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RESUMO 

 

A educação para o consumo constitui uma realidade no processo de escolarização, contudo essa 

educação não está limitada aos conteúdos formalizados. Esta pesquisa analisou as representações 

sociais de educação para o consumo nas práticas cotidianas das escolas e dos professores de 

educação infantil. O referencial teórico-metodológico que fundamentou o estudo foi a Teoria das 

Representações Sociais. A metodologia adotada circunscreve-se na abordagem qualitativa. O estudo 

foi realizado em três etapas envolvendo os delineamentos: documental e empírico. Na primeira 

etapa, por meio de estudo documental, buscou-se identificar o discurso circulante das instituições 

(públicas e privadas) sobre educação para o consumo. Para isto selecionamos sites, blogs, imagens, 

agendas e outros comunicados veiculados por essas instituições. Na segunda etapa procuramos 

apreender o conteúdo geral das representações sociais de educação para o consumo entre 

professoras de educação infantil (pré-escola). Para concretizar nosso intento fizemos um estudo de 

campo utilizando um questionário com questões abertas, o qual foi respondido por 108 

participantes. Eram todas mulheres e atuavam em instituições públicas e privadas de educação 

infantil. Dando prosseguimento ao trabalho de campo, na terceira fase, realizamos uma entrevista 

associativa (utilizando fichas indutoras) com um subgrupo de 32 professoras que haviam 

participado da segunda fase. Nessa última etapa analisamos a relação entre representações sociais e 

práticas de educação para o consumo no interior das instituições. Para análise dos dados recolhidos 

nas três etapas utilizamos a técnica de Análise de Conteúdo, organizando o material em categorias 

temáticas. Os resultados indicaram que a escola tem desenvolvido e divulgado suas práticas de 

educação para o consumo através de um discurso circulante compatível com os sistemas de 

comunicação: propagação e propaganda. Esse discurso recorre tanto a contenção do consumo como 

ao seu incentivo. As representações sociais de consumo são incorporadas às práticas pedagógicas 

através de sua acomodação aos discursos pedagógicos. As análises revelaram que as professoras 

objetivaram a educação para o consumo como práticas de consumo consciente/responsável, 

voltadas para o suprimento de necessidades. Essas representações estão ancoradas em práticas que 

orientam o não desperdício e consumo do necessário. Elas são materializadas em atividades que 

envolvem: educação ambiental, alimentar, financeira e midiática. Em contrapartida, o incentivo ao 

consumo estimulado pela escola não é reconhecido pelas docentes como educação para o consumo, 

apenas o consumismo é visto nessa perspectiva. Inferimos que a preocupação das docentes não é 

tanto com o incentivo ao consumo, mas com as situações de exclusão e constrangimento que ele 

gera. Para minimizá-las, as docentes empregam táticas, que são formas clandestinas de conviver 

com estratégias impostas pelas escolas, pais, crianças. Táticas são saídas que encontram tanto para 

conter o consumo quanto para proporcioná-lo no espaço das instituições escolares. Face aos 

resultados da pesquisa aqui apresentada sinalizamos para o papel das instituições formadoras de 

professores a fim de que incorporem a discussão e problematização do consumo aos componentes 

curriculares dos cursos. Também, os sistemas educativos (ao desenvolverem processos de formação 

contínua de professores) devem nesses momentos de reflexão coletiva provocar esse debate, 

analisando de modo mais crítico práticas de consumo já cristalizadas no interior das escolas. Uma 

possível contribuição deste trabalho para o campo da formação de professores será colocar o 

docente (particularmente o da educação infantil) em contato direto com representações e práticas de 

educação para o consumo estimulando-o a pensar ou repensar as suas próprias ações. 

 

Palavras-chave: Representação social. Práticas. Educação para o consumo. Professoras de Educação 

Infantil. 

 
 



ABSTRACT 

 

The education for consumption constitutes a reality in the process of scholarization – however this 

education is not limited to formalized contents. This research has analyzed the social 

representations of education to consumerism in the day-to-day practices of schools and of children 

education teachers. The theoretical-methodological referential that gives base to this study is the 

Social Representation theory. The adopted methodology is based on the qualitative approach. The 

study was executed in three phases, involving the empirical and documental conceptions. On the 

first phase, through documental studies, we tried to identify the on-going discourse of public and 

private institutions about education for consumption. For this purpose we selected websites, blogs, 

images, diaries and other means of communication used by these institutions. On the second phase, 

we tried to learn the general content of the social representations of education for consumerism 

among teachers of children education (pre-school). To make our intentions concrete, we have done 

a field study using an open-answer questionnaire which was answered by 108 participants all of 

which were women who worked at public and private children education institutions. Continuing 

the field research, we performed an associative interview (using cards) with a subgroup of 32 

teachers who participated in the second phase of research. On this last phase, we analyzed the 

relation between social representatives and educational practices for consumerism in the 

institutions. For the analysis of data gathered on the three phases we used the content analysis 

technique, organizing the material in thematic categories. The results indicated that the school has 

developed and spread its educational practices for consumerism through an on-going discourse 

which is compatible with the systems of communication: propagation and advertising. This 

discourse relies on both consumerism suppression and its motivation. The social representations of 

consumerism are incorporated to the pedagogical practices through its accommodation to the 

pedagogical discourses. The analyses revealed that the teachers looked to educate for consumption 

as conscious/responsible practices, aimed towards the provision of necessities. These 

representations are anchored on practices which orientate for non-wasting and consumption of the 

necessary. They are materialized in activities which involve environmental, nourishment, financial 

and mediatic education. However, the motivation for consumption stimulated by the school is not 

recognized by the teachers as education for consumption – only consumerism is seen by this 

perspective. We infer that the concern of the teachers is not as much about the motivation of 

consumption but with the situations of exclusion and discomfort it creates. In order to minimize 

them, the teachers employ tactics, which are clandestine ways of living with the strategies imposed 

by the school, parents and children. Tactics are solutions they find for restraining consumption as 

well as allowing it into the school environment. Given the results of this research, we point the role 

of teacher education institutions, with the purpose that they will be able to incorporate the 

discussion and issues of consumption to their courses‟ curricula. In the same manner, the 

educational systems (while developing teacher‟s continuous education processes) should, in these 

moments of collective reflection, encourage this debate, analyzing in a deeper, critical manner the 

already crystallized consumption practices in schools. A possible contribution of this work for the 

teacher‟s formation field is to place the teacher (children‟s educators in particular) into direct 

contact with representations and practices of education for consumption, stimulating the  reflection 

about his/her own actions.   

 

Keywords: Social Representation. Practices. Education for consumption. Children‟s education 

teachers.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa aborda a educação para consumo nas representações sociais e práticas de 

professoras de educação infantil no interior da escola. Não se trata de um estudo sobre o 

consumo em si, mas das representações de consumo nas práticas pedagógicas cotidianas, a 

socialização para o consumo no ambiente escolar. Entendemos por “Educação para o 

consumo” o processo de socialização pelo qual os indivíduos adquirem conhecimentos, 

habilidades e atitudes em relação ao consumo. Esse processo pode ser intencional ou não 

intencional, desenvolvido em diferentes espaços educativos formais ou não formais. 

Tomamos como referência Souza (2007) que considera a prática pedagógica uma ação 

coletiva de diferentes sujeitos que se põem em prática em espaços formais e não formais. O 

autor reconhece o caráter pedagógico da ação docente, no entanto não transfere ao docente 

completa responsabilidade para com o processo de ensino e aprendizagem, na visão de Souza 

a educação é uma prática cultural, um processo amplo que envolve diferentes atores e grupos 

sociais. 

O interesse pela temática da educação para o consumo decorre da prática como 

professora de educação infantil e ensino fundamental. No trabalho desenvolvido como 

docente, em inúmeras situações foi necessário mediar situações perpassadas pelo consumo 

presentes nas conversas, brincadeiras, discussões, sonhos e desencantos das crianças. Durante 

a formação inicial estudamos timidamente o assunto, mas a prática docente revelou a 

fragilidade desses conhecimentos frente a sua complexidade e demandas. Várias vezes na 

escola situações relacionadas ao consumo nos provocaram devido à reprodução da lógica da 

sociedade do consumo e revelaram a necessidade de aprofundar estudos sobre o tema. É nesse 

contexto que se insere esta pesquisa, que foi desenvolvida no mestrado em educação. 

Trata-se de um tema relevante, pois o consumo constitui a base do nosso sistema 

cultural (BAUDRILLAR, 2008), portanto, presente no cenário escolar. Como coloca Costa 

(2009a, p. 77), as crianças já ingressam na escola "totalmente capturadas pelas malhas do 

consumo". Na visão da autora, o marketing televisivo realiza precocemente seu trabalho, ou 

seja, opera suas pedagogias e “conquista” clientes antes mesmo deles ingressarem na escola, 

desta forma, os apelos midiáticos invadem os muros escolares através de seus diferentes 

atores, particularmente crianças e adolescentes. 

Admitimos que a educação para o consumo, realizada por diferentes instâncias da 

sociedade tem rebatimento no ambiente escolar. No entanto, não podemos deixar de 

reconhecer que a própria escola também tem educado em sintonia com a lógica da sociedade 
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do consumo e sociedade de consumidores, promovendo situações de forma intencional ou 

aparentemente ingênuas e despretensiosas que incentivam o consumo do supérfluo 

(BAUDRILLAR, 2008; BAUMAN, 2008).  

Práticas como festas, “hora da novidade”, cobrança de taxas para compras de presentes 

por ocasiões diversas; venda de produtos industrializados e pouco saudáveis nas cantinas em 

oposição às aulas, que estimulam hábitos mais adequados de alimentação; lançamento de 

variados modelos de uniformes por uma mesma escola; propagandas de produtos e serviços 

no ambiente escolar são ações comuns, não tem recebido atenção devida e passam 

despercebidas. Sem que os atores escolares se deem conta elas educam tanto ou mais que os 

comerciais de TV, pois estão sendo legitimadas pela escola, “instituição central na vida das 

sociedades e das pessoas” (COSTA, 2009b, p.72). Essas e outras situações evidenciam a 

mercantilização da escola e sua evidente conexão às políticas neoliberais regidas pela lógica 

do mercado e têm sido denunciadas por diversos autores, como Beck (2012), Costa (2009a), 

Dantas (2012), Ignácio (2011), Paz (2011), Santos (2005) e Valença (2000). 

Entendemos que a escola pode contribuir para diminuir a lógica consumista ou para 

reforçá-la através de práticas nas quais fica visível a colonização de seu espaço pelo mercado, 

transformando o ambiente educacional em um rentável negócio. Ressaltamos que a 

socialização das crianças para o consumo nas práticas pedagógicas é realizada 

corriqueiramente chegando a passar despercebida ou mesmo a ser explícita em ações 

denominadas educativas. Assim, faz-se importante problematizar essas situações de incentivo 

ao consumo que têm sido naturalizadas pela escola. 

 Quando falamos de educação formal não podemos dizer que questões relacionadas ao 

consumo tenham sido totalmente desconsideradas pelas políticas educacionais e escola.  O 

poder público tem demonstrado preocupação com a educação para o consumo ao 

sugerir/prescrever orientações curriculares através dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs
1
), cartilhas e leis que abordam e orientam sobre como lidar com o assunto. 

                                                           
1
 Os PCNs para o Ensino Fundamental foram publicados e distribuídos nas escolas brasileiras em 1997 

e estão organizados em etapas. Os PCNs para as primeiras séries (1ª a 4ª). Estão divididos em 10 

volumes. O primeiro é um documento introdutório, os volumes 2, 3, 4, 5, 6 e 7 abrangem as diferentes 

áreas do conhecimento (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, História e Geografia, Arte 

e Educação Física), 8 (Apresentação dos Temas Transversais), que não trazem o tema consumo 

explicitamente e sim os temas (8.2 Ética; 9.1 Meio Ambiente; 9.2 Saúde; 10.1 Pluralidade Cultural e 

10.2 Orientação Sexual). Os PCNs para o Ensino Fundamental (5ª a 8ª série), também estão divididos 

em 10 volumes.  O primeiro é um documento introdutório, os volumes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 abrangem 

as diferentes áreas do conhecimento (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, Geografia, 

História, Arte, Educação Física e Língua Estrangeira) e o volume 10 apresenta os temas transversais. 

O tema consumo é abordado no volume 10.7 (Trabalho e Consumo). Entende-se por temas 
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Essas produções repercutem dentro da escola que tem desenvolvido intencionalmente 

práticas de educação para o consumo, as quais são denominadas de estímulo ao “consumo 

consciente”. Em geral elas se preocupam em instruir sobre direitos do consumidor, educação 

econômica, reciclagem do lixo, armazenamento de resíduos, alimentação saudável, uso 

racional da água e energia elétrica.  

Partimos do pressuposto de que a educação para o consumo é uma realidade no 

processo de escolarização, mas que essa educação não está limitada aos conteúdos declarados 

ou formalizados. É nessa perspectiva que nesta pesquisa abordamos as representações de 

professores e práticas de educação no espaço da escola.  

Por se tratar de uma temática sutil, discreta e ao mesmo tempo perturbadora no 

cotidiano escolar devido a algumas situações de socialização para o consumo estarem de certa 

forma naturalizadas e passarem despercebidas nas práticas dos professores, admitimos sua 

aderência à Teoria das Representações Sociais. Esse é um referencial que lida com questões 

sutis e complexas e que de algum modo provocam o sujeito a querer entendê-las ou explicá-

las. 

O estudo foi norteado por um conjunto de questões, a saber: como a escola tem 

desenvolvido e divulgado suas práticas de educação para o consumo? O que significa educar 

para o consumo para o professor de Educação Infantil? Como o consumo se evidencia e se 

manifesta nas práticas escolares cotidianas? Como o professor compreende as práticas de 

consumo no interior da escola e como lida com elas? Os professores percebem que a escola 

pode se constituir como um espaço de promoção do consumo? Como se articulam 

representações e práticas de educação para o consumo dos professores de Educação Infantil?  

Com base nas questões propostas, a pesquisa tem  como objetivo geral: compreender as 

representações sociais de educação para o consumo nas práticas cotidianas das escolas e dos 

professores de Educação Infantil. São objetivos específicos do estudo: a) identificar o discurso 

circulante das instituições escolares sobre educação para o consumo em instituições públicas e 

privadas que oferecem educação pré-escolar; b) apreender o conteúdo geral das 

representações sociais de educação para o consumo entre professoras de educação infantil 

(pré-escola); e c) analisar a relação entre representações sociais e práticas de educação para o 

consumo no interior das instituições que oferecem educação pré-escolar. 

                                                                                                                                                                                     
transversais as temáticas interdisciplinares que devem ser incorporadas às diferentes disciplinas e 

conteúdos a serem desenvolvidos no ensino fundamental.  
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Para tratar o objeto desta pesquisa, qual seja, a educação para o consumo nas práticas 

escolares e no pensamento dos professores de Educação Infantil, lançamos mão de duas 

categorias teóricas: consumo em suas diferentes abordagens e Representações Sociais.  

O consumo tem sido explicado por várias vertentes. Inicialmente tomamos por base as 

considerações dos autores Baudrillard (2008), relativas à sociedade do consumo e Bauman 

(2001, 2008) sobre sociedade de consumidores, consumo e consumismo nas práticas escolares 

de educação para o consumo. No entanto, na fase das análises emergiram situações que nos 

fizeram tomar outros referentes. Segundo Bardin (2011), a análise numa abordagem 

qualitativa corresponde a um procedimento mais intuitivo, mais adaptável a índices não 

previstos ou à evolução das hipóteses. Desta forma, mesmo reconhecendo o valor dos autores 

iniciais, os dados recolhidos foram revelando a inventividade e autonomia dos sujeitos frente 

às situações que envolviam o tema do consumo o que nos levou a incluir Certeau (1994) com 

os conceitos de estratégias e táticas cotidianas. Como esse aporte foi possível compreender 

melhor as práticas de educação para o consumo no cotidiano escolar da educação infantil 

numa sociedade de consumo. Isto foi possível porque Certeau (1994) não reduz os 

consumidores a meros dominados. Por não admitir a passividade dos praticantes sua posição 

se coaduna com o referencial de Moscovici (2012), para o qual o indivíduo é um ser capaz 

que não só reproduz, mas também produz. Esse autor empreendeu uma análise relacionando a 

representação ao comportamento social, ou seja, buscou compreender a influência das 

representações sociais nas ações cotidianas.  

Nesta investigação o consumo é entendido como ato inscrito culturalmente que vai além 

da satisfação das necessidades fisiológicas, suprindo principalmente as necessidades 

simbólicas, como um código capaz de promover um processo de socialização permanente dos 

indivíduos (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2013; ROCHA, 2005; VEBLEN, 1998). 

No primeiro capítulo apresentamos, em linhas gerais, em que fundamentamos a 

construção de nossa problemática de pesquisa. Ou seja, os primeiros passos na busca de 

compreender a categoria consumo, suas abordagens e produção científica sobre o tema nas 

últimas décadas. 

No segundo capítulo são apresentados os fundamentos da Teoria das Representações 

Sociais seus conceitos de base e valor heurístico para o estudo. 

No terceiro capítulo apresentamos as etapas, procedimentos coleta e análise de dados da 

pesquisa. Explicitamos o percurso metodológico adotado, a abordagem, tipo de estudo 

realizado, campo de pesquisa, sujeitos investigados e procedimentos utilizados.  
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No quarto capítulo apresentamos, em três seções, os resultados das análises e discussões 

de cada etapa de desenvolvimento do estudo.  

Finalmente, fizemos algumas considerações sobre as respostas a que chegamos com o 

desenvolvimento da pesquisa, os limites do trabalho e possibilidades de novos 

aprofundamentos sobre o estudo da educação para o consumo nas práticas escolares e 

representações de professores.  
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2 CONSUMO 

 

2.1 Abordagens Teóricas  

 

Apesar da centralidade do consumo em nossas vidas, este é ainda um tema pouco 

estudado devido ao preconceito construído em torno dele. Enquanto a produção é vista como 

algo nobre e ligada ao sacrifício, o consumo é algo condenável, ligado ao prazer (ROCHA, 

2013). 

Mesmo admitindo a escassez de discussão sobre consumo, é um tema de natureza 

transversal, problematizado e investigado por diferentes áreas do saber, tais como: Economia, 

Direito, Sociologia, Medicina, Psicologia, Administração, Publicidade, Marketing, 

Propaganda, Educação, Educação Ambiental, Biologia e Nutrição. Cada área mantém seu 

próprio enfoque. Os estudos, por sua vez, abordam desde estratégias para ampliação dos 

lucros por meio da estimulação do desejo, até a conscientização visando sua contenção, com 

base em uma formação crítica e cidadã. Sendo assim, perceber que os significados atribuídos 

ao consumo são múltiplos é imprescindível para compreender sua presença ideológica e 

prática na experiência contemporânea. 

