramos a necessidade de um olhar crítico e 

comprometido com a formação do humano, principalmente, num contexto social em 

que nega esse humano em sua subjetividade e totalidade. Nesse contexto, se faz 
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necessário compreender como tem sido constituída a infância sob a luz dessa lógica 

social, a fim de que possamos criar mecanismos de superação ao que está posto 

pela indústria cultural e sistemas de comunicação midiática. 

 

2.2 INDÚSTRIA CULTURAL E O BRINCAR TECNOLÓGICO 

 

Fundamentado no pressuposto de que “toda brincadeira é uma 

imitação transformada, no plano das emoções e das ideias, de uma realidade 

anteriormente vivenciada”. (BRASIL, 1998, p. 27), o enfoque principal consiste em 

compreender o universo lúdico das crianças no contexto atual, ou seja, como essas 

crianças brincam, com que elas brincam, analisando o significado do brinquedo para 

elas, buscando refletir acerca da lógica de mercado (indústria cultural, consumo e 

mídia) neste universo lúdico. 

Em se tratando da Indústria Cultura do brinquedo, pode-se constatar 

que a mercadoria se realiza como brinquedo, como outro produto qualquer, 

buscando satisfazer outras necessidades que o homem vai criando e recriando sob 

a forma de outros produtos. "Marx (1980, p. 44) afirma que 'as propriedades 

materiais só interessam pela utilidade que dão às mercadorias, por fazerem destas 

valores-de-uso. […] Nem, um valor-de-uso vale tanto quanto outro, quando está 

presente na proporção adequada […]'. Nesta lógica, a mercadoria não está 

subordinada ao brinquedo mercadoria. Constitui-se, todavia, como brinquedo, 

criando um sujeito determinado para realizá-la enquanto mercadoria específica. O 

fetiche da mercadoria toma o lugar da necessidade. Mercadorias decidem o 

comportamento dos homens e crianças. As individualidades 'são mercadorias 

monopolizadas e socialmente condicionadas, que se fazem passar por algo natural' 

(MARCUSE, 1975 apud OLIVEIRA; PASCHOAL, 2015, p. 10). 

O brinquedo é pensado e reproduzido a partir do social, para atender 

as representações privilegiadas da infância masculina e feminina. O universo do 

brinquedo feminino privilegia, conforme a classe social e econômica dos grupos 

envolvidos, o espaço familiar da casa, a independência da mulher e sua inserção no 

mundo do trabalho, envolvendo, ao mesmo tempo, os laços afetivos, a doçura e a 

fragilidade. Já o universo do brinquedo masculino privilegia a força, o poder, a 

autoridade, a manipulação, as conquistas terrenas diversas, sucesso empresarial. 
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O mercado parece apreender este corte que remete o brinquedo à 

criança. Toma-a como sujeito que brinca e produz objetos de brincar. Sobrepõe a 

esta condição aquela que interessa ao mercado: a necessidade e o poder para 

comprar. Recria, pois, necessidades de brincar pelo fortalecimento que dá à relação 

criança-comprar (brinquedo), criança-brincar. Nesse propósito, constrói o 

consumidor e o proprietário (do brinquedo) ao lado do ser que brinca e que, porque 

brinca, é alegre, feliz, segundo o discurso do mercado. 

De fato, as crianças utilizam a brincadeira do faz de conta, 

exercendo papéis de pai, mãe, professora, enfermeira e vários outros papéis para 

aprender lidar com os desafios do mundo real. A brincadeira auxilia a criança a ser 

criativa e autônoma, assim desenvolvendo-se. A socialização em grupo é um 

exemplo, quando a criança brinca em grupo, ela se depara com os incômodos de 

estar em um grupo onde surgem ideias e pareceres diferentes, e este contato em 

grupo, já desde criança contribui com as relações da vida adulta, desenvolvendo a 

capacidade de interação e cooperação com o outro. “Nas brincadeiras, as crianças 

transformam os conhecimentos que já possuíam anteriormente em conceitos gerais 

com os quais brinca”. (BRASIL, 1998, p. 27). 

