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 As mudanças tecnológicas implicaram em mudanças na 
vida social das pessoas e, em especial, nas relações 
que se estabelecem no âmbito das famílias. 

 

 Conflito existente entre o direito à liberdade de 
expressão dos pais e o direito de privacidade dos filhos. 

 

 Uso comercial dos perfis infantis, com a exploração da 
imagem e do corpo infantil, revelando o poder das 
mídias e do consumo relacionados ao “ser criança”. 

 

 Parcerias comerciais e publicitárias com lojas, marcas e 
produtos: pequenos influenciadores digitais. 



MÍDIA E CONSUMO INFANTIL  

 16 dos 30 participantes responderam que possuem 

parceria com empresas ou marcas de produtos e 

serviços infantis:  

 

“As marcas me enviam produtos para que eu possa 

testá-los e depois dou meu feedback no meu 

Instagram.” (Izabel) 

  

“Várias. Fornecimento de roupas para divulgação, 

presença em eventos infantis em troca de algum 

benefício.” (Isabela)  

 



 

 A criança possui apenas dois anos de idade e 158.000 seguidores no 
Instagram. A postagem teve mais de seis mil curtidas em um dia. Na 
legenda, a mãe da criança descreve: “inaugurando meu cinto novo da Gucci 
(...) meu laço novo top é da Louis Vuitton”. 

 

 Sociedade de consumo” - vida feliz e de sucesso. O Consumo como um 
estilo de vida e como modo de existir. 

 

 

 

Imagem de publicação encontrada a partir da pesquisa da hashtag “miniblogueira” no Instagram. 



 

“Para mostrar que pertencem a esta sociedade voraz de consumidores, as 
crianças tornam-se, elas mesmas, mercadorias de consumo, ou seja, não 

fazem propaganda apenas da personagem midiática que carregam 
consigo, mas de seus corpos, de sua sexualidade, de seus jeitos de ser, 

portar-se e vestir-se.” Petersen e Schmidt (2014)  

 

 

 

Imagem de publicação encontrada a partir da pesquisa da hashtag “mindigitalinfluencer” no Instagram. 



 Silva e Guimarães (2014) pontuam que a criança, por 

ainda não possuir uma estrutura cognitiva bem 

formada, não é capaz de relacionar o que ela usa com 

uma mensagem a transmitir. 

 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) aborda 

o direito à intimidade, à imagem e à privacidade. 

 

 No mais, vale ressaltar que o conceito de privacidade é 

contextual e temporal. (EBERLIN, 2017). 

 

 Necessidade de discussões para uma visão mais 

consciente e crítica do fenômeno, desencadeando 

efeitos tanto na família quanto na sociedade.  

 