O consumo imprime uma lógica à sociedade capitalista, trazendo implicações sociais, 

culturais, econômicas e políticas que demandam reflexões e interpretações. Sem perder de 

vista que a riqueza, diversidade, complexidade e amplitude dos estudos do consumo não são 

possíveis de acomodar em um único arcabouço interpretativo, situamos a discussão em 

autores como Jean Baudrillard, Zigmund Bauman, Michael de Certeau, Mary Douglas, Baron 

Ishaerwood, dentre outros. 

Mary Douglas e Baron Isherwood (2013), uma antropóloga e um economista 

publicaram na Inglaterra, no final da década de 70, o livro “O Mundo dos Bens”, em que 

consumo foi pensado como fenômeno chave para a análise de relações sociais e sistemas 

simbólicos. Os autores criticam tanto a visão utilitarista que toma o gosto como dado e volta 

sua atenção para a racionalidade das escolhas em relação a alta e baixa de preços, a renda do 

consumidor e a maximização dos lucros, quanto a determinação do consumo como algo 

natural. Também problematizam a visão moralizante do consumo que o relaciona à futilidade.  

Douglas e Isherwood (2013) sinalizam para as dimensões culturais e simbólicas do 

consumo, e para a diversidade de motivações que envolvem o ato de consumir. Entendem os 

bens de consumo enquanto comunicadores de categorias culturais e valores sociais, desta 

forma, as escolhas relacionadas ao consumo refletem julgamentos valorativos e morais 
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culturalmente dados, ou seja, carregam significados sociais de grande importância, dizem algo 

sobre o sujeito, sua família, seus grupos de pertença, sua cidade, sua rede de relações.  

Baudrillard debruçou-se sobre a emergência do consumo na sociedade no período pós-

guerra, publicando o livro A sociedade de consumo, em 1970. Seus estudos relacionam o 

consumo à técnica e os meios de comunicação de massa. Para ele, essa relação cria um 

sistema de signos, uma forma de leitura do mundo. Suas análises refletem o contexto da época 

e são de grande importância para se compreender a sociedade atual. 

Baudrillard (2008, p. 11) afirma que vivemos em uma sociedade do consumo. Desta 

forma, admite que o consumo como eixo organizador das sociedades contemporâneas. 

Segundo o autor, o consumo “surge como modo ativo de relação, como modo de atividade 

sistemática e de resposta global, que serve de base a todo nosso sistema cultural”. 

Bauman (2001) analisa as transformações relacionadas ao consumo ocorridas na 

modernidade. O autor defende que nossos antecessores viviam em uma sociedade de 

produtores em que o papel-chave na sociedade era exercido pelo trabalho e nós vivemos em 

uma sociedade de consumidores, na qual o consumo assume agora o papel chave. 

O Filósofo, historiador e teólogo Michael De Certeau (1994), por outro lado, destaca os 

modos de recepção e usos do consumo, pelo homem ordinário, em seu cotidiano. Por meio 

das reflexões do autor, é possível perceber as táticas empreendidas pelos praticantes/usuários, 

deslocando nossa atenção de uma prática de consumo supostamente passiva para a criação 

anônima do fraco nascida da prática e do desvio no uso de produtos e serviços, além de nos 

levar a desconfiar de qualquer ponto de vista que pretenda ser hegemônico. 

As análises de Bauman (2001) permitem perceber que o surgimento das novas 

tecnologias, a partir da segunda metade do século XX, provocou efeitos ambíguos e 

desencadeou mudanças em todos os domínios da experiência humana. Completa que na 

sociedade atual, não é a demanda que condiciona a oferta; é a oferta que determina a 

demanda. Ou seja, primeiro os produtos aparecem; depois, encontram-se aplicações para eles. 

Desta forma, há um crescimento na produção que excede a demanda, seja ela genuína ou 

inventada. 

Na sociedade de produtores, seus membros eram tratados como trabalhadores 

(produtores e soldados). Essa era a forma como eram moldados; ou seja, a identidade do 

indivíduo carregava as marcas de sua própria produtividade. Estava estabelecido que seus 

integrantes deveriam ter vontade e capacidade para desempenhar seu papel de trabalhadores. 
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Por volta dos anos 1920 aos anos 1970, todavia, desencadeou-se um processo pelo qual 

a sociedade de produtores passou a se transformar em uma sociedade de consumidores. Esta, 

por sua vez, “molda” seus membros para desempenhar o dever de consumidor. 

Contudo, observa-se que tanto na sociedade de produtores (primeiro estágio da 

modernidade, denominado de modernidade sólida), quanto na sociedade de consumidores 

(segundo estágio, a modernidade líquida) existe a produção e o consumo de bens. A diferença 

reside na ênfase dada ao consumo em cada período. 

No primeiro estágio, a produção é central e o consumo secundário. No segundo, inverte-

se a lógica: o consumo assume o papel principal e a produção papel secundário. Conforme 

Bauman (2001), essas diferenças são profundas a ponto de justificarem falar da nossa 

sociedade como sendo um tipo distinto e o consumidor, uma criatura acentuadamente 

diferente dos consumidores de quaisquer outras sociedades.  

 

A sociedade de consumidores é um tipo de sociedade que “interpela” seus 

membros (ou seja, dirige-se a eles, os saúda, apela a eles, questiona-os, mas 

também os interrompe e „irrompe sobre‟ eles) basicamente na condição de 

consumidores. Ao fazê-lo, a “sociedade” espera ser ouvida, entendida e 

obedecida. Ela avalia – recompensa e penaliza – seus membros segundo a 

prontidão e adequação da resposta deles à interpelação. Como resultado, os 

lugares obtidos ou alocados no eixo da excelência/inépcia do desempenho 

consumista se transformam no principal fator de estratificação e no maior 

critério de inclusão e exclusão, assim como orientam a distribuição do 

apreço e do estigma sociais, e também de fatias da atenção do público. A 

„sociedade de consumidores‟, em outras palavras, representa um tipo de 

sociedade que promove, encoraja ou reforça a escolha de um estilo de vida e 

uma estratégia existencial consumistas, e rejeita todas as opções culturais 

alternativas. Uma sociedade em que se adaptar aos preceitos da cultura de 

consumo e segui-los estritamente é, portanto, plausível – e uma condição de 

afiliação (BAUMAN, 2008, p. 70-71). 

 

Os atos da produção e o do consumo adquiriram autonomia um do outro, o que fez com 

que cada um pudesse ser controlado, padronizado e operado por conjuntos de instituições 

mutuamente independentes (BAUMAN, 2008). Deste modo, embora a "revolução paleolítica" 

tenha posto fim ao modo precário de existência dos povos coletores e inaugurado a era dos 

excedentes e da estocagem, foi a "revolução consumista" - ocorrida milênios mais tarde, com 

a passagem do consumo ao "consumismo"- o ponto de ruptura que trouxe enormes 

consequências para as relações inter-humanas, tornando o consumo o elemento central para a 

vida da maioria das pessoas, o verdadeiro propósito da existência. Para o autor, o consumismo 

é um tipo de arranjo social resultante da reciclagem de vontades, desejos e anseios humanos 

rotineiros que se instala quando o consumo assume o papel-chave que na sociedade dos 
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produtores era exercido pelo trabalho (BAUMAN, 2008, p.41). Completa que enquanto o 

consumo é uma característica e uma ocupação dos seres humanos como indivíduos, o 

consumismo é um atributo da sociedade. 

Ainda conforme Bauman (2008), na sociedade de produtores, os trabalhadores eram 

fáceis de lidar devido à alienação. Na sociedade de consumidores, eles são alienados à medida 

que se comportam de forma irrefletida e não percebem os afagos que o mercado lhes faz para 

estimular o consumo exacerbado. 

Já Douglas e Isherwood (2013) procuram distanciar-se das teorias que relacionam 

consumo com alienação, futilidade, estupidez, insensibilidade à miséria. Defendem que o 

consumo pode até ser irracional, mas sua essência pressupõe uma escolha soberana, visto que 

as escolhas traduzem e geram cultura em seu sentido mais amplo. Afirmam que o consumo é 

ritual de estabelecimento e manutenção de relações, neste sentido, compartilhar ou não desses 

rituais diz muito a respeito de quem está incluído ou excluído de determinado grupo social. O 

acesso aos bens como o fio condutor dos padrões de consumo geram barreiras que são 

erguidas para impedir que muitos participem do círculo de trocas. Para esses autores, todas as 

sociedades, tanto as tribais quanto a nossa, precisam de rituais para viver, pois sem eles a vida 

fica sem significados claros e sem memórias; eles servem para conter a flutuação dos 

significados. Para Douglas e Isherwood (2013), toda sociedade precisa de uma dimensão 

temporal demarcada, como por exemplo, um calendário, e que essa passagem do tempo é 

carregada de significados, sendo os bens do consumo usados para marcar esses intervalos, 

rituais. 

Bauman (2008) considera que se em grande parte da história conhecida, os homens 

foram vistos e treinados como força de trabalho, agora o são para serem consumidores em 

ações legitimadas pelo neoliberalismo que confere maiores e amplos poderes ao mercado. 

Diante desta lógica, somos convocados primeiramente como sujeitos na condição de 

consumidores e secundariamente na de trabalhadores, ou seja, somos prioritariamente notados 

pela capacidade de consumir. Para Bauman (1999), na sociedade de produtores, questionava-

se se o homem trabalhava para viver ou vivia para trabalhar. Em contrapartida, na atual 

sociedade de consumidores, o que se coloca é se é necessário consumir para viver, ou viver 

para consumir. 

O projeto capitalista da sociedade de produtores investia, segundo Bauman (2008) na 

produção de desejos orientados para o futuro, via aquisição de bens duráveis, que 

asseguravam uma maior comodidade, segurança e status social. Já na sociedade de 

consumidores, o desejo de estabilidade é seu principal fator de risco e faz-se imprescindível a 
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produção constante de novas necessidades através da remodelação dos desejos através de 

novos e melhores produtos. 

Bauman (2008, p. 37) explicita o que é consumo e o que é consumismo quando afirma: 

 

[...] se reduzido à forma arquetípica do ciclo metabólico de ingestão, 

digestão e excreção, o consumo é uma condição, e um aspecto permanente e 

irremovível, sem limites temporais ou históricos; um elemento inseparável 

da sobrevivência biológica que nós humanos compartilhamos com todos os 

outros seres organismos vivos. Visto dessa maneira, o fenômeno do 

consumo tem raízes tão antigas quanto os seres vivos - e com toda certeza é 

parte permanente e integral de todas as formas de vida conhecidas a partir de 

narrativas históricas e relatos etnográficos. 

 

Com esta afirmação, o autor evidencia que o consumo nesse enfoque inscreve-se na 

ordem da necessidade, sendo ato vital para a natureza humana. Por este ângulo, consumimos 

desde antes do nosso nascimento e nosso corpo consumirá até após nossa morte. 

Ainda sob esta ótica, qualquer modalidade de consumo, em qualquer período pode ser 

apresentada como uma versão levemente modificada das modalidades anteriores. Dessa 

forma, tem-se a impressão de que a continuidade parece ser a regra, fazendo com que as 

descontinuidades, rupturas sejam rejeitadas e as mudanças percebidas como puramente 

quantitativas, em vez de qualitativas. 

No entanto, Bauman (2008, p. 38) afirma que, por toda a história humana, as atividades 

de consumo ou correlatas (armazenamento, produção, distribuição e remoção de objetos de 

consumo), com a ajuda da inventividade cultural conduzida pela imaginação, têm moldado as 

formas de vida e padrões de relações inter-humanas. 

 

E ainda assim, se a atividade de consumir, encarada dessa maneira, deixa 

pouco espaço para a inventividade e a manipulação, isso não se aplica ao 

papel que foi e continua sendo desempenhado pelo consumismo nas 

transformações do passado e na atual dinâmica do modo humano de ser e 

estar no mundo. Em particular, não se aplica ao seu lugar entre os fatores 

determinantes do estilo e da qualidade de vida social e ao seu papel como 

fixador de padrões (um entre muitos ou o principal) das relações inter-

humanas. 

 

O sociólogo acrescenta que o consumismo não se refere à satisfação das necessidades e 

dos desejos, mas a incitação do desejo por outros desejos, sempre renovados – 

preferencialmente do tipo que não se pode, em princípio, saciar (BAUMAN, 2007). O 

consumismo excede a necessidade e inscreve-se na ordem dos excessos, na ostentação do 

luxo e no descarte do lixo. Caracteriza-se como “um atributo da sociedade”, uma vez que as 
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necessidades são historicamente construídas e constantemente redefinidas. O luxo de hoje 

pode se tornar a necessidade de amanhã, da mesma forma que o luxo de ontem se apresenta 

como necessidade hoje (BAUMAN, 2008, p. 41). 

Segundo Rocha (2005), as implicações ideológicas das representações do consumo no 

senso comum, na mídia e em alguns saberes podem ser explicadas a partir de quatro visões: 

moralista, hedonista, naturalista e utilitária. Conforme este autor, o consumo é algo que se 

explica por uma dessas visões, pela articulação entre algumas delas ou por seu conjunto.  

A visão utilitária, predominante nos estudos de Marketing, possui um viés economicista 

e enfatiza a dimensão cultural do consumo, via comportamento do consumidor, como 

estratégia para vender mais e, consequentemente, obter mais lucro. O compromisso do 

marketing é com o aumento das vendas, geração de lucro e, para tanto, tem por objetivo 

conhecer segredos dos consumidores. 

A visão hedonista tem no discurso publicitário seu principal difusor. Essa visão 

funciona como uma espécie de discurso central, que repercute na cultura de massa através da 

associação entre posse (produtos e serviços) e felicidade. Contudo, ela é uma das visões mais 

frágeis, com natureza ideológica facilmente denunciável. 

É justamente pela repetição incessante de seu discurso através da mídia, que a visão 

hedonista denuncia a si mesma, dando margem ao surgimento de uma visão muito forte e 

contrastante com ela, a saber: a moralista, segundo a qual o consumo é responsabilizado por 

diversos problemas da sociedade como violência, desigualdade social, individualismo, 

desequilíbrios mentais e ecológicos.  

Por fim, a visão naturalista, também chamada de determinista, na qual o consumo é 

percebido como algo naturalmente inscrito, universalmente experimentado e biologicamente 

necessário. 

Segundo Douglas e Isherwood (2013), todas as teorias do consumo que assumem uma 

teoria das necessidades, começando pelas físicas, passando pelas sociais e simbólicas, 

possuem o pensamento tão fracamente teorizado na sua própria área que precisa 

absurdamente iniciar com biologia, no entanto deveria iniciar considerando que seres 

inteligentes que possuem o suficiente para viver conseguem matar de fome alguns de seus 

iguais, pois pobreza é uma questão de como as pessoas tratam umas às outras, e isso precisa 

de um enquadramento sociológico.  

A presença e a circulação de uma representação não indica o que ela é para seus 

usuários. É preciso analisar a sua manipulação pelos praticantes que não a fabricaram; ou seja, 
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é preciso perceber as diferenças e semelhanças entre a produção da imagem e a produção 

secundária que se esconde nos processos de sua utilização (CERTEAU, 1994). 

Na sociedade do consumo a noção de utilidade, de origem racionalista e economista, 

precisa ser revista, uma vez que a lógica do desperdício, do supérfluo, da inutilidade - longe 

de figurar como resíduo irracional - adquire uma função positiva, revelando-se como essencial 

à produção dos valores, das diferenças e do sentido nos planos individual e social 

(BAUDRILLARD, 2008). 

Essa constatação leva o referido autor a definir “consumo como consumição”, 

fundamentado na necessidade e na acumulação do supérfluo que precede ao necessário. 

Defende que “todo o discurso sobre as necessidades assenta numa antropologia ingênua: a da 

produção natural para a felicidade” que se constitui como a referência absoluta da sociedade 

de consumo, revelando-se como o equivalente autêntico da salvação (BAUDRILLARD, 2008, 

p. 49). 

Douglas e Isherwood (2013) revelam a distorção que há em tentar explicar o cultural 

pelo natural, uma vez que o consumo como algo biologicamente necessário está em um plano 

diferente do consumo experimentado por nós na cultura contemporânea. Escolhemos marcas 

de carros, estilos de roupas, serviços bancários, etc e nesse plano o consumo se torna algo 

cultural, simbólico, sendo capaz de definir modos de ser, diferenças e semelhanças.  O que faz 

Bauman (2008), em profícuo diálogo com esses autores, afirmar que a teoria das necessidades 

deveria começar assumindo que os indivíduos precisam de bens para envolver outras pessoas 

em seus projetos, visto que os bens servem para mobilizar outras pessoas.  

A sociedade de consumidores “em aguda oposição às formas de vida precedentes, 

associa a felicidade não tanto à satisfação de necessidades, [...] mas a um volume e uma 

intensidade de desejos sempre crescentes” (BAUMAN, 2008, p. 44, grifos do autor). 

Enquanto na sociedade de trabalhadores o consumo era orientado para obter bens 

duráveis que garantissem segurança, na sociedade de consumidores o consumismo se 

empenha visando a apropriação para o desfrute imediato. A síndrome cultural consumista 

consiste na negação da procrastinação e possível vantagem em se retardar uma satisfação 

(BAUMAN, 2008). 

Baudrillard (2008) é categórico ao afirmar que é no consumo do excedente e do 

supérfluo que, tanto o indivíduo como a sociedade não só sentem existir, mas viver. A crença 

na abundância, criada pela multiplicação dos objetos, serviços e bens materiais leva as 

pessoas a se encontrarem mais rodeadas de objetos do que de outros seres humanos, visto que 

nossa civilização vive em função dos objetos. Baudrillard (2008, p. 16) afirma que “vivemos 
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o tempo dos objetos”, ou seja, que existimos segundo o seu ritmo e em conformidade com a 

sua sucessão permanente, já que os vemos nascer e morrer.  Isto nos difere de todas as outras 

civilizações anteriores em que os objetos, instrumentos e monumentos eram perenes.  Bauman 

(2001), em diálogo com Jeremy Seabrook, afirma que o capitalismo não entregou os bens às 

pessoas. As pessoas é que foram entregues aos bens.  

Em relação aos bens, Douglas e Isherwood (2013) afirmam que eles possuem um duplo 

papel. São obviamente necessários para subsistência, mas, sobretudo produzem e ajudam a 

manter relações sociais. Ou seja, ao mesmo tempo em que provê subsistência, desenha linhas 

das relações entre indivíduos e grupos. Os bens são portadores de significados, mas nenhum 

significado é por si mesmo, uma vez que ele só é decifrado nas relações. Embora os autores 

não neguem a existência dos bens possuírem marcações, significações privadas, se focam nos 

bens como classificadores e marcadores sociais.  