Percebe-se, contudo, que as brincadeiras ditas tradicionais como, 

bolinhas de gude, pião, cavalo de pau, peteca, carrinho de rolimã, boneca de milho, 

pular corda, pega-pega, esconde-esconde, bonecas de pano entre outras, não são 

mais frequentes na sociedade contemporânea, visto que a organização desta 

sociedade e com o surgimento das tecnologias, estes brinquedos saíram de “moda”. 

Hoje os vídeo games, a TV, computador, ou seja, os brinquedos espetaculosos da 

indústria cultural ocupam o espaço das atividades consideradas sadias, promovendo 

diversas consequências negativas na criança e na infância. (VAROTTO; SILVA, 

2004, p. 170-171).  

Contudo, a atividade lúdica em sua expressão máxima da qualidade 

humana, prepara a criança para a vida e para o mundo, com esta a criança 

consegue assimilar a cultura do meio em que vive, integrando-se nele, adaptando-se 

a situações de vivencias em grupo aprendendo a lidar com os sentimentos de 

reconhecer que ela é um sujeito social em que constitui sua individualidade a partir 

das relações. Ao contrário disso e, considerando o sistema em que estamos 

inseridos, a sociedade do espetáculo tem a sua forma de controle das pessoas e no 

caso da criança e o brinquedo, vemos que há uma ênfase sem medida no consumo 
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do brinquedo e, que muitas vezes não permite a experiência criativa do brincar. É 

um sistema que mobiliza para viver, sentir, atuar conforme as necessidades do 

mercado do brinquedo, sendo estas o consumo desenfreado tanto por crianças e 

adultos.  

Diante disso, a escola infantil e o professor tem um papel 

fundamental como mediador nas brincadeiras, direcionado situações lúdicas de 

aprendizagem e estruturando as brincadeiras para além da aquisição do brinquedo. 

Para isso, há a necessidade de construir um ambiente propício, com objetos lúdicos 

adequados e o tempo necessário, para que as crianças se organizem e 

desenvolvam as atividades lúdicas e interativas, uma vez que “a criança nos desafia 

porque ela tem uma lógica que é toda sua, porque ela encontra maneiras peculiares 

e muito originais de se expressar, porque ela é capaz através do brinquedo, do 

sonho e da fantasia de viver num mundo que é apenas seu” (CRAIDY, 2001 p. 6).  

Esse estudo é necessário e emergente, principalmente num contexto 

social em que há uma preocupação pela aquisição do brinquedo, secundarizando as 

relações sociais entre crianças e o próprio brincar criativo e inventivo de crianças. 

Ainda, é um tempo social em que os valores estão reconfigurados, as relações estão 

fragilizadas, a violência é assustadora, o tempo é cronometrado, e a mídia nos 

manipula com as propagandas, e atinge a sociedade em geral, sendo as crianças 

um dos alvos principais, pela indústria do brincar. 

Há que afirmar que nesse cenário atual, a criança se torna o mais 

recente habitante desse novo mundo do consumo. O exemplo mais evidente é a 

criação de um mercado consumidor dirigido exclusivamente à criança; diante desse 

mercado, o entusiasmo parece se expandir gradativamente. Nesse espaço, o 

sujeito-criança apresenta todas as condições para se tornar um consumidor ideal, 

até mesmo pelo forte predomínio da imagem através dos meios de comunicação de 

massa. É marcada e distinguida pelo que consome.  

Mesmo que a criança fuja dessa lógica do consumo, a própria 

vivência infantil está inserida nessa lógica. Não é preciso conversar com uma 

criança, por exemplo, para perceber sua condição econômica. Garcia, Castro, e 

Jobim e Souza (1997) exemplificam essa discussão ao dizer que o sujeito identifica 

facilmente uma “madame” (senhora), um executivo, um adolescente da zona sul, 

uma mulher do subúrbio, uma criança de rua.   
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Ora, a infância não se oferece mais como categoria que proporciona 

felicidade e inocência. A infância muda seu lugar social: sai do lugar de inapta, 

incompleta, para o de consumidora, transformando sobremaneira sua forma de 

inserir-se no mundo. Ao mesmo tempo, a criança se encontra num lugar dúbio, 

incompleto, necessitando da escola para a aprendizagem legitimada pela sociedade. 

