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INTRODUÇÃO 

 Compreender como as informações transmitidas pela mídia e acessadas 

pela criança interferem no seu cotidiano, requer de uma maior atenção. 

Conforme GADE (1998) as crianças, por estarem em processo de 

formação, podem ser atingidas com maior facilidade, inclusive nos seus 

valores e escolhas que definem de alguma forma a construção de sua 

identidade. 

Para  Story; French (2004) enumeram três pontos principais a serem 

relevados sobre a relação propaganda alimentar veiculada pela televisão 

e as crianças: 1o.  a criança quando exposta a determinada propaganda 

irá escolher o alimento anunciado numa proporção maior do que a 

criança que não foi exposta. 2o.  as crianças mais expostas às 

propagandas influenciavam as compras em casa de maneira mais 

invasiva e efetiva. 3o.  os alimentos preferidos pelas crianças refletem as 

propagandas de alimentos a quais elas estão mais diretamente expostas. 

OBJETIVO 

Identificar a influência da propaganda na formação dos 

hábitos alimentares de crianças entre 6 e 10 anos de 

idade. Além de analisar como a criança interpreta a 

propaganda, quais elementos desta que influenciam na 

escolha do alimento , assim como a mãe se percebe nesse 

processo. 

TEMPO FRENTE À TELEVISÃO: Crianças passavam muito tempo em 

frente a TV, principalmente à noite e sozinhas.  50% delas consumiam pelo 

menos uma das refeições com a TV ligada; 

 

CONHECIMENTOS SOBRE UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL: o 

discurso da alimentação saudável  existe, porém os alimentos que as crianças 

levavam de lanche para a escola eram basicamente bolos, salgadinhos, 

bolachas e refrigerantes. Quanto a bolacha trackinas  a maioria das crianças  

relatou que era saudável, fazia bem para saúde “porque era boa”. 

 

PARTICIPAÇÃO DAS CRIANÇAS NAS COMPRAS DE CASA:  as 

crianças influenciam as compras de casa, ou seja, pedindo diretamente o 

produto aos pais ou participando ativamente do processo de compra. Os pais 

já escolhem os alimentos preferidos pelos filhos sem estes pedirem. 

 

PERCEPÇÃO DOS PAIS SOBRE A INFLUÊNCIA DA 

PROPAGANDA: grande parte das mães entrevistadas acreditavam que as 

propagandas de alimentos influenciava a compras e também os hábitos 

alimentares das crianças porém não viam correlação direta com a dieta de 

seus filhos. 

 

HÁBITOS ALIMENTARES DAS CRIANÇAS: as crianças e as mães 

manifestaram gostar de verduras, legumes e principalmente de frutas, porém 

deve-se atentar que a frequência que relataram comer esses tipos de 

alimentos foi baixa. 

 

PERCEPÇÃO DA PROPAGANDA DO BISCOITO TRAKINAS: 

crianças- gostaram da melodia, da mágica envolvida em uma das 

propagandas e da bolacha em tamanho mini; mães- captaram a ideia principal 

da propaganda que alia a diversão em família com o biscoito mais saudável, 

porém acreditam que a mudança da formulação da bolacha foi danosa pois as 

crianças não gostam mais do sabor da bolacha, sendo assim acabam optando 

por outros tipos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

   METODOLOGIA 

Pesquisa qualitativa, sendo que a coleta de dados foi realizada 

através do método de grupo focal e um questionário 

socioeconômico para a caracterização dos sujeitos do estudo.  

Foram escolhidas duas escolas uma pública e outra particular 

para a seleção dos participantes. O projeto foi encaminhado ao 

comitê de ética em pesquisa da FCM/UNICAMP protocolo 

675/2011. 

Nos grupos focais (crianças, mães) foram apresentados dois 

comerciais do biscoito da marca, discutido o comercial 

apresentado, ressaltando temas como motivos de compra do 

produto, a diferença entre alimentos saudáveis e não saudáveis e 

como cada grupo interpretava a propaganda. 
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  CONCLUSÃO 

As crianças atualmente tornaram-se papel chave nas compras e decisões de 

casa, ainda assim, seus pais continuam a ter real importância em suas escolhas 

alimentares. Entretanto deve-se ressaltar com este trabalho como a propaganda 

televisiva consegue influenciar nestas escolhas também, sendo que, 

frequentemente os pais nem percebem o poder de persuasão que as 

propagandas possuem sobre os seus filhos. 

AVALIAÇÃO DA INTERFERÊNCIA DA PROPAGANDA DO BISCOITO 

TRAKINAS NOS HÁBITOS ALIMENTARES DE CRIANÇAS DE 6 A 10 

ANOS 
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