Os bens e seus significados fazem parte de um sistema de informações. Os indivíduos 

precisam estar presentes nos rituais de consumo dos outros para poderem compreender e 

compartilhar das informações. Ainda conforme Douglas e Isherwood (2013, p. 30), o 

consumo é um mecanismo de poder, de inclusão e exclusão que serve para o indivíduo se 

comunicar com os outros, para entender o que se passa à sua volta. Os bens como um sistema 

de informação enviam mensagens relacionadas ao status, à personalidade, aos interesses e aos 

gostos de quem os possui. Completam, esse autores, que “os bens são neutros, seus usos são 

sociais; podem ser usados como cercas ou como pontes”. 

Baudrillard (2008, p. 208), por sua vez, salienta a importância de entender o significado 

que a mercadoria pode ter para o indivíduo na sociedade atual, já que não consumimos coisas, 

mas, signos. A mercadoria se une ao signo, uma vez que “tudo é signo, signo puro”. E é 

através dessas associações imaginárias e simbólicas que a mercadoria torna-se mais atraente. 

O consumo do signo e não do objeto em si traz à tona o potencial de inclusão e exclusão 

social da mercadoria. O objeto, ao assumir o valor de signo, deixa de estar ligado a uma 

função ou necessidade e passa a corresponder a substitutos. Desta forma, os consumidores 

estão mais preocupados com o significado que determinado produto possa ter, do que com a 

sua funcionalidade. Isso porque o consumo ordena os signos e a integração do grupo, 

constituindo uma moral enquanto sistema de valores ideológicos, e um sistema de 

comunicação, conforme explica Baudrillard (2008, p. 95-96):  

 

o consumo surge como conduta ativa e coletiva, como coação e moral, como 

instituição. Compõe todo um sistema de valores, com tudo o que este termo 
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implica enquanto função de integração do grupo e de controle social. A 

sociedade de consumo é ainda a sociedade de aprendizagem do consumo e 

de iniciação social ao consumo – isto é, modo novo e especifico de 

socialização em relação à emergência de novas forças produtivas e à 

reestruturação monopolista de um sistema econômico de alta produtividade. 

  

Desta forma, o consumo surge como modo ativo de relação, como modo de atividade 

sistemática e de resposta global, que serve de base a todo nosso sistema cultural. O sujeito se 

movimenta levado pela necessidade de possuir algo. Mas, a promessa de satisfação do desejo 

é mais intensa do que a necessidade efetiva de obter o bem ou objeto desejado. Assim, quando 

os bens de consumo são conquistados, a satisfação imediata e momentânea é logo substituída 

por um novo desejo. O novo rapidamente se torna velho e obsoleto. É a busca incansável em 

saciar novos desejos que vai construindo o movimento cíclico de renovação dos mesmos. Os 

desejos do consumidor, principalmente aqueles que ainda não foram percebidos, é o 

combustível da sociedade do consumo, é o campo fértil para o mercado criar e expandir suas 

ofertas. 

Bauman (2008) afirma que o mercado seduz os consumidores, mas que, para fazê-lo, ele 

precisa de consumidores que anseiem por serem seduzidos. Para o autor, o verdadeiro 

objetivo talvez não seja adquirir, juntar e acumular, mas adotar o imperativo de descartar e 

substituir, afinal, nas suas palavras: “a „síndrome consumista‟ envolve velocidade, excesso e 

desperdício” (BAUMAN, 2008, p. 111, grifos do autor). Diante da necessidade do descarte, 

só o lixo tende a ser sólido e durável. 

A sociedade de consumo prospera enquanto consegue tornar perpétua a não satisfação 

de seus membros e, para que isso aconteça, a estratégia utilizada é desvalorizar e depreciar os 

produtos de consumo assim que esses sejam promovidos no universo dos desejos. Desta 

forma, tendo em vista os curtos prazos de validade dos produtos, inaugura-se a era da 

obsolescência embutida nos bens oferecidos e um aumento na indústria da remoção do lixo 

(BAUMAN, 2008). 

Nessa lógica, a satisfação do indivíduo na sociedade de consumidores seria o prenúncio 

de uma catástrofe iminente, uma falha. Sobre isto afirma Bauman (2008, p. 128, grifos do 

autor):  

 

os indivíduos que se satisfazem com um conjunto finito de necessidades, 

guiando-se somente por aquilo que acreditam necessitar, e nunca procuram 

novas necessidades que poderiam despertar um agradável anseio por 

satisfação, são consumidores falhos - ou seja, a variedade de proscritos 

específica da sociedade de consumidores. 
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Na mesma linha de argumentação Boff (2008, p. 1) cita o então procurador geral dos 

Estados Unidos, que em 1968 afirmou: 

 

não encontraremos um ideal para a nação nem uma satisfação pessoal na 

mera acumulação e no mero consumo de bens materiais. O PIB não 

contempla a beleza de nossa poesia, nem a solidez dos valores familiares, 

não mede nossa argúcia, nem a nossa coragem, nem a nossa compaixão, nem 

a nossa devoção à pátria. Mede tudo menos aquilo que torna a vida 

verdadeiramente digna de ser vivida. 

 

No entanto, em uma sociedade em que o fracasso e o sucesso dos países são medidos 

pelo PIB, os consumidores falhos são tidos como pessoas desnecessárias à sociedade de 

consumidores, que estaria melhor sem eles (BAUMAN, 2008, p. 83): 

 

todos os membros da sociedade de consumidores são, do berço ao túmulo, 

consumidores de jure- ainda que o jus que os definiu como consumidores 

nunca tenha sido votado por Parlamento algum nem registrado nos livros de 

direito. Ser um 'consumidor de jure' é, para todos os fins práticos, o 

'fundamento não jurídico da lei', já que precede todos os pronunciamentos 

legais que definem e declaram os direitos e obrigações do cidadão. 

 

Um número considerável de consumidores de jure, fracassam de modo informal, mas de 

forma tangível para os consumidores de facto. Os fracassados são considerados consumidores 

falhos e em diversas situações encontram-se anônimos, não são percebidos como sujeitos 

capazes de discernir/escolher como os demais membros da sociedade de consumidores. Tendo 

em vista que o verdadeiro detentor de poder nessa sociedade é o mercado de bens de 

consumo, é no momento de encontro entre vendedores e compradores que são realizadas as 

separações e seleções entre incluídos e excluídos, condenados e salvos, consumidores 

adequados e defeituosos (BAUMAN, 2008). 

O mercado de consumo de produtos é o mais soberano dos soberanos, pois, ao 

apresentar uma sentença de exclusão, não aceita apelação, visto que não há um juiz nomeado 

presidindo o julgamento, além dos veredictos serem dados pela fórmula NEA que significa: 

Não Existe Alternativa. “Suas sentenças são tão rígidas quanto informais, tácitas e raras vezes 

declaradas ao público” (BAUMAN, 2008, p. 86). 

Bauman (2008) alerta que, quanto mais a fórmula é repetida, mais profunda é a renúncia 

do Estado à soberania, o que faz com que a soberania do mercado fique mais ousada e 

obstinada. Consequentemente, a soberania do Estado e sua prerrogativa de estabelecer o 

limite entre incluídos e excluídos, assim como de reabilitar e readmitir os excluídos vai sendo 
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solapada, enfraquecida. O Estado enfraquecido termina por passar muitas de suas funções e 

prerrogativas para os lados, e não para cima; ou seja, passa para o próprio mercado. Esse ciclo 

vai gerando uma separação entre o poder de agir e a política, que, embora continue sob o 

domínio do Estado, é cada vez mais despida de sua liberdade de manobrar, de estabelecer as 

regras e arbitrar. Assim, ainda que o Estado continue a articular, divulgar e executar as 

sentenças de exclusão, ele não tem mais a liberdade de escolher os critérios da política de 

exclusão visto que o Estado como um todo torna-se um executor da soberania do mercado. 

Bauman (2008, p. 65) afirma que o consumismo é a "economia do engano", não só por 

se tratar de excesso e desperdício econômico, mas também por apostar na irracionalidade dos 

consumidores, por estimular as emoções e não o cultivo da razão. Diz que o excesso, o 

desperdício e o engano são sintomas de boa saúde do sistema, uma vez que só assim a 

sociedade de consumidores é capaz de assegurar sua sobrevivência. 

Desta forma, a fenda escancarada entre a promessa de satisfação e seu cumprimento não 

é um sinal de defeito nem um efeito colateral da negligência, tampouco resulta de um erro de 

cálculo. Pelo contrário, é a condição necessária para que a sociedade de consumidores 

funcione de modo adequado (BAUMAN, 2008). 

Visto a partir da lógica da sociedade de consumidores, o consumidor ideal é alguém que 

internalizou insaciabilidade, que renova frequentemente seu desejo de consumir, pois o seu 

constante movimento é fundamental para o mercado. Bauman (2008) alega que, embora o 

conceito de exclusão sugira enganosamente a ação de alguém ser transportado para fora, para 

longe do lugar que ocupava, na sociedade de consumidores a falta de movimento, a 

estagnação é que exclui. 

Os indivíduos são treinados pela sociedade atual para perceberem o mundo como um 

contêiner cheio de objetos descartáveis, incluindo os seres humanos. De igual maneira, as 

relações humanas tendem a ser tratadas como coisas destinadas a serem consumidas, e não 

produzidas. Desta forma, estão sujeitas aos mesmos critérios de avaliação dos outros objetos 

de consumo (BAUMAN, 2001). 

Para acompanhar as inovações trazidas pelo mercado, é preciso aprender a descartar 

tanto objetos em condições de uso, quanto experiências já vivenciadas, uma vez que a 

valorização do novo pressupõe e implica a desvalorização do velho. Isto porque é a 

velocidade da circulação, do envelhecimento, da reciclagem, da substituição (que como 

consequência produz entulho) que gera lucro e não a durabilidade e a confiabilidade no 

produto. 
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Da mesma forma que a sociedade de consumo precisa de seus objetos para existir e para 

destruí-los, ela também precisa promover o esquecimento e não o aprendizado, a fim de que 

os sujeitos estejam sempre em movimento, sempre em busca de novas sensações. 

Bauman (1999, p. 92) compara o desejo do consumidor a uma viagem, quando afirma: 

“viajar esperançosamente é na vida do consumidor muito mais agradável que chegar. A 

chegada tem esse cheiro mofado de fim de estrada, esse gosto amargo de monotonia e 

estagnação que poria fim a tudo aquilo pelo que e para que vive o consumidor”. 

Essa busca incessante pelo novo gera no consumidor uma aflição genérica, uma 

melancolia que é entendida, pelo autor, como um distúrbio resultante do encontro fatal entre a 

obrigação/ compulsão de escolher e a incapacidade de fazer opção devido à indisponibilidade 

de critérios fidedignos capazes de separar o relevante do irrelevante, o essencial do supérfluo, 

a mensagem do ruído (BAUMAN, 2008). 

O consumo é um sistema de classificação do mundo que nos cerca (DOUGLAS; 

ISHERWOOD, 2013; ROCHA, 2005). Como código, ele pode ser inclusivo em pelo menos 

dois sentidos: por um lado, inclusivo de novos produtos e serviços e, por outro, de identidades 

e relações sociais. Mas, não podemos perder de vista que o consumo também pode gerar 

exclusão, visto que classifica e diferencia socialmente os indivíduos. 

A sociedade do consumo, no entanto, atende unicamente às necessidades do sistema. 

Não há lugar para necessidades individuais. Desta forma, a diferenciação nunca atua sobre as 

diferenças reais entre as pessoas. Pelo contrário, o consumo elimina o ser próprio de cada um, 

toda a qualidade original. A partir daí, as diferenças deixam de ser exclusivas e passam a selar 

a integração do grupo (BAUDRILLARD, 2008). 

Ainda citando Baudrillard (2008) cada um encontra a própria personalidade no 

cumprimento de tais modelos através da moda. Diante desta afirmação, depreendemos que a 

diferenciação do indivíduo se dá no contexto da padronização do consumo do grupo do qual 

faz parte. Isso porque o consumo, em uma instituição social, não se configura como algo 

individual, o que leva o indivíduo a não ter prazer no consumo para si, mas para o coletivo. 

Dessa forma, o ato de consumir pode ser interpretado como uma busca de significação 

distribuída pelos objetos que serve como determinante de pertencimento. 

Frente a essa lógica, Baudrillard (2008) assegura não haver liberdade no consumo. Ao 

contrário, o consumidor é coagido inconscientemente e submetido pela estrutura social a um 

condicionamento de necessidades alienadas e artificiais, produzidas principalmente pela 

publicidade, o que leva o autor a afirmar que a característica da sociedade do consumo é a 

ausência de reflexão. 
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Você não é livre para influenciar o conjunto de opções disponíveis à sua escolha, uma 

vez que não há alternativas possíveis, pois todas as possibilidades já foram pré-selecionadas e 

prescritas. Diante da dificuldade que o exercício de libertação acarreta, as pessoas podem 

rejeitar a perspectiva da liberdade e assim viverem na escravidão acreditando que são livres 

(BAUMAN, 2001, 2008).  O autor afirma que nenhum molde foi quebrado sem que outro o 

substituísse. As pessoas foram libertas da gaiola para serem censuradas caso não consigam se 

recolocar através de seus esforços individuais e infindáveis, nos nichos pré-moldados pelo 

sistema. O indivíduo livre deve procurar o nicho apropriado para se acomodar. 

Na sociedade de consumidores, a liberdade dos indivíduos está associada à 

possibilidade de escolha de mercadorias e de identidades. Eles podem escolher quem querem 

ser, se tiverem condições financeiras para tal. Essa liberdade é vista como uma espécie de 

emancipação soberana, mas que, na verdade, constitui o inverso, à medida que o homem vai 

sendo destituído de sua subjetividade, enfraquecendo e perdendo suas raízes (BAUMAN, 

2001). 

A lógica consumista traz duras consequências psicológicas, que levam o pobre a sentir-

se responsabilizado pelo seu próprio infortúnio, “forçado a uma situação na qual tem de gastar 

o pouco dinheiro ou os parcos recursos de que dispõe com objetos de consumo sem sentido e 

não com suas necessidades básicas, para evitar a total humilhação social e evitar a perspectiva 

de ser provocado e ridicularizado” (BAUMAN, 2008, p. 74). 

Numa sociedade de consumidores, compartilhar a dependência do consumo é essencial 

à liberdade individual fundada na escolha do consumidor, a liberdade de ser diferente, de ter 

identidade. Para a construção dessa identidade, também são utilizados utensílios produzidos 

em massa como ferramenta da variedade individual (BAUMAN, 2008). 

Desta forma, a identidade única e individual só pode ser gravada na substância que todo 

mundo compra, ou seja, ganha-se a independência rendendo-se ao que todos do seu grupo de 

pertencimento ou de anseio possuem (BAUMAN, p. 99). 

Ainda sobre as necessidades, Baudrillard afirma: 

 

As necessidades visam mais os valores que os objetos e a sua satisfação 

possui em primeiro lugar o sentido de uma adesão a tais valores. A escolha 

fundamental, inconsciente automática do consumidor é aceitar o estilo de 

vida de determinada sociedade particular [portanto, deixa de ser escolha! – 

acabando igualmente por ser desmentida a teoria da autonomia e soberania 

do consumidor] (BAUDRILLARD, 2008, p.79-80, grifos do autor). 
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A obediência a padrões tende a ser alcançada pela tentação e pela sedução e não mais 

pela coerção. Esta última aparece sob o disfarce do livre-arbítrio, não se revelando como força 

externa (BAUMAN, 2001). Nesta perspectiva, o indivíduo é visto com ser condicionado, 

pouco capaz de fazer reflexões, tomar posições que contrariem a lógica consumista, ainda que 

possua informações para isso, uma vez que sua imaginação não vai mais longe do que seus 

desejos. Quanto a esse fato, alerta Bauman (2010, p. 1): 

 

o problema não é a nossa falta de conhecimento, mas a falta de um agente 

capaz de fazer o que o conhecimento nos diz ser necessário fazer, e 

urgentemente. Por exemplo: estamos todos conscientes das consequências 

apocalípticas do aquecimento do planeta. E todos estamos conscientes de 

que os recursos planetários serão incapazes de sustentar a nossa filosofia e 

prática de “crescimento econômico infinito” e de crescimento infinito do 

consumo. Sabemos que esses recursos estão rapidamente se aproximando de 

seu esgotamento. Estamos conscientes - mas e daí? Há poucos (ou nenhum) 

sinais de que, de própria vontade, estamos caminhando para mudar as formas 

de vida que estão na origem de todos esses problemas.  

 

Ao descortinar como é arquitetado um modo de organização social no qual consumimos 

não só produtos e serviços, mas também ideias, conselhos, corpos, o outro e a nós mesmos, o 

autor afirma que a lógica do consumo se expandiu da esfera econômica para todos os níveis do 

viver humano. 

Na sociedade de consumidores, as pessoas são, ao mesmo tempo, consumidoras e 

mercadorias. Tornar-se mercadoria sedutora para ser desejada e consumida é uma marca 

registrada na nossa sociedade, como é possível perceber nas exposições da vida privada que é 

realizada nas redes sociais. A esse respeito, Bauman (2001) afirma que a vida privada tem 

sido colocada para consumo público. 

Quando nos preparamos para atender aos ditames identitários da sociedade de 

consumidores, estamos dando ênfase à visibilidade de nós mesmos, através da exposição de 

como somos e de nossos pertencimentos. Mas, também, estamos nos colocando como uma 

imagem a ser apresentada, consumida pelos demais e, portanto, nos disponibilizamos para o 

consumo, visto que o consumo vai além dos atos de compra. Produzimos novas possibilidades 

de ofertas de compra e venda de nós, o que nos eleva da condição de consumidores à de 

mercadorias vendáveis (BAUMAN, 2008). 

Ser consumidor constitui o eixo identitário fundamental. Bauman (2008) vê três 

importantes deslocamentos de ênfases na produção de nós mesmos: do “ser” (ideia de algo 

fixo) para o “tornar-se” (ideia de processo com possibilidade de modificação que demanda 
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esforço e tempo) e, deste último, para o “fazer-se” contínuo (processo, sob a responsabilidade 

de cada indivíduo de fabricar-se, de adequar-se aos modelos existentes no espaço público). 

Seguir o preceito de consumir é visto, na sociedade de consumidores, como algo à 

disposição de todos, dependendo apenas da disposição e do desempenho de cada um. Desta 

forma, a “invalidez social” do consumidor só pode ser consequência de suas faltas 

individuais. Diante desta lógica, consumir significa investir em si, tornar-se, de certa forma, 

uma mercadoria vendável e membro autêntico da sociedade de consumo (BAUMAN, 2008). 