Paralelamente, ela encontra-se mais apta que seus pais e professores para lidar 

com as novas tecnologias da vida cotidiana.  

Para que as estratégias acima descritas sejam possíveis, é 

necessário que a criança participe socialmente de situações mediadores que 

favoreçam o conhecimento crítico e reflexivo. Desse modo, os adultos que fazem 

parte da vida social de crianças têm o papel fundamental de mediar essas leituras 

mais amplas, incentivando-as e preparando-as para a compreensão crítica da 

realidade. Segundo Apple (2005, p. 78), “temos que continuar a nos envolver com o 

trabalho crítico de detalhar como a modernidade conservadora está reestruturando 

nossas vidas e instituições”. Consideramos o papel da escola na infância e a prática 

mediadora do professor de educação infantil como possíveis alternativas na 

formação do pensamento infantil e que resultem em ações de superação da lógica 

de padronização e governamento via a cultura consumista. 
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3 OS IMPACTOS DO CONSUMO E A EXPROPRIAÇÃO DO BRINCAR CRIATIVO  

 

Este terceiro e ultimo capítulo vem trazendo discussões acerca da 

criança contemporânea, uma criança adultizada, porém um sujeito de direitos que 

precisa ser resgatada para sua real infância. 

Olhando para a criança de ontem e de hoje tentamos entender o 

lugar da criança na esfera da cultura social, ao compararmos as crianças e as 

infâncias chegamos a sujeitos muito diferentes, é notório observar que a criança 

cresce conforme o seu ambiente sociocultural, desta forma a criança contemporãnea 

tem caracteristicas desta sociedade que é suplantada pelo poder politico e pela 

cultura.  

Muitos autores como Franco (2002), Mata (2010), Linn (2006) 

Oliveira (2011) exploram ideias de que está ocorrendo um desaparecimento da 

infância, que a criança contemporânea está sendo adultizada, assim, sendo um 

adulto em miniatura, visto que, características desta infância da contemporaneidade 

são de adutos, as vestimentas, os costumes, o comportamento, os acessórios 

utilizados emfim, o comportamento entre crianças e adultos está a cada dia mais 

próximo, a criança da atualidade não mais se porta como criança e realiza ações 

que somente caberia a um adulto. Segundo Franco (2002, p. 33) existem armadilhas 

culturais que induzem, seduzem e padronizam as nossas crianças, segundo ela a 

mídia é uma ferramenta mamipuladora ultlizada na cilada do consumo desenfreado. 

Após as grandes conquistas dos diretios infantis os quais fizemos um breve resumo 

neste capítulo, estimulou grandes discussões acerca da criança como sujeito de 

direito, porém mesmo tendo grandes defesas ainda observamos um massacre 

cultulral e social em nossas crianças 

Olhando para o império de brinquedos que as nossas crianças 

contemporâneas possuem nos faz pensar no porquê elas pouco brincam ou nunca 

brincam com os mesmos. O fato é que nossas crianças não estão mais brincando, 

elas estão somente se distraindo com os diversificados brinquedos tecnológicos, 

assumindo a postura de meramente consumidora do produto. 

Nesse sentido, as crianças da sociedade moderna estão imersas em 

uma cultura a qual desconstrói os seus direitos até então garantidos por lei, “na 

lacuna deixada pela ausência do que deveria ser garantido, são colocados traços de 

uma maturidade que não transforma as personagens infantis em crianças precoces, 
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mas em adultos em miniatura” (MATA, 2010, p. 78). Em contrapartida, as crianças 

precisam brincar independentemente do objeto ou brinquedo, uma vez que, ao 

brincar elas criam, recriam e repensam os acontecimentos que lhes deram origem, 

sabendo que estão brincando (BRASIL, 1998, p. 27). Diante disso, objetiva-se 

pensar diferentemente do que o brincar tecnológico tem impulsionado a criança, com 

olhar para o brincar enquanto manifestação criativa e inventiva de crianças seja na 

sociedade de forma ampla, seja nos espaços de educação para a primeira infância. 

 

3.1 O BRINCAR CRIATIVO ENTRE CRIANÇAS 

 

A partir do que foi discutido em relação aos impactos da indústria 

cultural e do consumo na vida social e infantil, principalmente na questão do brincar 

tecnológico que vem ganhando forças significativas no mundo lúdico, acredita-se 

que a escola infantil precisa reorganizar a ideia e a prática lúdica, para além desta 

lógica. Para tanto, o brincar enquanto manifestação criativa e expressiva entre 

crianças se faz urgente em um contexto em que a criança tem o brinquedo, mas não 

brinca. 

 

Preservar e nutrir a capacidade das crianças de brincar é 
fundamental para todos os aspectos de seu desenvolvimento mental, 
social e emocional. Brincar é um componente fundamental de uma 
infância sadia e está inextricavelmente ligado á criatividade. A 
habilidade de brincar está no centro da nossa capacidade de nos 
arriscar, de experimentar, de pensar criticamente, de agir em vez de 
reagir, de nos diferenciar do nosso ambiente e de tornar a vida 
significativa. (LINN, 2006, p. 89). 

 

Segundo Mata (2010, p. 75), o brinquedo proporciona a criança sair 

de sua realidade e sonhar com um faz de conta, mesmo as crianças em condições 

precárias de subsistência conseguem fazer dele a sua ponte para além da fantasia. 

“É como se as crianças tivessem o potencial de, uma vez no comando, produzirem 

algo de positivo ainda que sob as mais adversas condições. Seriam capazes de voar 

alto e produzir beleza, acima de toda a miséria que no presente as atinge”. (MATA, 

2010, p. 75).  

Desse modo, os professores envolvidos em um trabalho 

metodologicamente lúdico podem contribuir significativamente para um novo 

direcionamento do que seja o brincar e as interações em espaços infantis. Para isso, 
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há a necessidade de se estabelecer momentos em que as crianças vivenciem o 

brincar enquanto manifestação humana, independente do objeto – brinquedo. Para 

Linn (2006, p. 92) o principal inimigo do brincar criativo é o marketing para ela: 

 

As campanhas de marketing feitas a partir de produtos licenciados 
enviam uma mensagem para as crianças dizendo que qualquer coisa 
que produzam não é boa suficiente. Embutida em qualquer 
campanha de marketing está a mensagem de que os consumidores 
precisam daquele produto anunciado [...] quer dizer que elas não 
podem imaginar-se brincando sem uma fantasia comprada em vez 
de uma feita em casa, uma vassoura de quadribol movida a pilhas 
em vez daquela usada para varrer a cozinha ou uma varinha oficial 
do Harry Potter em vez de um graveto que pegaram lá fora. (LINN, 

2006, p. 92).  

 

As contribuições teóricas de Vygotsky (1998), são cruciais nesta 

discussão, uma vez que afirma a necessidade das interações sociais em momentos 

de brincadeira. Em seu livro A formação social da mente (1998), ele faz mensão no 

capítulo sete sobre o papel do brinquedo no desenvolvimento da criança. Para ele 

diante do processo de maturação a criança  encontra no brinquedo a satisfação de 

certas necessidades, desta forma a criança muito pequena tem necessidades e 

desejos as quais querem realizálos de maneira imediata, porém a criança pode ter 

desejos que ela não pode realizá-los de maneira real e imediata, “para resolver essa 

tensão, a criança em idade pré-escolar envolve-se num mundo ilusório e imaginário 