Assim, as mudanças na maneira de consumir alteram o exercício da cidadania, visto 

que, muitas das perguntas dos cidadãos são respondidas mais pelo consumo privado de bens e 

dos meios de comunicação de massa do que pelas regras da democracia ou pela participação 

coletiva em espaços públicos (BAUMAN, 2001). 

Bauman (2008), em diálogo com Maffesoli, afirma que nas tribos pós-modernas as 

figuras emblemáticas e suas marcas (códigos de vestuário e condutas) substituem os totens 

das tribos originais. É a aquisição dessas figuras emblemáticas que dão o sentimento de 

pertencimento. 

Baudrillard (2008) denuncia, ainda, que o consumo, na qualidade de mito tribal e/ou 

pensamento mágico, transformou-se na moral do mundo contemporâneo, fazendo com que a 

sociedade atual se equilibre entre o consumo e sua denúncia. Assim se fazia com a sociedade 

na Idade Média, que se equilibrava entre Deus e o diabo, cujo aspecto mais diabólico do 

último não foi existir, mas sugerir que existia. Da mesma forma, também, a abundância não 

existe, mas se faz crer que ela existe, para se transformar em um mito eficaz. Em uma 

sociedade com um estado da economia marcado pela centralidade do consumidor, a crença na 

abundância está fortemente associada ao desperdício, que oferece prejuízos cada vez mais 

graves (LIPOVETSKY, 2007). 

Talvez a sociedade de consumidores seja a única na história a prometer a felicidade na 

vida terrena, ou seja, aqui e agora. Também é a única que evita justificar e ou legitimar 

qualquer espécie de infelicidade que é considerada como um desvio, um pecado. A felicidade 

ou a sua falta podem ser vistas como sinônimo de sucesso ou fracasso (BAUDRILLARD, 

2008). 

Bauman (2008) comenta uma pesquisa sobre felicidade, realizada por Richard Layard, 

destaca que o sentimento relatado de ser feliz cresce de acordo com os incrementos de renda 

até o patamar que satisfaça as necessidades de sobrevivência. Acima desse patamar, a 

correlação entre riqueza e nível de felicidade se esvai. Isso indica que o aumento do consumo 

não é sinônimo de felicidade, nem tampouco uma atividade que provoque sua chegada. O 
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autor alerta que uma economia orientada para o consumo promove a deslealdade, a 

desconfiança e aprofunda o sentimento de insegurança e medo. Esses sentimentos são a causa 

principal da infelicidade líquido-moderna. 

Segundo Baudrillard (2008), a felicidade encarna o mito da igualdade. No entanto, essa 

igualdade só é possível de acontecer na produção de bens, que é coletiva; ou seja, na força de 

trabalho. Nunca na apropriação, no consumo desses bens que é privado, visto que a lógica do 

sistema está centrada na produção de riquezas e não na utilização e distribuição dessa riqueza. 

Desta forma, a sociedade de consumo resulta do compromisso entre princípios 

democráticos, igualitários, que conseguem aguentar-se com o mito da abundância e do bem 

estar, e o imperativo fundamental da manutenção de uma ordem de privilégio e domínio 

(BAUDRILLARD, 2008). 

Depreendemos, assim, que o consumo termina por organizar desigualdades já que, 

segundo Baudrillard (2008), não existe sociedade de abundância, mas um sistema econômico 

que só se aguenta produzindo riqueza e pobreza, sendo, esta última, uma reserva de mercado. 

Diante disso, as diferenças sociais são inevitáveis. Afinal, o fato da população mais 

pobre ficar excluída da aquisição de bens e serviços não significa dizer que ela não 

compartilhe do sistema de significações e da linguagem do consumo. 

Douglas e Isherwood (2013) afirmam que embora a pobreza tenha sido 

convencionalmente percebida como carência e privação de posses, ela não pode ser definida 

pela ausência de riqueza, uma vez que do ponto de vista antropológico, as coisas cuja posse 

significa riqueza não são necessárias por elas mesmas, mas pelas relações sociais que elas 

sustentam. Desta forma, a pobreza e a riqueza são culturalmente definidas, a pobreza, por sua 

vez, é definida não por um inventário de objetos, mas por um padrão de exclusões. 

Desta forma, na perspectiva de Baudrillard (2008, p. 110), o consumo “é capital para a 

interpretação da nossa sociedade, porque poderíamos ater-nos a esta inversão formal dos 

signos e considerar como efeito de democratização o que não passa de simples metamorfose 

da distância de classe”. 

É a partir da preocupação com a crença na abundância que Baudrillard (2008) critica o 

desenvolvimento incessante da produção de bens de consumo não duráveis. Segundo o autor, 

esses bens possuem fragilidades propositadamente para que sejam novamente adquiridos e 

substituídos ciclicamente; ou seja, os bens são produzidos com vistas à obsolescência 

calculada. 

Bauman (2008. p. 112) completa dizendo que as falhas da mercadoria (tanto as já 

conhecidas quanto as que serão reveladas pelo aparecimento de um novo produto; ou seja, a 
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obsolescência) trazem um regozijo ao consumidor que se compraz em se desfazer do 

ultrapassado e adquirir o novo, visto que "uma sociedade do consumo só pode ser uma 

sociedade do excesso e da extravagância – e, portanto, da redundância e do desperdício 

pródigo". O excesso aumenta ainda mais a incerteza das escolhas que o consumidor pretendia 

abolir ou diminuir, o que torna improvável que o excesso já atingido venha a se tornar 

excessivo ou suficiente. 

As mercadorias constituem-se no fundamento da existência do consumo. Nesse sentido, 

elas precisam ser criadas infinitamente e dentro de certo espaço temporal, ser destruídas e 

logo substituídas por novos produtos para que o sistema não vá à falência.  

O tempo marca de forma significativa e implacável a geração atual de objetos. O ciclo 

curto de vida dos objetos, dada sua substituição em um ritmo acelerado, traduz-se em 

efemeridade. No mesmo momento em que se adquire um bem, imediatamente ocorre uma 

desvalorização tanto em termos de valor monetário, como em valor afetivo. Afirma 

Baudrillard (2008, p. 44-45): 

 

o que hoje se produz não se fabrica em função do respectivo valor de uso ou 

da possível duração, mas antes “em função de sua morte”, cuja aceleração só 

é igualada pela inflação dos preços. [...] a publicidade realiza o prodígio de 

um orçamento considerável gasto com o único fim, de diminuir o seu 

valor/tempo, sujeitando-se ao valor/moda e à renovação acelerada. 

 

Desta forma, o descarte é o destino final dos bens, e não a guarda pelos consumidores. 

A mídia e a publicidade são favorecedoras dessa lógica, uma vez que ajudam a reduzir a vida 

útil do objeto, à medida que difundem uma “nova arte de viver, nova maneira de viver” 

estando sempre apresentando novos produtos e fazendo com que os antigos logo se tornem 

obsoletos.  

Douglas e Isherwood (2013) afirmam que a comunicação de massa nos socializa de 

modo semelhante para o consumo. Baudrillard (2008, p. 208) afirma que as comunicações de 

massa nos oferecem a vertigem da realidade e não a realidade, fazendo com que, ao abrigo 

dos signos, recusemos o real visto que “nossa sociedade pensa-se e fala-se como sociedade do 

consumo. Pelo menos, na medida em que consome, consome-se enquanto sociedade de 

consumo em ideia. A publicidade é o hino triunfal desta ideia”. 

Como dito na introdução, a intenção inicial era abordar o consumo na perspectiva de 

Bauman e Baudrillard, contudo uma maior aproximação com a Teoria das representações 

Sociais e o contato com o campo nos fizeram ampliar o referencial. Foi preciso admitir que a 

sociedade de consumo (BAUDRILLARD, 2008) / de consumidores (BAUMAN, 2008) e o 
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cotidiano constituem uma relação dialética, uma vez que o consumo se dá nas práticas sociais 

na sociedade de consumo/consumidores. Nos estudos de Certeau encontramos as lentes que 

nos permitiram ver as trajetórias inderterminadas das participantes que, aparentemente 

confusas, incoerentes e às vezes invisíveis ao olhar externo e desavisado, desenham traçados 

que não perseguem lógicas estabelecidas. As reflexões de Certeau (1994) estão inundadas de 

confiança na inteligência e inventividade dos fracos e nos levaram a perceber que as 

novidades são inventadas junto aos diferentes usos e consumos do que está posto pela 

sociedade de consumo/consumidores. 

Certeau afirma que o homem ordinário inventa o cotidiano através de uma miríade de 

maneiras não autorizadas denominadas de artes do fazer, escapando silenciosamente à 

conformação (CERTEAU, 1994). 

Essas artes do fazer são as burlas, astúcias, táticas de resistência, ou seja, as artes de 

viver, que vão alterando os objetos e os códigos na sociedade de consumo/consumidores. Para 

ele, a multidão anônima é capaz de abrir o próprio caminho no uso dos produtos e serviços 

impostos pelas políticas culturais, numa microliberdade, tentando viver, da melhor forma 

possível, a ordem social e a violência das coisas (CERTEAU, 1994). 

Segundo Certeau (1994), toda cultura demanda “um modo de fazer”, um modo de 

apropriação que requer uma adoção e uma transformação pessoal. Isto é, para toda produção 

institucionalizada, centralizada, corresponde outra produção denominada, por ele, como uma 

invenção do cotidiano, que cria formas como os consumidores vão se ajustando e 

reorganizando o consumo, que marca o que os consumidores fazem com os produtos. 

Para estudar as práticas de consumo do ponto de vista não do material utilizado e 

imposto pela produção, mas pelo seu movimento próprio Certeau (1994, p. 99-100) estabelece 

uma distinção entre estratégias e táticas: 

 

chamo de estratégia o cálculo (ou manipulação) das relações de forças que se 

torna possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder 

(uma empresa, um exército, uma cidade, uma instituição científica) pode ser 

isolada. A estratégia postula um lugar suscetível de ser circunscrito como 

algo próprio a ser a base de onde se podem gerir as relações com uma 

exterioridade de alvos ou ameaças (os clientes ou os concorrentes, os 

inimigos, o campo em torno da cidade, os objetivos e objetos da pesquisa 

etc.). Como na administração de empresas, toda racionalização „estratégica‟ 

procura em primeiro lugar distinguir de um „ambiente‟ um próprio, isto é, o 

lugar do poder e do querer próprios. Gesto cartesiano, quem sabe: 

circunscrever um próprio num mundo enfeitiçado pelos poderes invisíveis do 

outro. Gesto da modernidade científica, política ou militar.[...] As estratégias 

apontam para a resistência que o estabelecimento de um lugar oferece ao 

gasto do tempo. As táticas apontam para uma hábil utilização do tempo, das 
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ocasiões que apresenta e também dos jogos que introduz nas fundações de 

poder. Ainda que os métodos, práticas pela arte da guerra cotidiana jamais se 

apresentem sob uma forma tão nítida, nem por isso é menos certo que 

apostas feitas no lugar ou no tempo distinguem as maneiras de agir.  

 

Nas estratégias há um tipo específico de saber que determina e sustenta o poder de 

conquistar para si um lugar próprio, no qual se podem gerir as relações com uma 

exterioridade de alvos ou ameaças. Para o autor, o estrategista, o forte age com a previsão de 

calcular suas estratégias, delimitar sua ocorrência a partir de um lugar circunscrito e seguro. 

Já o fraco não pode prever praticamente nada e opera conforme as oportunidades. A 

invisibilidade das trajetórias indeterminadas, também denominadas de táticas, é proporcional 

à recusa ao cumprimento do que lhe é imposto, direcionado, pois, quanto mais as exigências 

circunscrevem modos únicos de operar, mais os praticantes -os fracos- criam ou encontram 

atalhos. 

 

A uma produção racionalizada, expansionista além de centralizada, 

barulhenta e espetacular, corresponde outra produção, qualificada de 

„consumo‟: esta é astuciosa, é dispersa, mas ao mesmo tempo ela se insinua 

ubiquamente, silenciosa e quase invisível, pois não se faz notar com 

produtos próprios, mas nas maneiras de empregar os produtos impostos por 

uma ordem econômica dominante (CERTEAU, 1994, p. 39). 

 

Sendo assim, a tática é a ação calculada, determinada pela ausência de um poder 

próprio, o que não confere à mesma um lugar, senão o do outro (CERTEAU, 1994). Este não 

lugar permite mobilidade, operando golpe por golpe, lance por lance, captação das 

possibilidades oferecidas por um instante nas falhas que as conjunturas particulares vão 

abrindo na vigilância do poder próprio. Assim, a tática é a astúcia que consegue estar onde 

ninguém espera, é a arte do fraco.  

Mesmo que Certeau (1994) considere que toda atividade humana pode ser cultura 

(enquanto apropriação ou reapropriação) ressalta que, para que essas atividades sejam 

reconhecidas como tal, é preciso que as práticas sociais tenham significado para aquele que as 

realiza. 

Segundo o autor, o cotidiano é o que nos é dado cada dia, que nos pressiona e nos 

oprime dia após dia, aquilo que nos prende intimamente, a partir do interior. Acrescenta que o 

que interessa do cotidiano é o invisível. Como são muitas as atividades cotidianas não há 

como os praticantes avaliarem em profundidade as probabilidades antes de exercerem as 

táticas devido a rapidez que as decisões precisam ser tomadas, daí agem com espontaneidade, 
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produzindo e reproduzindo situações. No entanto eles avaliam probabilidades que indicam 

resultados sem que tenham certeza que seu cálculo está correto antes de realizar as ações na 

vida cotidiana, desta forma as avaliações compreendem riscos. Essas ações denominadas 

táticas referem-se a inúmeras invenções de usos para o que está posto. Embora a natureza da 

tática não seja definida por qualquer regulação, é a partir da cautelosa observação da lei que o 

indivíduo praticante produz os desvios necessários a sua resistência. Para não se submeter às 

condições que lhes são oferecidas e continuar vivendo no lugar que lhe impõe uma lei, o 

praticante cria maneiras de utilizar a ordem imposta do lugar instaurando criatividade e 

pluralidade, tirando assim, efeitos imprevistos.  

O lugar é manipulado por estratégias de um sujeito de querer e poder. Os praticantes 

movem-se conforme as oportunidades que criam ou encontram e é o próprio cerceamento que 

favorece a criação de alternativas pelos praticantes (CERTEAU, 1994) que embora aparentem 

serem passivos, apropriam-se daquilo que lhes interessa adequando e modificando bens 

materiais e simbólicos às suas necessidades e mesmo quando estes mantém similaridade com 

modelos estabelecidos, as trajetórias continuam heterogêneas aos sistemas onde se infiltram e 

onde esboçam as astúcias de interesses e de desejos diferentes. 

As análises de Jean Baudrillard, acerca da sociedade francesa no período pós-guerra, e o 

modo como o sociólogo contemporâneo, Zigmund Bauman, abordam o consumo são 

relevantes para esta pesquisa, pois subsidiam a compreensão da temática, suas articulações 

com as práticas de consumo no contexto da escola e contribuem para se compreender o que os 

professores pensam a respeito do assunto. As visões dos dois autores são fundamentais para 

se refletir acerca de como o consumo se tornou central nas nossas vidas. A perspectiva teórica 

de Certeau veio complementar e nos possibilitou enxergar a capacidade criadora dos sujeitos. 

 

 

2.2 Educação e educação para o consumo 

 

Um grupo social socializa em sua cultura os seus demais membros, esse processo se faz 

em um domínio propriamente humano de trocas que englobam signos, interpretações, padrões 

de cultura e relações de poder. O processo de endoculturação se dá pela socialização. 

 

Ao processo global que tudo envolve, é comum que se dê o nome de 

socialização. Através dela, ao longo da vida, cada um de nós passa por 

etapas sucessivas de inculcação de tipos de categorias gerais, parciais ou 

especializadas de saber-e-habilidade. Elas fazem, em conjunto, o contorno 
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da identidade, da ideologia e do modo de vida de um grupo social. Elas 

fazem também do ponto de vista de cada um de nós, aquilo que aos poucos 

somos, sabemos, fazemos e amamos. A socialização realiza em sua esfera as 

necessidades e projetos da sociedade, e realiza em cada um de seus 

membros, grande parte daquilo que eles precisam para serem reconhecidos 

como „seus‟ e para existirem dentro dela (BRANDÃO, 1995, p. 23). 

 

 “Ninguém escapa da educação”. Com esta frase Brandão confirma as diferentes formas 

de se educar, os variados modelos de educação reiterando que a escola não é o único lugar 

onde ela acontece. Reitera que a educação escolar não é a única prática educativa e o 

professor profissional não é o único responsável por desenvolvê-la, estimulá-la.  

Brandão (1995, p. 10) completa, que no imaginário das pessoas, a educação é por 

natureza transformadora. Contudo, na prática ela pode agir de modo contrário aos seus 

propósitos, servir para deseducar. “Ela pode existir imposta por um sistema centralizado de 

poder, que usa o saber e o controle sobre o saber como armas que reforçam a desigualdade 

entre os homens, na divisão de bens, do trabalho, dos direitos e dos símbolos.” 

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) n. 9394/96, que normatiza o 

sistema de educação brasileiro, reconhece o caráter abrangente da educação. Em seu artigo 1º 

fica evidenciado que: a educação “abrange os processos formativos que se desenvolvem na 

vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”. O 

reconhecimento do fenômeno como prática social, essa abrangência subsidia nossa 

compreensão de que a educação para o consumo se faz também nessa prática de socialização 

dos sujeitos.  

Entendendo o consumo como uma prática social, a Resolução nº. 7/ 2010 do MEC, que 

fixa diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de nove anos, formaliza a 

necessidade da educação para o consumo. Dentre outras coisas preconiza em seu artigo 16: 

 

os componentes curriculares e as áreas de conhecimento devem articular em 

seus conteúdos, a partir das possibilidades abertas pelos seus referenciais, a 

abordagem de temas abrangentes e contemporâneos que afetam a vida 

humana em escala global, regional e local, bem como na esfera individual. 

Temas como saúde, sexualidade e gênero, vida familiar e social, assim como 

os direitos das crianças e adolescentes, de acordo com o Estatuto da Criança 

e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), preservação do meio ambiente, nos 

termos da política nacional de educação ambiental (Lei nº 9.795/99), 

educação para o consumo, educação fiscal, trabalho, ciência e tecnologia, e 

diversidade cultural devem permear o desenvolvimento dos conteúdos da 

base nacional comum e da parte diversificada do currículo (BRASIL, 2010, 

grifo nosso). 
 