onde os desejos não realizáveis podem ser realizados, e esse mundo é o oque 

chamamos de brinquedo” (VIGOTSKI, 1998, p. 106). Como exemplo podemos citar 

uma criança de 3 anos em um momento de tensão que sente o desejo de ser uma 

médica, sendo este um desejo imediato, sabe-se que esta criança não poderá 

realizá-lo, pois a sua maturação ainda não ofereçe condições para isto, assim a 

criança utiliza o faz de conta ilusório para sanar suas vontades, desta forma surge o 

brinquedo, “uma vez que eles parecem ser inventados justamente quando as 

crianças começam a experimentar tendências irrealizáveis”. (VIGOTSKI, 1998, p. 

106). 

No brinquedo a criança consegue criar situações imaginárias, logo 

esta é uma ação que se converte em densenvolvimento e que possui regras, mesmo 

sabendo que a ação do brincar baseada em regras pertence ao estágio no fim da 

idade pré-escolar não desconsidera-se que a fantasia da imaginação também 

envolve regras. Para Vigostski não existi brinquedo sem regras. Ao brincar em uma 
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situaçao imaginária onde a crinança se coloca no lugar de mãe de uma boneca ela 

já está utilizando das regras maternais, e para que a brincadeira fique válida as 

regras de mãe e filha devem ser obedecidas, logo a criança consegue criar suas 

próprias regras na brincadeira levando-a assim ao seu desenvolvimento. “O que na 

vida real passa despercebido pela criança torna-se uma regra de comportamento no 

brinquedo”. (VIGOTSKI, 1998, p. 108).  

O brinquedo tem um papel muito decisivo no desenvolvimento da 

criança. 

 

A criação de uma situação imaginária não é algo fortuito na vida da 
criança; pelo contrário, é a primeira manifestação da emacipação da 
criança em relação as restrições situacionais. O primeiro paradoxo 
contido no brinquedo é que a criança opera com um significado 
alienado numa situação real. O segundo é que, no brinquedo, a 
criança segue o caminho do menor esforço – ela faz  o que mais 
gosta de fazer, porque o brinquedo está unido ao prazer – e, ao 
mesmo tempo, ela aprende a seguir os caminhos mais difícies, 
subordinando-se a regras e, por conseguinte, renunciando ao que ela 
quer, uma vez que a sujeição a regras e a renuncia a ação impulsiva 
constitui o caminho para o prazer no brinquedo. (VIGOTSKI, 1998, p. 
113). 

 

Desta forma é apartir do brincar que a criança se depara com as 

regras do jogo, assim estar na brincadeira oferece a criança o autocontrole. 

Brincando ela fica frente a situações que ela mesma tem que resolver, ou seja, 

controlar seus impulsos e seguir regras. No brinquedo a criança encontra 

espontantaneidade e liberdade, e seguir as regras do brinquedo é algo prazeroso. O 

brinquedo “ensina-a a desejar, relacionando seus desejos a um “eu” fictício, ao seu 

papel no jogo e suas regras., as maiores aquisições de uma criança são 

conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível de ação 

real e moralidade” (VIGOTSKI, 1998, p. 114). 

Logo a criança não age de maneira puramente simbólica frente ao 

brinquedo, nele ela realiza ações as quais ela deseja, e esse exercício une o objeto 

e a ação trazendo para a criança um significado, assim as ações internas da criança 

como a imaginação, a vontade e a interpretação são movidas por aquilo que é 

apresentado á ela na ação externa, ou seja, o meio influência a criança.  

 

Assim, o brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal da 
criança. No brinquedo, a criança, sempre se comporta além do 
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comportamento habitual de sua idade, além de seu comportamento 
diário; no brinquedo é como se ela fosse maior do que é na 
realidade. Como no foco de uma lente de aumento, o brinquedo 
contém todas as tendências do desenvolvimento sob forma 
condensada, sendo, ele , mesmo, uma grande fonte de 
desenvolvimento. (VIGOTSKI, 1998, p. 117). 

 

Contudo podemos dizer que a criança em idade pré-escolar se 

desenvolve via brinquedo, ele é o grande responsável na condução do 

desenvolvimento das crianças, ele fornece os caminhos para os pequenos mudem 

suas estratégias para alcançar suas necessidades e contudo muda também a 

conciência.  

Discutir os impactos do marketing nos brinquedos e nas brincadeiras 

infantis nos traz um desconforto, pois a cada estudo e  a cada experiência 

observamos o mundo do brincar criativo se desfinhando. Com tantos outros 

problemas que ameaçam a infância muitas vezes o brincar fica esquecido e torna-se 

menos importante, porém como já mencionamos ele está intimamente ligado ao um 

bom desenvolvimento global da criança e aqui enfatizamos o quão o mesmo 

necessita ser estudado e pesquisado.  

 

As crianças brincam por diversão, mas – com frequência sem saber 
– tambem brincam por diversas outras razões importantes. Quando 
uma criança de quatro anos brinca num trepa-trepa está praticando 
habilidades motoras e aprendendo sobre equilíbrio e riscos. Quando 
brinca com blocos, está explorando as propriedades da gravidade e 
das formas. Quando seu irmão mais velho pinta ou desenha, está 
aprimorando sua habilidade motora fina e se desenvolvendo com 
auto-expressão. (LINN, 2006, p. 95) 

 

O reconhecimento da importância do brincar criativo está escondido 

por tráz da nova cultura midiática do brincar, “as brincadeiras são continuamente 

desvalorizadas e atrofiadas pela forte voz do comércio”(LINN, 2006, p. 90), a 

sociedade está muita mais preparada para aceitar oque está posto pela mídia e pelo 

marketing e não consegue visualizar os prejuízos que este oferece para nosssas 

crianças. 

A gama de brinquedos tecnológicos, ou seja, aqueles onde basta 

apertar um botão para que eles falem, gritem, chorem, golpeiem, entre outras 

facetas, estes transformam nossas crianças em meras observadoras passivas do 

processo do brincar, para elas não são apresentados outra forma de “brincar” ou de 
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“brinquedo”, elas saõ atraídas pelo brilho, pelas cores, porém estes brinquedos logo 

são dispensados pois não oferece há criança brincadeiras imaginativas e ativas, 

considerando que aquilo que a criança poderia fazer com o brinquedo ele já faz por 

sí só. O brinquedo que já vem pronto cheio de sons, barulhos e movimentos perde a 

graça para a criança. No entanto para o comércio não se tem a preocupação se o 

brinquedo está agindo na zona de desenvolvimento da criança ou não, a máquina do 

lucro a indústria cultural somente se preocupa em criar outro brinquedo, pois aqueles 

que já foram descartados podem ser substituídos por algo novo. (LINN, 2006, p. 96). 

 

Devido à  atual confluência da sofisticada tecnologia da mídia 
eletrônica e a glorificação do consumismo, está ficando cada vez 
mais difícil propiciar um ambiente que encoraje a criatividade e o 
pensamento original nas crianças. Elas são atacadas com barulhos 
da publicidade e com as coisas que ela vende do momento em que 
despertam até a hora de dormir. O tempo e o espaço para suas 
próprias idéias e suas próprias imagens, para interações sem pressa 
com textos e ilustrações diminui a cada sucesso de filmes e 
programas infantis – inevitavelmente acompanhados por uma série 
de brinquedos, livros, vídeos e roupas relacionados. (LINN, 2006, p. 
90). 

 

O Marketing submete os indivíduos desta sociedade a uma 

insastifação continua, a sedução do fetiche é tamanha que a compulsão e a 

submissão ao mercado do consumo pode ser comparada à um trem desgovernado, 

o caminho para a insesante busca pela felicidade inculcada na cabeça dos 

consumidores está no consumo de bens materiais, as modas, preceitos, ilusões e 

prêmios alienam a  massa populacional, e aqueles que não conseguem alcançar os 

padrões ditados pelo marketing tornam-se pessoas insatisfeitas, inseguras e 

descriminadas por esta sociedade.  