37 

 

Tendo em vista a abrangência do fenômeno educacional, bem como o que está posto 

nos documentos legais, entendemos por Educação para o consumo todo processo intencional 

ou não de socialização para o consumo, realizado em diferentes espaços educativos sejam eles 

formais ou não formais. 

Lembramos, a partir de Brandão (1995), a educação formal constitui a educação sujeita 

à pedagogia (a teoria da educação), aquela em que se criam situações próprias para o seu 

exercício. Prática desenvolvida por meio de métodos, orientada mediante regras e tempos sob 

a mediação de profissionais especializados, no caso, os professores. São sobre as práticas de 

educação para o consumo, que se dão no processo de educação formal que nos debruçamos 

neste estudo. 

Admitimos que como a educação é um processo amplo e complexo que se faz em 

diferentes espaços, também a educação para o consumo tem sido promovida por diferentes 

agentes e instituições sociais (escolas, associações, família, organizações governamentais, 

organizações não governamentais, diversas mídias). Entendemos também que cada instituição 

é intencionada e assume uma função educativa coerente com seus interesses.  

No dizer de Bauman (2008, p. 73) os membros da sociedade de consumidores são 

treinados desde o berço e por toda a vida para serem consumidores. O autor alerta para o fato 

de antes mesmo de aprenderem a ler, as crianças já apresentam “dependência das compras” e 

completa: 

 

tão logo aprendem a ler, ou talvez bem antes, a „dependência das compras‟ 

se estabelece nas crianças. Não há estratégia de treinamento distintas para 

meninos e meninas – o papel de consumidor, diferentemente do de produtor, 

não tem especificidade de gênero. Numa sociedade de consumidores, todo 

mundo precisa ser, deve ser e tem que ser um consumidor por vocação (ou 

seja, ver e tratar o consumo como vocação). Nessa sociedade, o consumo 

visto e tratado como vocação é ao mesmo tempo um direito e um dever 

humano universal que não conhece exceção. A esse respeito, a sociedade de 

consumidores não reconhece diferenças de idade ou de gênero (embora de 

modo contrafactual) e não lhes faz concessões. Tampouco reconhece (de 

modo gritante contrafactual) distinções de classes. 
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Com base nos subsídios dos autores Bauman e Baudrillard, estamos cientes de que há 

uma educação dos consumidores, que favorece o efêmero e a instantaneidade, com a qual a 

individualidade é privilegiada em detrimento do interesse coletivo. Esse processo termina 

enfraquecendo condições de resistência e organização relativas a lutas sociais. Por outro lado, 

Certeau (1994), diferente dos dois primeiros autores citados, reconhece o processo de 

resistência como algo vivo, não tão enfraquecido entre os sujeitos nas práticas sociais. 

É nessa perspectiva de educação como um fenômeno abrangente e contraditório, que 

traz em si possibilidade de reprodução, resistência e emancipação dos sujeitos que situamos a 

discussão da educação para o consumo, objeto desta pesquisa. 

 

2.2.1 A educação para o consumo na escola 

 

Educar na contemporaneidade, conforme Costa (2009b) vai além de desenvolver 

competências técnicas, científicas e pedagógicas, implica uma sensibilidade para compreender 

as mutações que nos enredam, para penetrar no "espírito" de nosso tempo, sem demonizar 

nem endeusar as culturas e seu tempo. Para a autora não há necessidade de "defender-se" 

dessa cultura, sendo o desafio penetrá-la, compreendê-la, "nos lançar em um empreendimento 

de decifração, do qual poderíamos, quem sabe, ressurgir reumanizados" (COSTA, 2009b. p. 

73). Completa afirmando que a cultura pós-moderna é hoje nosso próprio ambiente e é nela 

que nossa humanidade vai se reconfigurando.  

As mudanças ocorridas no cenário do mundo pós-moderno enredam a escola em sua 

trama (COSTA, 2009b). Nesse contexto, é pertinente discutir como os diversos tipos de 

educação para o consumo influenciam na educação para o consumo realizada pela escola, 

visto que os muros da escola não limitam o cotidiano escolar. 

Certeau (1994) trata das noções de lugar e espaço. Segundo o autor, no lugar, distintos 

elementos se expõem distribuídos individualmente em uma relação uns com os outros, mas ao 

mesmo tempo, cada um situado em um lugar próprio que o define, ou seja, a distribuição de 

elementos contém a distinção de cada um deles em determinada posição (posição em relação 

a si mesmo) ao mesmo tempo que admite a relação de cada um com todos (posição em 

relação ao outro), sem que tenha mobilidade. A imobilidade do lugar é movimentada pelo 

atravessamento de relatos se configurando em espaço. São os relatos que atravessam e 

organizam lugares. O espaço é entendido como um lugar praticado, ou seja, é a imobilização 

vencida por meio de proximidades, distanciamentos, desvios, consensos e conflitos. A partir 
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de Certeau (1994) estamos entendendo o espaço como um lugar praticado. O autor chama a 

atenção para a importância de considerar a produção do conhecimento em diferentes espaços 

que as pessoas inventam cotidianamente, avisadas pela posição que tomam, ocupam no lugar 

e pelas relações que estabelecem em meio ao movimento de tessitura do espaço. Essas noções 

nos ajudaram a entender que o que se passa dentro do espaço escolar não se limita ao lugar, a 

edificação escolar. 

Há uma invasão no cenário escolar dos apelos midiáticos e do consumo trazidos por 

seus atores sociais, visto que crianças e adultos estão sendo modelados pela cultura do 

consumista, conforme afirma Costa (2009d, p. 35-36):  

 

o consumo é o centro organizador da ordem social, política, econômica e 

cultural do presente, e todos nós somos 'educados' para e por ele. Na 

sociedade de consumidores somos constantemente ensinados, segundo os 

moldes da melhor pedagogia do exercício e do exemplo, a formatar todas as 

nossas ações rigorosamente dentro de preceitos e táticas que fomentam a 

realização dos desígnios dessa sociedade. As crianças de hoje nascem dentro 

da cultura consumista e crescem modelando-se segundo seus padrões e 

normas. Talvez apenas um pouco menos confortáveis nesta moldagem, os 

adultos também vão se instalando e conformando em seu interior. 

 

No cenário escolar, tanto as crianças, quanto os professores e demais atores escolares 

estão em processo de socialização para o consumo. Bauman (2009) afirma que a sociedade de 

consumidores ajusta seus membros ao seu novo “habitat” natural através do reprocessamento 

da infância, do gerenciamento de seus espíritos, da conquista de suas almas. Trata-se de uma 

prática permanente, uma vez que o consumidor não é um sujeito a ser descoberto e sim a ser 

produzido, passando por um processo de conformação com o produto, ajustando-se aos 

determinados padrões sociais e econômicos. 

A esse respeito Bauman (2005, p. 73, grifos do autor) alerta: 

 

a educação de um consumidor não é uma ação solitária ou uma realização 

definitiva. Começa cedo, mas dura o resto da vida. (...) As instituições 

responsáveis pela „educação vitalícia do consumidor‟ são incontáveis e 

ubíquas – a começar pelo fluxo diário de comerciais na TV, nos jornais, 

cartazes (...) revistas „temáticas‟ que competem para divulgar os estilos de 

vida das celebridades que lançam tendências, os grandes mestres das artes 

consumistas, até chegar aos vociferantes especialistas/conselheiros que 

oferecem as mais modernas receitas, respaldadas por meticulosas pesquisas e 

testadas em laboratório, com o propósito de identificar e resolver „os 

problemas da vida‟. 
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As crianças já ingressam na escola "totalmente capturadas pelas malhas do consumo" 

(COSTA, 2009a, p. 77), pois o marketing televisivo realiza seu trabalho de operar suas 

pedagogias e conquistar clientes antes destes entrarem na escola. As crianças são 

alfabetizadas para o consumo dentro da própria casa pela família e pela mídia que é "um 

fecundo reduto de fabricação de narrativas sobre as identidades" (COSTA, 2009a, p. 74). 

Mas, não só a mídia tem educado em sintonia com a lógica capitalista, a própria escola tem 

promovido ou permitido situações que socializam as crianças para o consumo com ações 

aparentemente ingênuas e despretensiosas.  

Diversos autores da área da educação, como Beck (2012), Costa (2009a), Dantas 

(2012), Ignácio (2011), Paz (2011), Santos (2005) e Valença (2000) vêm fazendo denúncias 

em relação à mercantilização da escola e sua evidente conexão às políticas neoliberais. Costa 

(2009a) afirma que essa faceta pode ser observada tanto nas estratégias de marketing, que 

transformam a educação em uma “commodity” lucrativa, quanto na transformação dos 

espaços escolares em shopping centers.  

 

[...] tal faceta é visível tanto nas estratégias de marketing que transformaram 

a própria educação em mais uma commodity lucrativa a circular nas 

sociedades de hoje, como na transformação dos espaços escolares em 

verdadeiros shopping centers onde se pode encontrar de tudo, de 

cabelereiros a locadoras de vídeo, agências bancárias, livrarias e boutiques. 

Não são poucas as escolas com griffes próprias, onde camisetas, uniformes, 

cadernos e mochilas com sua logomarca estampada fazem parte do „pacote‟ 

a ser adquirido pelo aluno-cliente (COSTA, 2009a, p. 77, grifos da autora). 

 

Santos (2005)
 
descreve uma situação ocorrida, em uma escola pública, em que a aula é 

interrompida por uma vendedora que se utiliza, ao mesmo tempo, de uma prática comum na 

educação infantil (desenhar) e uma influência midiática (desenhar personagens veiculados 

pela mídia, como a Barbie) a fim de incentivar o consumo de um artefato, no caso um 

brinquedo. A pesquisadora afirma não ter percebido nenhuma intenção da escola em obter 

alguma vantagem com a venda do produto.  

Em situações semelhantes, descritas por Valença (2000), o intuito de obter lucro é 

visível. O pesquisador, ao entrevistar o diretor de uma escola privada, ouviu desse 

profissional que era preciso acabar com a hipocrisia de que a escola não é uma empresa. 

Detalhou parcerias da escola com empresas diversas que propiciavam a circulação e 

exposição de diversos produtos (sanduíches a automóveis) e serviços.  

Salientamos que em 13 de março de 2014 foi aprovado o texto referente a resolução 

n.
º
163/2014 pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), 
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que considera abusiva a comunicação mercadológica e a publicidade dirigidas à criança. 

Proíbe essa comunicação no interior de creches e escolas de educação infantil e ensino 

fundamental, inclusive nos uniformes escolares e materiais didáticos. 

A despeito do que acima comentamos, estamos entendendo que há dois tipos de 

educação para o consumo no ambiente escolar. Uma voltada para a contenção do consumo e 

outra que concorre para a sua estimulação. A escola, influenciada pelos inúmeros documentos 

oficiais produzidos, tem incorporado em seu currículo discussões relacionadas à educação 

financeira, educação alimentar e educação ambiental.   

Consumimos de alimentos a programas televisivos, o que nos leva a afirmar que o 

consumo não se dá apenas no ato da compra. Sua maior visibilidade se dá nessa ocasião. No 

âmbito escolar, práticas como festas, hora da novidade, podem não estar recebendo atenção 

devida e passando despercebidas sem que os educadores notem que essas práticas educam 

tanto ou mais que os comerciais de TV, pois estão sendo legitimadas pela escola, que ainda se 

mantém “como uma instituição central na vida das sociedades e das pessoas” (COSTA, 

2009b, p. 72). 

A escola é uma instituição social de grande repercussão para as crianças, pois além de 

proporcionar o acesso ao saber científico, a formação oferecida repercute em todos os 

aspectos relativos aos seus processos de desenvolvimento e socialização, como a aquisição da 

competência comunicativa, o desenvolvimento das relações afetivas e da identidade. A escola 

se depara com o sujeito consumidor infantil e 

 

parece caber apenas administrar estes eus transbordantes de desejos 

supérfluos, inebriantes, descartáveis e infinitamente renováveis. Mais do que 

uma difícil tarefa, eis um novo e imenso desafio que se apresenta às 

professoras e aos professores destes tempos - enfrentar o consumismo e 

educar o consumidor-cidadão (COSTA, 2009a, p. 78). 

 

 A força da educação está na capacidade de criar o homem que se deseja.  

 

Assim, quando são necessários guerreiros ou burocratas, a educação é um 

dos meios de que os homens lançam mão para criar guerreiros ou burocratas. 

Ela ajuda a pensar tipos de homens, mais do que isso, ela ajuda a criá-los, 

através de passar de uns para os outros o saber que os constitui e legitima. 

Mais ainda, a educação participa do processo de produção de crenças e 

ideias, de qualificações e especialidades que envolvem as trocas de 

símbolos, bens e poderes que, em conjunto, constroem tipos de sociedades 

(BRANDÃO, 1995, p. 11). 
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Assim como sua fraqueza está na não consciência do educador a sua afiliação a um 

projeto. 

 

No entanto, pensando às vezes que age por si próprio, livre e em nome de 

todos, o educador imagina que serve ao saber e a quem ensina, mas na 

verdade, ele pode estar servindo a quem o constitui professor, a fim de usá-

lo, e ao seu trabalho, para os usos escusos que ocultam também a educação – 

nas suas agencias, suas práticas e nas ideias que ela professa – interesses 

políticos impostos sobre ela e, através de seu exercício, à sociedade que 

habita (BRANDÃO, 1995, p. 11). 

 

Segundo Costa (2009b, 2009e) nas atuais condições os professores não tem conseguido 

contribuir significativamente para a reversão da lógica consumista apregoada pela mídia. 

Segundo ela, por estarem obcecados com a operacionalidade das salas de aula, acabam por 

esquecer a existência de vida fora dela por subestimarem o poder da mídia devido ao pouco 

conhecimento sobre o caráter do novo imperialismo - o consumo. 

É possível perceber que em muitos momentos os professores não se dão conta da 

transformação da escola em um ambiente mercadológico como na situação descrita por 

Santos (2005), a pesquisadora relata a realização de um Show dentro da escola por um grupo 

teatral contratado pela Nestlé
2
. A empresa alimentícia declarou ser o objetivo da ação entreter 

e renovar seu compromisso com a educação falando sobre a boa nutrição. As professoras da 

escola pública em questão tinham opiniões diversificadas sobre o evento. Algumas 

professoras embora percebessem que a intenção da Nestlé era fazer propaganda dos produtos, 

disseram que pelo menos as crianças ganharam alguma coisa considerando pior as empresas 

que vão lá só vender e não dão nada. Outras viram a ação como uma forma de alegrar as 

crianças e oportunizar o acesso ao que elas não tinham em casa. 

No entanto, é imprescindível considerar que o professor não é o único responsável pela 

educação que acontece dentro da escola, mas entender que ele está submetido a estruturas 

hierárquicas e relações assimétricas que interferem em sua prática. Na situação acima 

descrita, os professores só tomaram conhecimento da realização do show minutos antes do 

seu início. 

Como é possível perceber na pesquisa desenvolvida por Santos (2005), a socialização 

para o consumo pela escola é realizada corriqueiramente chegando a passar despercebida ou 

                                                           
2
 A Nestlé S.A. é uma empresa Suíça do ramo alimentício que opera em mais de 194 países. No Brasil, 

atua desde 1876. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Nestl%C3%A9>. Acesso em: 

03.01.2014. 
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mesmo a ser explícita em ações denominadas educativas. Essas ações ficam mais claras 

quando a intenção é aumentar a lucratividade da instituição, como evidencia Valença (2000).  

O discurso da importância das tradições culturais, cívicas e religiosas, por exemplo, 

pode promover o consumo. Para Canclini (2006), datas comemorativas funcionam como 

organizadoras da vida social e justificam moralmente os gastos. Douglas e Isherwood (2013), 

as notam como rituais de marcação.  

Também fica evidenciada uma prática de socialização quando a escola se exime de 

questionar essas datas comemorativas que provocam grande movimentação do comércio e 

cobra taxas para compra de presentes no dia das mães, pais e outros.  Entendemos que quando 

a escola não problematiza, nem questiona o instituído, ela deixa de construir uma educação 

mais crítica sobre as práticas de consumo e contribui para reproduzir e naturalizar a lógica da 

sociedade do consumo. 

O incentivo ao consumo nas práticas pedagógicas ocorre de diferentes formas na escola.  

A título de exemplo podemos dizer que ela pode ser notada nos elogios às roupas e acessórios 

usados pelas crianças; nos incentivos para que tragam uma “novidade”
 3

 para a sala de aula, 

na promoção de eventos que ressaltam as desigualdades e em algumas tentativas de 

aproximação família/escola que justificam a promoção de passeios a espaços privados como 

clubes, games, buffet, circos entre outros. Nesses casos, muitas vezes exige-se pagamento e 

nem sempre os valores cobrados são compatíveis com o orçamento das famílias, o que gera 

exclusão e constrangimento no grupo. Sobre isso Douglas e Isherwood (2013) afirmam que 

quanto mais rituais de marcação, mais consumo e consequentemente mais inclusão de alguns 

e mais exclusão de outros. 

O incentivo ao consumo realizado pela escola pode estar acontecendo quando, por 

exemplo, para comemorar o dia do livro, a instituição organiza uma feira para vender livros 

que ensinam crianças a fazerem unhas postiças promovendo a lógica da adultização e 

erotização infantil no ambiente escolar. Também se evidencia o incentivo ao consumo, ainda 

que de forma menos explícita, quando é proposta uma atividade de casa que gira em torno de 

que presente ganharão no dia das crianças, ao invés de trazer questões referentes a como e 

com quem as crianças iriam passar o dia das crianças. 

É importante que a escola leve em consideração, ao organizar suas práticas pedagógicas, 

a complexidade dos processos de subjetivação e de produção de identidades consumistas no 

                                                           
3
 Algo comum nas turmas de educação infantil é a chamada “hora da novidade” ou “rodinha,” 

momento em que as crianças apresentarem ao grupo classe algo que possuem, a pedido da professora. 

Pode ser um brinquedo, um jogo ou algo mais. 
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mundo contemporâneo, no entanto, na opinião de Costa (2009b, p. 71) “ela tem servido para 

afirmar esta cultura competitiva do mais, mais, mais...”.  

Desta forma, entendemos que a escola pode contribuir para desfazer a ideia da lógica 

consumista ou para reforçá-la através de práticas em que é visível a colonização do espaço 

escolar pelo mercado, transformando o ambiente educacional em, acima de tudo, um rentável 

negócio.  

No espaço escolar - como em todos os demais ambientes de uma sociedade capitalista - 

o consumo está presente expondo as desigualdades. O desafio que se impõe à escola é o de 

cumprir seu papel fundamental, qual seja, mediar as leituras de mundo dos educandos, das 

mais simples às mais complexas, incentivando-os a uma compreensão crítica da realidade. 

Portanto, neste trabalho reconhecemos o papel da educação formal como uma possível 

alternativa, como uma via de formação do pensamento crítico, capaz de contribuir para a 

superação da lógica consumista. Estendemos que a educação formal tem o papel de promover 

a reflexão sobre a lógica da sociedade do consumo, e suas implicações para a formação dos 

sujeitos, numa perspectiva crítica. 

Como o objetivo da educação está intrinsecamente vinculado à cultura e aos projetos 

políticos de cada país, a sociedade do consumo provoca um desafio à escola brasileira. O 

desafio ou confronto se instaura a medida que a educação formal assume uma dupla 

responsabilidade: formar indivíduos que estejam em sintonia com o mercado, atendendo suas 

necessidades e, ao mesmo tempo, que sejam críticos e criativos, apresentando novas formas 

de atuação na sociedade. Essas se constituem tarefas, no mínimo, contraditórias. 

Como já afirmado, partimos do pressuposto de que educação para o consumo está 

presente no processo de escolarização. Como a escola tem desenvolvido e divulgado suas 

práticas de educação para o consumo? O que significa educar para o consumo para o 

professor de Educação Infantil? Como o consumo se evidencia e se manifesta nas práticas 

escolares cotidianas? Como o professor compreende as práticas de consumo no interior da 

escola e como lida com elas? Os professores percebem que a escola pode se constituir como 

um espaço de promoção do consumo? Como se articulam representações e práticas de 

educação para o consumo dos professores Educação Infantil? 

A seguir discutiremos a educação para o consumo realizada pela mídia, pela educação 

ambiental e pelos órgãos de defesa do consumidor, sem perder de vista que essas perspectivas 

influenciam a educação para o consumo realizada pela escola. 
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2.2.2 A educação para o consumo e mídia 

 

O consumo é um código viabilizado e comunicado através da cultura de massa. A 

mídia, ao dar visibilidade a esse código, está promovendo uma educação para o consumo.  

Através da socialização permanente dos indivíduos para o consumo, oferece “um sistema 

classificatório que permite ligar um produto a outro e todos juntos às nossas experiências de 

vida” (ROCHA, 2005, p. 137). Segundo Costa (2009e), o poder da mídia, aliado ao das 

grandes corporações empresariais, forma uma rede quase inescapável. 

Na educação para o consumo, realizada pela mídia, predomina o viés hedonista 

materializado por meio de propagandas que relacionam o consumo à felicidade (ROCHA, 

2005). Conforme a visão hedonista, a felicidade consiste em ter objetos caros e de marcas 

famosas, nessa lógica, o produto não vale pelo que ele é, mas pelo que ele significa. O 

produto, revestido pelo fetiche, imprime valor ao indivíduo e aumenta a sua cotação no 

mercado das relações sociais, legitimando que é preciso ter para ser, criando a sensação, ainda 

que ilusória, de que aquela mercadoria é capaz de impor mais valor aos olhos alheios. Desta 

forma, não se consome o objeto em si, mas o que ele representa. 

 

Não sou eu, pessoa humana, que faço uso do objeto. É o produto, revestido 

de fetiche, que me imprime valor, aumentando a minha cotação no mercado 

das relações sociais. O que faria um Descartes neoliberal proclamar: 

„consumo, logo existo‟. Fora do mercado não há salvação, alertam os novos 

sacerdotes da idolatria consumista (BETTO, 2001, p. 1, grifo do autor). 
   

Mesmo que o viés hedonista seja o predominante na educação midiática, também o viés 

naturalista está presente, visto que a propaganda é capaz de definir publicamente produtos e 

serviços como necessidades, transformando o supérfluo em necessário.  Nessa perspectiva o 

valor simbólico faz com que o essencial esteja sempre além do indispensável, aguçando o 

desejo de consumir mais objetos e serviços.  

Segundo Lipovetsky (2008), a produção e o consumo dos objetos são governados pela 

regra do efêmero. O autor acrescenta que o culto ao novo não é recente, surgiu na Idade 

Média com o aparecimento da moda e estava restrito aos que possuíam um considerável poder 

aquisitivo. Atualmente, “a curiosidade tornou-se uma paixão de massa e mudar por mudar, 

uma experiência destinada a ser experimentada pessoalmente” (LIPOVETSKY, 2007, p. 44). 

Na visão do autor, é através dessa experiência que os indivíduos procuram felicidade, bem-

estar e qualidade de vida.  Nos últimos cinquenta anos, devido à intensificação da publicidade, 

houve uma revolução nas necessidades dos indivíduos. Essa revolução cria necessidades 
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supérfluas, impulsiona novos desejos, vincula felicidade à aquisição de bens. Assim, os 

conceitos de bem-estar e qualidade de vida estão ligados a pressupostos efêmeros 

evidenciados pela publicidade (LIPOVETSKY, 2007). 

No contexto brasileiro, que tem sido pouco exigente em regulamentar a ação dos meios 

de comunicação, as propagandas e muitos programas veiculados mantém a ideologia do 

mercado. Uma educação midiática crítica, constitui ainda um desafio e representa um 

importante passo para a construção da cidadania ativa. 

A educação para o consumo faz parte do processo de educação mais amplo do sujeito. É 

possível perceber que as crianças têm sido cada vez mais cedo seduzidas pela mídia e já 

chegam a escola educadas para consumirem cada vez mais (COSTA, 2009e).  

O sociólogo citando a pesquisa realizada por Daniel Thomas Cook afirma que o foco na 

criança como consumidora precede a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da 

Criança em 1989, visto que as crianças já haviam sendo pesquisada pelo mercado há décadas.  

Até meados dos anos 60, as crianças ainda não eram percebidas como consumidoras, 

mas a partir dos anos 80, os olhares dos marqueteiros se voltaram para elas, passaram a 

estudar seu comportamento (observavam elas comendo, tomando banho, indo ao banheiro, 

brincando e suas estratégias para conseguir o que queriam) com a finalidade de desenvolver 

desenhos animados (He-man, Ursinhos Carinhosos, Moranguinho) com o propósito de 

vender os brinquedos dos personagens veiculados no desenho. Nos anos 90, os marqueteiros 

intensificaram as ações voltadas para o público infantil (PALMA; CARNEIRO, 2011). 

Atualmente, as crianças são vistas não só como consumidoras, mas como capazes de 

influenciar no consumo doméstico e muitos estudos se voltam para descobrir o grau de 

influência que as mídias exercem no comportamento infantil e o grau de influência delas no 

consumo familiar. 

Entendemos a escola como um ambiente capaz de problematizar e criticar esse modelo 

midiático, ou seja, uma possível alternativa de educação para o consumo. No entanto, nossa 

experiência docente e familiarização com a literatura sobre o assunto revelam que a escola, 

principalmente as instituições de educação infantil, pouco tem reagido aos apelos midiáticos. 

Os achados da pesquisa desenvolvida por Figueiredo (2007), por exemplo, mostram que ela 

tem reforçado a socialização para o consumo realizada pela mídia. 

 

 

2.2.3 A educação para o consumo e Educação Ambiental 

 



47 

 

Com marco inicial na década de 1970, a Educação Ambiental, segundo Carvalho 

(2009), constitui uma educação caracterizada pela diversidade de atores e interesses. Essa 

perspectiva nasce como alternativa de enfrentamento ao consumismo difundido pela mídia.  É 

mediante a necessidade iminente de preservação do planeta e crescente desigualdade social 

que surge a necessidade de uma educação para o desenvolvimento de práticas de consumo 

que venham a frear, pelo menos, minimizar, as consequências da lógica criada pelo sistema 

capitalista. Segundo Boff (2002), a situação nos últimos séculos tem produzido uma crise 

civilizacional do mundo, um colapso, que parece ser global, estrutural e terminal que não 

possui precedentes e está em rota de colisão com o iceberg criado pelo próprio sistema:  

consumismo e depredação da natureza. Ambos pertencem à lógica do sistema histórico-social, 

por essência, consumista e depredador, uma vez que “a máquina foi projetada para produzir 

bens e serviços de forma linear, crescente e ilimitada. Esses devem ser consumidos. Se não 

houver consumo o negócio vai à falência” (BOFF, 2002). Assim, os indivíduos são levados a 

consumirem o mais que puderem a partir da crença na abundancia que está assentada sobre o 

postulado do crescimento econômico infinito, embora os recursos naturais sejam limitados. 

Uma pequena parte da população consome em excesso, enquanto a maior parte vive na 

escassez. Mesmo que sejamos “consumidores do século XXI" em que a distribuição global de 

bens e informações aproximam o consumo de países centrais e periféricos, nos comportamos 

como cidadãos do século XVIII, uma vez que as decisões estão concentradas nas elites e é 

formado um regime de exclusão da maioria incorporada como “clientes” (CANCLINI, 2006).  

Boff (2002) aponta saídas para a crise civilizacional da contemporaneidade. Segundo o 

autor, esse tipo de mundo precisa conseguir negar-se a si mesmo e adotar um novo padrão 

civilizatório de consumo responsável e solidário e de relação cooperativa e respeitosa para 

com a natureza.  

É sob esta perspectiva que se expande a Educação Ambiental, cujo terreno tem sido 

palco de “disputas teórico-metodológicas e ideológicas, que vão delinear as nuanças, ênfases 

e diferenças na interpretação da problemática ambiental. Essas disputas atravessam os 

conceitos, os programas, as pedagogias e as políticas em educação ambiental” (CARVALHO, 

2009, p. 167). 

Dada a natureza conflituosa das disputas internas do campo da Educação Ambiental, 

podemos nos referir “educações ambientais”, mesmo com um marco ético-cultural, os 

sentidos particulares do ambiental que operam como solo comum, estão imersos em relações 

de poder.  
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Alguns dos conflitos centrais das principais disputas ambientais 

contemporâneas são aqueles que emergem em torno da justiça ambiental, de 

relações comerciais equilibradas e das concepções de sustentabilidade. Estes 

embates configuram o território político onde as práticas de EA vão engajar-

se na disputa por valores éticos, estilos de vida e racionalidades que 

atravessam a vida social. Deste modo, as práticas em EA, desde suas 

respectivas matrizes políticas e pedagógicas, produzem culturas e 

subculturas ambientais, influindo sobre a maneira como a sociedade dispõe 

dos bens ambientais e imagina suas perspectivas de futuro (CARVALHO, 

2009, p. 170). 

 

No âmbito da educação brasileira, a preocupação do poder público com a temática do 

consumo tem se materializado através da criação de órgãos, políticas públicas focadas na 

preservação do planeta, documentos oficiais que defendem o consumo consciente e 

sustentável. Alguns desses materiais estão voltados para crianças e educadores. 

O Referencial Curricular para a Educação Infantil (RCNEI-1998), direcionado a 

professores e instituições de Educação infantil, não aborda o termo consumo nem educação 

ambiental em nenhum dos três volumes, mas o primeiro e o terceiro volumes possuem 

orientações que englobam a questão ambiental. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, (Brasil, 1998) são orientações 

curriculares para o ensino fundamental. Nesses documentos o consumo é abordado. No 

documento voltado para as turmas de 1ª a 4ª séries o consumo é trabalhado dentro dos temas 

transversais: Meio ambiente, Ética, Saúde e Trabalho e consumo. No documento voltado para 

os últimos anos do ensino fundamental o consumo também aparece como um tema transversal 

e relacionado às questões do meio ambiente, saúde e ética. A seção “Trabalho e Consumo” 

apresenta nove blocos de conteúdos a serem trabalhados no ensino fundamental, a saber: 

Relações de Trabalho, Trabalho; Consumo, Meio Ambiente e Saúde, Consumo; Meios de 

Comunicação de Massas; Publicidade e Vendas, Direitos Humanos, Cidadania, Trabalho e 

Consumo. 

O primeiro bloco denominado Relações de Trabalho aborda a dimensão histórica do 

trabalho e problematiza as relações de trabalho em diferentes épocas. O segundo bloco é 

Trabalho, Consumo, Meio Ambiente e Saúde, discute as condições de trabalho, a exploração 

dos recursos naturais, a qualidade de vida e as condições de saúde dos grupos. Consumo, 

Meios de Comunicação de Massas, Publicidade e Vendas é o terceiro bloco. Tem o objetivo 

de analisar a influência da publicidade na vida das pessoas.  Este bloco problematiza a 

capacidade da propaganda difundir estilos de vida, padrões de beleza e de comportamento. O 
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último bloco denominado Direitos Humanos, Cidadania, Trabalho e Consumo, enfatiza o 

direito dos cidadãos ao trabalho e ao consumo. 

O Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC) lançou, em parceria com o Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), quatro fascículos 

que desenvolvem os temas transversais previstos nos PCNs: Meio ambiente e consumo 

(INMETRO; IDEC, 2002a), Saúde e segurança no consumo (INMETRO; IDEC, 2002b), 

Publicidade e consumo (INMETRO; IDEC, 2002c) e Direito e ética no consumo (INMETRO; 

IDEC, 2002d). Esse material é dirigido aos professores e alunos do Ensino Fundamental. 

O Ministério do Meio ambiente (MMA) tem publicado diversos materiais com foco na 

Educação ambiental com temas variados como: água, áreas protegidas, biodiversidade, 

biomas, cidades sustentáveis, clima, desenvolvimento rural, florestas, gestão territorial. 

Destacamos o Manual de Educação para o consumo sustentável, lançado em 2005 pelo 

MMA em parceria com Ministério da Educação (MEC) e IDEC. O manual tem sido utilizado 

como instrumento de política pública para orientar as dinâmicas pedagógicas voltadas para 

despertar a consciência ambiental dos cidadãos, com foco nos impactos causados pelas 

demandas crescentes de consumo da sociedade sobre o meio ambiente e consequentemente 

para o bem-estar humano. Defende que o crescimento econômico não deve perder de vista a 

preocupação com o equilíbrio ambiental e justiça social e propõe à educação a tarefa de 

aproximar a informação do consumidor, desde a sua mais tenra idade, desconstruindo o mito 

da abundância e da inesgotabilidade dos recursos naturais. Descreve o consumismo como 

prática perigosa e equivocada, chama a atenção para aspectos de vida e a cadeia complexa de 

relacionamentos culturais, socioambientais e econômicos envolvidos na perspectiva do 

consumo. 

Em 2012, o MMA lançou, em parceria com o Instituto Alana, a cartilha Consumismo 

Infantil: na contramão da sustentabilidade.A cartilha orienta pais e educadores para o 

consumo consciente, sendo seu foco a publicidade infantil. Procura diferenciar o “querer” do 

“precisar”, além disso, aborda outros temas como, alimentação saudável, 

sustentabilidade, descarte e consumo, relações de produção de bens e serviços. O material 

sugere educar precocemente as crianças para o consumo consciente, visto que elas estão 

sendo incentivadas para consumir cada vez mais cedo. Enfatiza ainda que o conceito de 

educação é amplo e que a responsabilidade de educar deve ser compartilhada entre a casa, a 

escola, a rua e a mídia. Ressalta que as atividades pedagógicas nas escolas ainda são voltadas 

para a educação ambiental e chama a atenção para a necessidade de reforçar a relação entre 

consumo e meio ambiente mostrando os impactos do modelo consumista para o planeta. Esse 
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material vai além do discurso ambiental, leva em consideração as relações sociais e chama a 

atenção para o fato do consumo normalmente está atrelado à Educação Ambiental focalizando 

questões sobre lixo, reciclagem, alimentação e redução de resíduos, sem a preocupação com 

questões sociais, culturais e pedagógicas. 

Essa mesma lógica encontra-se nas críticas de Sampaio e Wortmann (2004), quando 

afirmam que nas escolas, as reflexões acerca da questão do consumo ficam restritas aos três 

R's (reduzir-reutilizar-reciclar). Salientam ainda que na maioria das ocasiões, as atividades se 

limitam a estimular apenas a reutilização e reciclagem, através da confecção de trabalhos 

artesanais a partir de sucata e do incentivo a venda de lixo reciclável, ou mesmo a troca desse 

lixo por objetos para o uso coletivo (ventiladores, bebedouros, computadores). O consumo 

trabalhado dessa forma acaba restrito ao "problema do lixo", enfocando a necessidade de 

redução na produção de resíduos. Sendo assim, o discurso da educação ambiental termina 

disseminando o modo correto de consumir e, portanto, de ser um bom consumidor. Essas 

práticas estão pautadas na aquisição de informações sobre como e o que se consome com o 

intuito de evitar o consumo de produtos supérfluos ou nocivos ao ambiente. Boff (2008) alerta 

para o fato dos três “erres” não serem suficientes e sugere como atitudes para enfrentar o 

consumismo a incorporação dos quatro “erres” principais que seriam: reduzir os objetos de 

consumo, reutilizar os que já temos usado, reciclar os produtos dando-lhes outro fim e 

finalmente rejeitar o que é oferecido pelo marketing com fúria ou sutilmente para ser 

consumido. 

A educação para o consumo consciente, segundo o discurso sócio-ambiental, consiste 

em construir uma cultura de consumo crítica baseada em atitudes mais éticas, justas, 

cooperativas e solidárias, que motivem o compromisso de cada indivíduo e a responsabilidade 

de todos. Diante dessa lógica, consumir de forma consciente ou inconsciente, consequente ou 

inconsequente é entendida como sendo fruto de uma transmissão cultural que incute 

perspectivas e valores aprendidos e compartilhados. 

A perspectiva do consumo consciente e sustentável é criticada por Mutz (2013) e Silva 

(2012). Segundo Multz, a educação para o consumo consciente ensina os indivíduos a se 

tornarem “bons consumidores”. Os autores chamam a atenção para a necessidade dos 

educadores e pesquisadores refletirem sobre a ideologia do consumo consciente. Essa 

ideologia tem modelado as condutas dos indivíduos para serem sujeitos mais ajustados ao 

modelo econômico vigente, organizado segundo a racionalidade neoliberal, muito mais do 

que estimulado a tomada de posição crítica frente ao modelo de consumo depredador que 

prejudica o meio ambiente e à sociedade em geral. Para Multz (2013), o chamado consumidor 



51 

 

consciente é aquele que aprendeu a comprar bem e vai continuar comprando e suprindo as 

expectativas do sistema. Alerta para a importância da desnaturalização do consumo 

consciente como condição para salvar o planeta, pois ele é antes um pré-requisito para salvar 

o sistema capitalista. A esse respeito, Silva (2012) endossa afirmando que o consumo 

consciente, sob a prevalência do mundo mercantil, não se institui como princípio da 

sustentabilidade socioambiental e sim como ideológico, que associa o consumismo e a 

possibilidade de sua superação apenas à necessidade de mudanças comportamentais sem 

descortinar sua funcionalidade enquanto mecanismo de reprodução da lógica do capital. 