O bum de informações toma do sujeito o ato de reflexão, o marketing 

não deseja que seus clientes tenham tempo para pensar e refletir, a criticidade não é 

bem vinda no mercado de consumo, não tem oque e nem a quem questionar, 

somente seguir o que está posto, e só assim será aceito. A cultura e a vida para o 

consumo está em alta, com a correria do dia-a-dia em busca de altos salários para 

consumir mais  não nos damos conta que estamos sendo manipulados pelo 

markentig. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da revisão da literatura, buscou-se refletir os impactos da 

indústria cultural e consumo na infância e brincar contemporâneos, que acaba sendo 

regido pelo sistema de padronização da mercadoria e do próprio pensamento. Neste 

estudo, abordou sobre o conceito de indústria cultural, pensando necessariamente 

sobre a lógica do consumo na vida das pessoas e no processo de relações sociais 

constituídas. Ainda, a partir desse cenário, a própria influência da mídia na vida das 

crianças e no processo de brincadeiras e ludicidade.  

No que se refere ao processo da Indústria Cultural pode-se inferir 

que consiste na somatória de empresas e instituições que tem como principal 

atividade econômica a produção de cultura com fins lucrativos. Neste universo de 

propagação, a cultura midiática tem tarefa fundamental, produzindo a cultura como o 

objetivo de obter lucro. Pode-se, dessa forma, pensar no jornal, na revista, o rádio, a 

televisão ou qualquer outro meio de propagação do lucro e do consumo.  

A indústria cultural ou cultura de massa invade a vida e a casa das 

pessoas e do trabalhador seja em qualquer condição econômica e lhe ocupa horas 

de lazer em que poderia desenvolver de forma criativa e auto expressiva, ao 

contrário, provoca-lhe o desejo incontrolável do ter em detrimento do ser, gerando 

nesse individuo um processo de conformação com a mercadoria e os produtos 

gerados pelo consumo.  

A diversificação de produtos ou bens de consumo é uma exigência 

do mercado para atender a um público consumidor que já está persuadido pelo 

marketing, tudo virou mercadoria e o valor de troca que satisfaz a geração de mais 

riqueza, para o mercado de consumo não importando fabricar aquilo que é destrutivo 

ou o que é construtivo para a raça humana, só lhe importa o lucro que determinado 

produto trará em preciso momento. 

A moda e as tendências já são pré-destinadas antes mesmo que 

uma nova estação chegue, sendo o público alvo todas as classes, abarcando todas 

as idades e sexos, modelos confeccionados em massa divulgados e propagados 

pela mídia fetichizante e maquinados pela indústria cultural, visto que a cultura 

erudita perde seu valor e a produção em massa banaliza a mesma.  
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Nesse prisma, assistimos ao declínio do processo de humanização 

do sujeito que acaba se conformando com a mercadoria e com a busca desenfreada 

de satisfação pelo consumo. Diante disso, como fruto de uma sociedade capitalista e 

industrializada, em que tudo é tratado como produto, inclusive os seres humanos, os 

valores humanísticos foram deixados de lado em troca do interesse econômico.  

Desse modo, o capitalismo monopolista possibilita a degradação da 

sociedade e do indivíduo, fazendo com que este perca seu real sentido, por outro 

lado gera cada vez mais a competitividade entre os sujeitos, fomentando a violência 

e guerras, excluindo cada vez mais as minorias pela reprodução da organização do 

processo de trabalho. Ainda, traz miséria e muita insegurança para uma sociedade 

que vive a liquidez de um futuro incerto.  