Bierwagen (2011) esclarece que, embora o estímulo ao consumo consciente estabeleça 

uma nova mentalidade sobre o assunto considerando problemas sociais e ambientais, constitui 

uma estratégia limitada por valorizar o enfrentamento dos efeitos, mas não as causas dos 

padrões insustentáveis de consumo. O autor chama a atenção para o caráter ideológico do 

discurso, apenas para formar consumidores conscientes, reduzir as possibilidades de 

estabelecimento de relações ambientalmente saudáveis às atitudes individuais o que acaba por 

transferir ao consumidor final a responsabilidade e o ônus de um processo no qual, ele está 

longe de ser protagonista. Ao contrário, é o elo mais frágil da cadeia, pois é enredado em uma 

teia de sedução tecida pelo marketing, pela propaganda, pela força das grandes corporações 

expressas na criação e produção de estilos de vida e padrões de comportamento. 

 

 

2.2.4 A educação para o consumo e órgãos de defesa do consumidor 

 

Quando o consumir constitui ao mesmo tempo um direito e um dever, não pelo que as 

leis impõem, mas pela força da significação que exerce sob o imaginário social, há 

necessidade de instrumentos que ajudem os cidadãos a lidarem de modo mais esclarecido e 

seguro com as relações de mercado. O alargamento do consumo coaduna-se com a 

emergência da proteção do consumidor e surge a necessidade da educação para o consumo 

focada no direito do consumidor, que visa instrumentaliza-lo, instruí-lo para que possa 

participar de forma ativa e segura do mercado de consumo. Nessa perspectiva, a educação 

para o consumo, pressupõe que o consumo envolve uma seleção, escolha e tomada de decisão 

referente à compra e uso de bens e serviços que o consumidor só poderá fazê-los com 

segurança, se compreender seus direitos e deveres. 

A educação do consumidor responsável, sob este enfoque, aborda questões do ponto de 

vista financeiro-familiar, avaliando o que o mercado oferece para consumir e o que é possível 
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o indivíduo consumir com sua renda. Nessa perspectiva, consumir com responsabilidade 

significa tomar decisões coerentes com sua situação financeira, ou seja, aprender a ser um 

bom comprador e um bom pagador, ajustando-se às exigências do sistema capitalista. 

Enquanto o discurso do consumo consciente tem responsabilizado o consumidor, tanto 

quanto as empresas pela sustentabilidade, esclarecendo que o consumidor deve conhecer 

sobre a cadeia produtiva (desde a extração da matéria-prima ao descarte do produto), o 

discurso jurídico entende o consumidor como o elo mais frágil da cadeia. 

É em virtude da vulnerabilidade do consumidor frente ao fornecedor, que surge no 

Brasil a Lei Federal 8.078, de 11 de setembro de 1990, o Código de Defesa do Consumidor 

(CDC), que regulamenta o direito dos cidadãos nas relações jurídicas de consumo e garante o 

direito à educação para o consumo. 

A Lei estabelece as relações de consumo da seguinte forma:  

 

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, 

saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da 

sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: I - reconhecimento da 

vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo; [...] IV - educação 

e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e 

deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo (BRASIL, 1990, 

grifo nosso). 

 

Lembramos que a defesa do consumidor pelo Estado está prevista na Constituição 

Federal Brasileira de 1988. Em seu artigo 5º a Constituição situa o direito do consumidor 

entre os direitos fundamentais dos cidadãos. Segundo Batista e Sanches (2012), a 

vulnerabilidade do consumidor, em relação ao fornecedor é real, concreta e pode ser 

constatada no aspecto técnico (o consumidor não possui conhecimentos técnicos suficientes 

sobre o bem ou serviço que está adquirindo), no aspecto jurídico ou científico (o consumidor 

não tem conhecimentos jurídicos específicos sobre o direito contratual ou normas financeiras 

para debater em pé de igualdade um contrato) e no aspecto fático ou econômico (o fornecedor 

possui uma maior capacidade econômica que o consumidor). 

Com o intuito de conscientizar e informar o consumidor, quanto aos seus direitos e 

deveres para o consumo de produtos e serviços, surge a necessidade de uma educação para o 

consumo.  Essa educação do consumidor pode ser formal (instituições escolares) ou não 

formal (meios de comunicação e outros veículos). Certamente o que prega a Constituição 
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sobre o direito do consumidor estimula que as leis educacionais indiquem a necessidade desse 

debate nos espaços formais e não formais de educação. 

No âmbito da educação não formal, entidades de proteção e defesa do consumidor, 

públicas e privadas, têm realizado diversas ações visando à educação do consumidor, como 

cartilhas, materiais informativo, vídeos que são veiculadas pelos meios de comunicação 

social. Citamos, a título de exemplo, o programa lançado, em 2010, denominado Estratégia 

Nacional de Educação Financeira (ENEF). Este documento aponta para a necessidade de um 

conjunto de ações com o intuito de educar financeiramente a população.  

Lembramos ainda o lançamento, em 2007, do guia Essa turma ninguém passa pra trás 

do IDEC São Paulo. O guia, destinado a jovens entre 11 e 14 anos, procura conscientizá-los 

sobre seus direitos e responsabilidades enquanto consumidores. O documento está articulado 

aos direitos garantidos no Código de Defesa do Consumidor e Estatuto da Criança e do 

adolescente. 

No estado de Pernambuco, em 2011, foi publicada, pela Promotoria de Justiça e Defesa 

do Consumidor do Estado, a cartilha Direito do consumidor e publicidade enganosa: a 

escolha certa, brincando e aprendendo a ser um consumidor legal, direcionada ao 

consumidor infanto-juvenil. O material objetiva ensinar, através de histórias em quadrinhos, o 

consumo consciente, com foco nos processos de compra como: troca de mercadoria; nota 

fiscal; dicas em relação à compra de roupas, brinquedos, alimentos; compras pela internet; 

garantia; propaganda enganosa; o papel do Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor 

(PROCON). Além da cartilha impressa, há uma cartilha digital e um game que podem ser 

acessados através do site do órgão. Na análise de Ignácio (2014), a cartilha legitima o sujeito 

infantil enquanto consumidor, à medida que serve de manual de inserção das crianças na 

sociedade de consumo e de consumidores. 

Com esse mesmo enfoque, outro exemplo foi o projeto do Ministério da Justiça, citado 

por Batista e Sanches (2012). Conforme afirmam, o projeto prevê a realização de seminários, 

congressos, palestras, projetos e atividades de ensino e pesquisa com vista a promover a 

difusão do conhecimento da temática do Direito do Consumidor pela Escola Nacional de 

Defesa do Consumidor. Também, a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São 

Paulo (PROCON) desenvolve um projeto chamado “Educação para o Consumo” que 

promove diversas atividades a saber: palestras, cursos, vídeos, teatro de fantoches, biblioteca 

animada para crianças (BATISTA; SANCHES, 2012). 

Esses documentos e ações reforçam a importância do debate em torno do consumo na 

vida cotidiana. 
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2.3 O estado do conhecimento sobre consumo na área de educação 

 

Com o intuito de se ter um balanço da produção científica brasileira sobre a temática do 

consumo fomos em busca de trabalhos, em nível de pós-graduação, desenvolvidos no campo 

da Educação nos últimos 13 anos. Esse período foi demarcado porque a aproximação com a 

temática nos revelou que foi, a partir dos anos 2000, que os estudos sobre consumo 

começaram a despontar na produção educacional brasileira. 

O levantamento sobre o tema tomou por base quatro fontes: F1) Banco de Teses da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); F2) Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD); F3) Banco de Teses e Dissertações do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); 

e F4) Anais da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED). 

Primeiramente elegemos para a busca o Banco de teses e dissertações da CAPES por se 

tratar de uma referência no registro da produção nacional em nível de pós-graduação desde 

1987. As buscas pelas pesquisas foram iniciadas, em novembro de 2013. No entanto, antes 

que elas fossem concluídas, o Banco de Teses da CAPES entrou em manutenção e por esse 

motivo foi necessário recorrermos ao BDTD, fonte que mesmo sendo um acervo não tão 

completo e reconhecido quanto o da CAPES, registra/arquiva as produções da pós-graduação 

a nível nacional. A escolha pelo Banco local da UFPE se deu pelo fato do sistema de 

bibliotecas da UFPE ainda não estar integrado ao BDTD nacional, bem como para privilegiar 

a produção local a respeito do tema. As publicações da ANPED foram consultadas pela 

importância da Associação para o campo e as reuniões anuais constituírem espaços de 

discussão sistemática da produção científica na área educacional. 

Convém dizer que para pesquisarmos trabalhos produzidos no PPGE-UFPE (2000-

2008) utilizamos o CD comemorativo aos 30 anos dessa pós-graduação (2000-2008), 

observando os títulos e o acesso aos trabalhos produzidos entre 2009 e 2013 se deu mediante 

busca no banco local, site da Biblioteca da UFPE. Na busca a essas fontes localizamos uma 

dissertação, Valença (2000). Vale salientar que na ocasião da pesquisa no Banco CAPES e 

BDTD, o trabalho de Valença (2000) não foi localizado, pois os descritores que selecionamos 

não coincidiam com os contidos presentes no título ou no resumo deste trabalho. Só tivemos 

contato com este autor a partir da leitura do projeto de qualificação de Ignácio (2011) e que 

atentamos para sua importância e relação com esta pesquisa. 

Foram encontrados 50 trabalhos que abordaram o tema consumo, destes 35 foram 

localizados na CAPES e BDTD, um no banco da UFPE e 14 nos anais da ANPED. Dos 36 
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trabalhos, encontrados nos referidos bancos, 26 são dissertações e 10 são teses.  Na tabela 1, a 

seguir, apresentamos a distribuição da produção ao longo do período investigado. 

 

Tabela 1 - Distribuição das publicações sobre consumo no período 2000-2013 

 

Fontes 2000 2001 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Capes/BDTD

Dissertações 
1 - - 5 - 5 3 5 3 2 2 - 26 

Capes/BDTD

Teses 
- - - - - 2 1 2 - 3 2 - 10 

ANPED 1 2 - 1 - - 2 1 2 3 1 1 14 

Total 2 2 0 6 0 7 5 8 5 8 5 1 50 

Fonte: a autora 

 

2.3.1 A produção sobre consumo em dissertações e teses 

 

Para pesquisa nos dois bancos foram estabelecidos como descritores as seguintes 

palavras e expressões: “consumo, educação”, “educação para o consumo”, “consumo, 

infância”, “consumo, escola”, “consumo na escola”, “consumismo, educação”, “educação 

do consumidor”, “práticas de consumo, escola”, “formação do consumidor”, “prática 

pedagógica, consumo”, “prática docente, consumo”. Foram selecionados trabalhos 

produzidos na área de educação que contemplavam um desses descritores no título ou no 

resumo.  

Os 36 trabalhos recolhidos possuíam enfoques diversificados e foram organizados em 

duas grandes categorias: consumo e infância, consumo e escola. Esta última foi decomposta 

em subcategorias, a saber: consumo em materiais didáticos; consumo e educação econômica; 

consumo e religião; consumo e indústria cultural; mídia e educação; educação para o consumo 

nas práticas pedagógicas. Foram os trabalhos situados na última subcategoria os mais 

explorados nesta pesquisa visto que eles estão preocupados com as práticas de consumo no 

âmbito da escola, enfoque semelhante ao desta proposta de pesquisa. 

Consumo e Infância: nessa categoria localizamos quatro estudos, sendo uma tese e três 

dissertações. Não nos detivemos ao estudo desse conjunto de trabalhos porque eles 

contemplam o consumo na infância para além dos muros da escola e, mesmo que ofereçam 

contribuições para a reflexão do fenômeno no interior do ambiente escolar, não era esse o 

foco adotado. Do conjunto de trabalhos, três deles (FLOR, 2007; IGNÁCIO, 2007; PRATES, 

2008) abordaram a educação para o consumo na mídia como uma pedagogia cultural. Os 
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referidos estudos foram baseados nos Estudos Culturais, e analisaram produções destinadas a 

crianças e adolescentes e os modos como atraem esse público alvo para o mundo do consumo. 

A tese desenvolvida por Cantelli (2009) tratou sobre a educação financeira familiar para o 

consumo infantil. 

Consumo e escola: nessa categoria foram agrupados 32 trabalhos, sendo nove teses e 

23 dissertações. Identificamos que, embora os 32 trabalhos tenham abordado a temática 

“consumo e escola” no título, nem sempre se referiram diretamente ao tema relacionando-o à 

escola ou a prática pedagógica. Em alguns trabalhos, a escola aparece como campo de 

pesquisa ou somente como lugar privilegiado para localizar os sujeitos, ou seja, alguns 

estudos procuraram compreender a temática do consumo, ouvindo sujeitos no ambiente 

escolar, mas não estavam preocupados em discuti-lo nas práticas escolares. Nesses casos não 

foi possível identificar pelos resumos vínculos com a prática pedagógica e sim reflexões que 

poderiam vir a auxiliar no seu desenvolvimento. Considerando a natureza de seus enfoques 

agrupamos esses trabalhos em sete subcategorias, quais sejam: 

 Consumo em materiais didáticos: alocamos dois trabalhos (BETHONICO, 2008; 

ROCHA, 2011), que analisaram o tema consumo tomando por base o material didático do 

ensino fundamental adotado por escolas da rede pública. 

 Consumo e educação econômica: compomos esse grupo com três trabalhos 

(ARAÚJO, 2007; ORTIZ, 2009; NEGRI, 2010) que abordaram a temática do consumo por 

um enfoque voltado para a educação. 

 Consumo e religião: situamos a tese de Oliveira (2008) que enfocou a relação entre 

consumo e religião no contexto escolar.  

 Consumo e Indústria Cultural: identificamos as dissertações de Ripa (2005) e Cardoso 

(2011) que abordaram a temática do consumo por um enfoque voltado para a indústria 

cultural, que elegem como referencial teórico a teoria crítica, sobretudo os escritos de 

Theodor Adorno.  

 Consumo, mídia e educação: foram agrupados 17 trabalhos. Desse grupo, 11 trabalhos 

focam a influência midiática na formação do sujeito consumidor: Conceição (2010), Guizzo 

(2005), Koslowski (2009), Lapini (2010), Migliora (2007), Momo (2007), Monteiro (2009), 

Oliveira (2012), Ramos (2012), Sanches (2009), Silva (2008) e seis trabalhos que se 

debruçaram sobre a mídia entendem a escola como possível local de resistência como Felipe 

(2009), Nunes (2011), Rodrigues (2007), Saboia (2009), Santos (2007) e Serrano (2005).  
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 Educação para o consumo nas práticas pedagógicas: Nesta última subcategoria estão 

situados os trabalhos que, além de tomarem a escola como campo de investigação para 

entender o consumo, problematizaram sua prática pedagógica. Enfatizamos mais o conteúdo 

desses estudos devido a sua interlocução com o objeto desta pesquisa. Focalizamos quatro 

dissertações e três teses: Beck (2012), Costa (2009a), Dantas (2012), Ignácio (2011), Paz 

(2011), Santos (2005) e Valença (2000). 

Santos (2005), a partir de observação etnográfica numa turma de escola pública do Rio 

de Janeiro, investigou a relação da criança com o consumo e a invasão do espaço escolar pelas 

práticas culturais de consumo incentivadas pela publicidade.  O trabalho trata sobre a inserção 

da criança na cultura do consumo, do ponto de vista dela mesma e analisa o papel da escola ao 

mediar situações que dizem respeito à publicidade. Aborda a omissão e incapacidade da 

escola em assumir o papel de mediadora no acesso à cultura e à informação, bem como relata 

situações que mostram como a publicidade invade o espaço escolar na hora do brinquedo, 

hora da rodinha, nas datas comemorativas, propagandas e venda de produtos no seu interior. 

A pesquisadora relata ter presenciado alguns eventos no interior da escola que, sob o discurso 

da ação educativa, contribuíam para formar consumidores que servem aos interesses do 

mercado. 

A dissertação de Figueiredo (2007) investigou a influência da televisão nas concepções 

e práticas pedagógicas adotadas por professoras de Educação Infantil. O trabalho analisou as 

concepções e práticas pedagógicas de duas professoras de Educação Infantil, de escola 

privada e pública. A autora procurou mostrar as concepções e práticas dessas professoras e o 

modo como lidavam com a influência da televisão sobre as crianças, manifestada através do 

consumo de roupas, brinquedos, materiais escolares e outros. 

Os achados da pesquisa indicam que os professores possuem concepções e práticas 

pedagógicas divergentes.  A professora da escola particular vê a influência da televisão sobre 

as crianças com naturalidade, algo que faz parte do mundo infantil. Sua maior preocupação 

em relação a essa questão refere-se aos conflitos gerados pelas disputas entre os pares, e sua 

atuação pedagógica, consiste em proibir certas manifestações dos alunos como conversas 

sobre alguns programas televisivos, práticas que limitam o diálogo coletivo e a manifestação 

da cultura infantil no espaço escolar.  Já a professora da escola pública, percebe que a 

influência exercida pela televisão pode ser responsável pela precocidade e erotização do 

comportamento infantil e vocabulário diferenciado. Mesmo a docente dando espaço para os 

alunos expressarem e manifestarem suas percepções sobre os programas vistos na televisão 

em sala de aula, ela vê sua própria atuação como limitada devido às lacunas de sua formação 
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e acha que sua intervenção pode se chocar com as orientações das famílias que, na sua visão, 

incentivam a competitividade através do consumo. 

Em tese de doutoramento, Furlan (2011) analisou a infância a partir da lógica do 

consumo. O trabalho procurou entender como se dá essa lógica no processo de aprendizagem 

e desenvolvimento infantil, através da mediação do professor. Foram realizadas observações 

em duas turmas de crianças entre as idades de 4 a 5 anos, em duas escolas infantis (pública e 

privada).   Os achados da pesquisa evidenciaram que em ambas as instituições infantis houve 

situações de aprendizagem nas quais a lógica do consumo foi valorizada e que as práticas 

refletem essa lógica. Por outro lado, em outros momentos, a atuação docente age com vistas à 

emancipação do saber, para além da lógica consumista, visto que há uma estreita relação entre 

a produção de mercadorias e seu consumo. A autora destaca leituras e relações consumistas 

que reproduzem situações do mundo social e econômico, mas que ao mesmo tempo, 

possibilitam, pela mediação do professor, a superação de práticas reprodutivistas e buscam o 

pensamento emancipado da criança. Os resultados indicam que, mesmo condicionadas pelo 

social, as escolas infantis não são simplesmente determinadas por ele.  