A partir desse cenário, percebeu-se pela análise crítica à luz da 

teoria crítica que os brinquedos tecnológicos têm feito parte do cotidiano das 

crianças, ocupando o espaço e o tempo que muitas vezes seria dedicado às 

brincadeiras mais criativas e inventivas e, ainda, propagando na mente infantil o 

desejo sem limites pelo ter em detrimento do ser; sentimento este vivido também 

pelos adultos. No caso da televisão esta torna-se um dos meios eletrônicos que faz 

parte do dia a dia das crianças de diferentes classes sociais. Por meio  da tela muito 

é transmitido, desde desenhos animados até campanhas publicitárias que têm como 

alvo o público infantil. Cenas rápidas e violentas fazem parte da paisagem televisiva 

e podem acabar tornando as crianças mais tolerantes à violência. Outro ponto 

importante é relativo ao convívio das crianças com determinados programas infantis 

em detrimento de outros, este é uma opção da criança e não uma postura passiva. 

Mesmo que alguém tenha passado muitos momentos de sua infância diante da 

televisão, determinados personagens lhe deixarão mais marcas do que outros e 

farão parte de sua fantasia. Assim como no caso do videogame haverá uma escolha 

da criança dentre os jogos oferecidos pelo mercado.  

A mesma sensação de conformação ao objetivo é percebido pela 

influência dos jogos eletrônicos que acabam impossibilitando que a criança possa 

falar sobre sua angústia desde uma posição que refira a falta que lhe constitui, pois 

encontra-se com a experiência diminuída, uma vez que nem sempre pode contar 

com o outro para que se possibilite uma troca. Independente de o corpo estar 

adormecido ou não, como no caso dos videogames, é sempre diante de uma 

máquina que ela estará vivendo a experiência.  
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Além disso, o espaço criativo fica restrito a aquilo que os objetos 

eletrônicos e tecnológicos lhe oferecem. Diante disso, preocupou-se também, 

mesmo que de forma sintética, trazer uma reflexão sobre os impactos desse brincar 

tecnológico no processo de pensamento e criação infantil. Nesse processo, as 

crianças acabam sendo expropriadas de sua manifestação criativa, conformando-se 

com os ditames tecnológicos, que muitas vezes, direcionam todo o brincar infantil. 

Há ainda, uma tendência bastante vivenciada no mundo do consumo 

em que crianças apenas lutam para a obtenção do brinquedo, do produto e, muitas 

vezes, não vivenciam situações lúdicas e de brincadeiras frente ao brinquedo. 

Podemos ousar a afirmar que é a dura realidade de crianças com brinquedo e sem 

brincadeira. 

Diante disso, acreditamos que esta pesquisa possa contribuir no 

processo de pensamento e reflexão desse cenário, devolvendo-nos possibilidade de 

ressignificar o próprio brincar infantil. A própria brincadeira enquanto necessidade e 

manifestação humana pode ser revolucionária no campo das relações humanas e 

educativas, permitindo repensar o brincar à luz da criação, interação, invenção e, 

principalmente, enquanto experiência imaginativa e de aprendizagem. 

Tanto a sociedade de forma ampla quanto a família e escola, poderá 

contribuir organizando experiências lúdicas que venham superar o objeto, com 

perspectivas para além da utilidade e do consumo. Afinal o verdadeiro sentimento 

lúdico independe do objetivo, pois envolve o pensamento e o mundo simbólico da 

criança.  

Pensando especificamente na escola da infância, esta poderia 

contribuir efetivamente no processo de humanização dos sujeitos infantis, pelo 

brincar criativo e expressivo. E nesse sentido, o nosso objetivo maior enquanto 

profissionais da educação é ressignificar a escola, atribuindo-lhe o seu verdadeiro 

papel humanizador, aquela que forma o sujeito crítico e reflexivo e que abarque 

todos os saberes de maneira integral, para que a criança, desde pequena, vá sendo 

preparada para repensar o seu papel enquanto cidadão e sujeito de direitos.  

Acredita-se que com o direcionamento do trabalho diante dos 

objetivos propostos todos foram alcançados, pois conseguimos de maneira clara 

esmiuçar cada conceito e pautar-se criticamente frente a cada capítulo.   
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