A tese apresentada por Paz (2011) provoca uma reflexão acerca dos processos de 

formação contemporâneos, escolares e não escolares, práticas coletivas e individuais 

centradas no consumo de mercadorias. Enfatiza a semiformação infantil para o consumo e o 

cerco mercantil à educação que levam a comercialização e economicização das práticas 

pedagógicas e das instituições de ensino. O autor considera que os processos de formação 

humana contemporâneos estão determinados, limitados e comprometidos com a forma vigente 

da sociedade do espetáculo baseando-se em Guy Debord. 

O autor analisa a importância da semiformação para a continuidade do espetáculo e para 

a perpetuação do modelo atual de sociedade cujas estruturas básicas são fundadas em 

processos alienantes de produção, consumo e vida. Pondera que numa sociedade em que o 

sujeito não é o homem, e sim o capital e a mercadoria, a formação tende a degradar-se em 

adaptação e submissão aos imperativos econômicos por meio de uma autêntica pedagogia do 

capital. Segundo Paz (2011), as instituições educacionais, salvo raras exceções, sucumbem ao 

processo generalizado de comercialização e economicização impulsionado pela sociedade 

mercantil espetacular. 

Dantas (2012) investigou o discurso e ação publicitária dirigidos à criança e os saberes 

que os professores reúnem sobre os elementos constitutivos do marketing para o público 

infantil. A autora constatou que a escola constitui um espaço de promoção do consumo e que 
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os professores em geral não reconhecem o cunho mercadológico de ações promocionais 

praticadas nesse ambiente.  

Beck (2012), tomando como referenciais os estudos culturais e de gênero em educação, 

revela que a produção de uniformes escolares infantis pela escola e a utilização pelas crianças 

cria uma relação entre consumo, embelezamento e erotização dos corpos. A autora relata 

diferentes estratégias utilizadas pela escola para vender os diversos modelos de uniforme 

(baby looks com franjas, shorts-saia, legging, meias, munhequeiras, faixas para o cabelo, 

mochilas, estojos), como a organização de desfile de moda para divulgar sua nova coleção. 

Beck (2012) conclui que, na escola pesquisada, a proposta de uniformização não se 

distanciava da principal função que é de ensinar. Pelo contrário, era uma prática educativa, 

pois educava as crianças a cuidarem de suas imagens e aparências, além de sugerir um 

pertencimento social e cultural vinculado à moda, ao embelezamento, ao consumo e à 

produção dos corpos almejados pela escola. A pesquisadora salienta que a escola adotava 

mecanismos disciplinadores e reguladores dos corpos, através das vestimentas sugeridas para 

os desígnios de gênero, ainda que, em alguns momentos, suscitassem composições sensuais e 

erotizadas. 

A dissertação de Valença (2000), realizada a partir de um estudo de caso de uma escola 

privada de elite da zona sul do Recife, mostra como a escola, vendia além do ensino, 

inúmeros produtos e serviços à semelhança de um shopping center. O autor fez um estudo 

intensivo durante 10 meses daquele ambiente escolar, dos eventos lá realizados (festas, peças 

teatrais, shows), aplicou questionários, analisou documentos e fez entrevistas, além da análise 

documental das propagandas da escola veiculadas em jornais, outdoors e até em trios 

elétricos. Identificou que o vestibular e o consumo eram os únicos objetivos da escola e que, 

em íntima relação com o mercado, levava os alunos a uma relação intensa com o consumo de 

bens e serviços. Amparado em teóricos como Adorno, Arendt, Eco, Horkheimer, Gramsci, 

entre outros, Valença deu visibilidade ao espaço físico e temporal destinado ao consumo no 

tempo pedagógico, apresentou a organização do tempo pedagógico dividido em três tipos: de 

preparação para o vestibular, tempo para o consumo e realização das festas. Conclui que a 

escola enquanto espaço formador, apropriado à reflexão crítica da realidade, vem perdendo 

sua função e se transformando em um local onde os indivíduos estão voltados a conformação 

e à acomodação. Ficou evidenciado nesse estudo que quando a escola se assume como uma 

empresa, cujo objetivo principal é o lucro, a valorização das questões pedagógicas ficam em 

segundo plano.  A escola, visando vantagens financeiras, abre suas portas para que os alunos 

sejam fisgados pelas malhas do consumo. 
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2.3.2 A produção sobre consumo nos GTs 07, 13 e 16 da ANPEd 

 

Nos anais da ANPED tomamos como fontes de consulta os seguintes Grupos de 

Trabalho (GTs): GT 07- Educação de Crianças de 0 a 6 anos, GT 13- Educação Fundamental 

e GT 16- Educação e Comunicação. A escolha por esses grupos deveu-se a transversalidade e 

diversidade de enfoques da temática consumo, características que impediriam sua 

concentração em um único GT. 

Como nos bancos de teses e dissertações, foi constatado que a maior parte dos estudos 

sobre consumo era vinculada à mídia, privilegiamos o GT-16. Canalizando o interesse do 

trabalho para as práticas de consumo na Educação Infantil incluímos os GTs 7 e 13. Para 

localizar a produção, procedemos do mesmo modo como se analisou os trabalhos dos bancos 

anteriores. No que tange a organização permanecemos com as mesmas categorias (Consumo 

e Infância e Consumo e escola). A seguir indicamos os trabalhos vinculados a cada 

categoria. 

Consumo e infância: neste grupo alocamos cinco estudos, a saber: Sabat (2001), 

Andrade (2011), Schmidt (2011), Santos e Ribes (2011), Salgado, Ferrarini e Luiz (2012). 

Todos eles focalizavam o papel da mídia na educação para o consumo. Dos trabalhos 

localizados, três estavam vinculados ao GT 7 e dois ao GT 16. Os trabalhos foram publicados 

nos anos de 2001, 2011 e 2012.  

Consumo e escola: fazem parte desta categoria oito estudos que abordam a temática 

consumo e escola, os textos foram apresentados nos anos de 2000, 2001, 2008, 2009, 2010 e 

2013. Dos trabalhos localizados, três estavam vinculados ao GT-7, três ao GT-13 e dois ao 

GT-16.  Os trabalhos são os de Araújo (2008), Gomes (2000), Momo (2008), Momo e Costa 

(2009), Salgado (2010), Santos (2005b), Schmidt e Petersen (2013), Sommer e Schmidt 

(2010) e Thomé e Catapan (2001). Este último trabalho de Santos (2005b) intitulado “O 

Consumo nas Práticas Culturais Infantis: crianças e adultos no contexto de uma escola 

pública”, um recorte da dissertação já mencionada, está relacionado à educação para o 

consumo nas práticas pedagógicas.  

O estado de conhecimento que realizamos situou a produção científica sobre consumo 

na área da educação, permitiu identificar as ênfases dadas a algumas temáticas, bem como 

auxiliou na localização de fontes importantes para discussão proposta nesta pesquisa.  

A partir dessa revisão tivemos mais elementos para melhor compreender o tema 

consumo, sua vinculação com o campo educacional. O suporte dado pelo levantamento 
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bibliográfico permite conhecer e dialogar com as pesquisas já existentes, contribui para não se 

incorrer em repetições e enfocar aspectos pouco explorados. 

Constatamos que os estudos se concentram no caráter educativo da mídia e que são 

poucas as pesquisas dedicadas ao estudo das práticas de educação para o consumo na escola. 

No Banco de Teses e Dissertações da Universidade Federal de Pernambuco (BDTD/UFPE), 

sete deram ênfase à prática pedagógica escolar e na ANPED apenas um trabalho abordou essa 

temática. 

Dos oito trabalhos relacionados ao objeto desta pesquisa, ou seja, práticas de educação 

para o consumo, apenas três tomaram como segmento educacional a Educação Infantil e 

destes apenas um se debruçou sobre as práticas e percepções dos professores. O levantamento 

revelou uma lacuna nos estudos sobre os discursos e práticas dos professores a respeito de 

educação para o consumo no interior da escola. Também, não foram localizados trabalhos que 

abordassem a educação para o consumo na perspectiva das representações sociais dos 

professores. Estas supostas lacunas ausência nos leva a afirmar a relevância da presente 

pesquisa, que procura captar a dimensão simbólica, a teia de significados atribuídos as 

representações sociais e práticas de educação para o consumo de professores de Educação 

Infantil. No capítulo, a seguir, trataremos sobre a sobre a Teoria das Representações Sociais. 
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3 A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

Neste capítulo apresentamos os fundamentos da Teoria das Representações Sociais seus 

conceitos de base, abordagens, aplicação no campo educacional e valor heurístico para o 

estudo em tela.  

Em 1961, Serge Moscovici publicou a obra - La psycanalise: son image et son public.  

O estudo tinha por objetivo compreender como a psicanálise, uma ciência, saber de 

especialistas, transformava-se em um saber comum e era utilizada no cotidiano da sociedade 

parisiense. Foi assim que Moscovici cunhou o conceito de representações sociais. 

O surgimento da Teoria acontece em um momento em que a Psicologia vai deixando o 

plano abstrato de produção de conhecimento para atuar na articulação com os problemas 

sociais (RANGEL, 2004), dessa forma a preocupação com esses problemas está na origem da 

construção da Teoria das Representações Sociais, tanto que o próprio Moscovici (2001) 

estimulava os pesquisadores a analisarem as contribuições da representação social aos 

problemas sociais, visto que ensejava a construção de uma psicologia social do conhecimento, 

ou seja, “nos processos através dos quais o conhecimento é gerado, transformado e projetado 

no mundo social” (MOSCOVICI, 2007, p. 9). Para ele, o conhecimento é produzido através 

da interação e comunicação, está ligado aos interesses humanos, visto que é fruto de um grupo 

específico de pessoas imersas em situações específicas. 

Podemos conceituar representações sociais como explicações que se originam no 

cotidiano, no curso de comunicações interindividuais, constituem uma versão contemporânea 

do senso comum, um saber prático elaborado e partilhado no grupo social, que orienta a 

interpretação do mundo. A relação entre comunicação e representação é central na teoria 

moscoviciana. Segundo o autor, a comunicação é capaz de aproximar os indivíduos ou afastá-

los. É através da comunicação que as representações são estruturadas e transformadas. 

Para construir a teoria Moscovici tomou como referência conceito de representações 

coletivas de E. Durkheim e o ampliou, adaptando-o a sociedade moderna (MACHADO, 

2013). Além de partir dos estudos de Durkheim, utilizou a teoria da linguagem de Saussure, 

as ideias de Vygotsky acerca do desenvolvimento cultural e a teoria das representações 

infantis de Piaget. Foi devido a insuficiência dos modelos clássicos disponíveis, em especial o 

behaviorismo, para explicar as interações dos sujeitos entre si e com o mundo, que Durkheim 

construiu uma teoria que melhor explicasse a complexidade do pensamento social. 

Representações coletivas são produções sociais que se impõem aos indivíduos como forças 
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exteriores, servem de coesão social e constituem fenômenos diversos como a religião, a 

ciência, os mitos e o senso comum (VALA, 1993). 

Como pontua Moscovici (2012), Durkheim separava representações individuais e 

representações coletivas. Entendia que as representações individuais deveriam ser estudadas 

pela psicologia, e as coletivas pela sociologia. Moscovici desenvolve a noção de 

representação social, afastando-se da visão sociologizante de Durkheim e psicologizante da 

Psicologia Social da época. Filiou-se ao pensamento sociopsicológico, ou seja, o estudo das 

representações sociais desenvolvido por Moscovici envolve tanto a cultura como a mente do 

indivíduo rompendo com os padrões clássicos das ciências sociais e da psicologia 

psicologizante. 

Moscovici (2007), a fim de romper com as associações que o termo representações 

coletivas carregava em relação a suas origens positivistas, usa o termo representação social. 

Ele justifica a utilização do termo social ao invés de coletivo, devido a este último, no século 

XIX, sugerir a imagem de um amontoado de pessoas formando um todo, enquanto social seria 

"uma noção clara, aquela da sociedade, a uma ideia diferenciação, de redes de pessoas e suas 

interações" (MOSCOVIVI, 2007).  

Desta forma, a teoria moscoviciana dialetizou as relações entre indivíduo e sociedade, 

promoveu um encontro entre ambos. Para Moscovici (2012), nas representações sociais não 

há separação entre o universo externo e o universo interno. Não há distinção entre sujeito e 

objeto, uma vez que o sujeito se relaciona diretamente com o objeto, ou seja, quando 

representa, o sujeito não apenas reproduz passivamente um objeto, ao contrário, ele o 

reconstrói a seu modo (MOSCOVICI, 2007).   

Para Durkheim, a sociedade é o ambiente natural dos seres humanos, onde as 

instituições, o conhecimento e as crenças sempre existiram e continuarão a existir mesmo 

depois da existência dos indivíduos singulares. Esta compreensão geraria representações 

estáveis, ou seja, as representações coletivas estavam orientadas às forças e estruturas que 

podem conservar ou preservar o todo social de fragmentação ou desintegração.  

Moscovici (2012), ao analisar o conceito de representação coletiva desenvolvido por 

Durkheim, mostra seu caráter estático, devido à permanência dos fenômenos estudados pelo 

autor. Afirmou que o caráter estático das representações coletivas se dá ao fato dos estudos 

terem sido realizados em sociedades sem ciência, afirmando que “em tais sociedades, todo 

tipo de comportamento e cognição parece ser conformado pelo núcleo mítico e ritual de 

tradição de um povo” (MOSCOVICI, 2007, p. 195). Assim, a representação coletiva 

apresenta-se como um conceito pouco aderente às sociedades contemporâneas que se 
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caracterizam pela velocidade e pela multiplicidade de sistemas (políticos, religiosos, 

filosóficos), desta forma, a Teoria das Representações Sociais está orientada para os processos 

sociais que envolvem novidade e mudança. Moscovici deu ênfase em seus estudos as 

variações e inovações das ideias coletivas nas sociedades modernas, que refletem a falta de 

homogeneidade devido à distribuição desigual de poder. 

Sobre esse aspecto afirma: 

 

As representações que me interessam não são as das sociedades primitivas, 

nem as sobreviventes, no subsolo de nossa cultura, dos tempos pré-

históricos. Elas são a de nossa sociedade atual, do nosso solo político, 

científico, humano que nem sempre têm tempo suficiente para se sedimentar 

completamente para se tornarem tradições imutáveis. E sua importância 

continua a crescer, em provocação direta a heterogeneidade e flutuação dos 

sistemas unificadores – as ciências, religiões e ideologias oficiais – e as 

mudanças que elas devem sofrer para penetrar na vida cotidiana e se tornar 

parte da realidade comum. Os meios de comunicação de massa aceleram 

essa tendência, multiplicaram tais mudanças e aumentaram a necessidade de 

um elo entre, de uma parte, nossas ciências e crenças gerais puramente 

abstratas e, de outra parte, nossas atividades concretas como indivíduos 

sociais. Em outras palavras, existe uma necessidade contínua de re-construir 

o „senso comum‟ ou a forma de compreensão que cria o substrato das 

imagens e sentidos, sem a qual nenhuma coletividade pode operar 

(MOSCOVICI, 2007, p. 48). 

 

 

Enquanto a perspectiva Durkheimiana é marcada pelo determinismo do social sob o 

sujeito, Moscovici rejeita a concepção do social como sendo formado por grupos e indivíduos 

que estejam sempre e completamente sob algum domínio seja ele ideológico, do Estado, de 

classes sociais, da Igreja etc. Ele era avesso aos modelos de influência social que defendiam a 

conformidade e a submissão, pois considerou que se existisse apenas esse modelo a mudança 

não ocorreria. Essas considerações o levou a pensar sobre o processo de influência da minoria 

levando em consideração que dentro de uma cultura há pontos de tensão, de fratura e em torno 

desses pontos de clivagem no sistema representacional da cultura emergem novas 

representações. Nesses pontos de clivagem há uma falta de sentido trazida pelo não familiar 

que precisa ganhar sentido, tornar-se familiar e, portanto demanda um trabalho 

representacional que normalmente emerge de pontos duradouros de conflito dentro das 

estruturas representacionais da própria cultura (MOSCOVICI, 2007). 

A conjuntura vivida por Moscovici o fez voltar-se para habilitar o senso comum. Ele 

viveu em um período de grandes tragédias relacionadas ao pensamento anti-semita, instigadas 

pelos detentores dos conhecimentos científicos, pois segundo ele, a primeira violência anti-
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semita não ocorreu nas ruas, nem em igrejas e sim nos colégios e universidades 

(MOSCOVICI, 2003).  

Moscovici (2007) é contrário à ideia de que o povo é incapaz de pensar racionalmente, 

que somente os intelectuais são capazes de fazê-lo, por isso reabilita o senso comum. 

Considera que da mesma forma que a ciência é uma forma importante de conhecimento, o 

senso comum também o é.  

O autor se interessa pelo lugar que as representações ocupam em uma sociedade 

pensante. Quando propõe o questionamento sobre “O que é uma sociedade pensante?” 

(MOSCOVICI, 2007, p.42) há um afastamento da ideia de uma sociedade não pensante 

controlada apenas por uma ideologia dominante imposta pela classe social, estado, igreja. 

Indo de encontro ao pensamento reprodutivista esclarece que: 

 

o que estamos sugerindo, pois, é que pessoas e grupos, longe de serem 

receptores passivos, pensam por si mesmos, produzem e comunicam 

incessantemente suas próprias e específicas representações e soluções às 

questões que eles mesmos colocam. Nas ruas, bares, escritórios, hospitais, 

laboratórios, etc. As pessoas analisam, comentam, formulam „filosofias‟ 

espontâneas, não oficiais, que têm um impacto decisivo em suas relações 

sociais, em suas escolhas, na maneira como eles educam seus filhos, como 

planejam seu futuro, etc. Os acontecimentos, as ciências e as ideologias 

apenas lhes fornecem o „alimento para o pensamento‟ (MOSCOVICI, 2003, 

p. 45, grifos do autor). 

 

Na tentativa de explicar as questões que nos são colocadas pela realidade, somos 

convocados a nos posicionar, tomar parte nas conversações diárias que vão criando teorias do 

senso comum que não são apenas opiniões. As conversações referem-se a problemas 

metafísicos como nascimento, morte, justiça etc (MOSCOVICI, 2012).  

O referido autor não enxerga o universo consensual como um conjunto de crenças 

repletas de erros e vieses, pelo contrário, afirma que a física popular faz com que evitemos 

colisões, que a biologia popular nos auxilia a cultivar nossos jardins e que a economia popular 

nos ajuda a procurar formas de pagarmos menos impostos. Em resumo, insiste que o senso 

comum sempre nos foi útil por estar fundamentado na experiência do dia a dia, na linguagem 

e nas práticas cotidianas e assegura que embora o pensamento comum se afaste da lógica 

sistemática da ciência, ele possui uma lógica própria que é produzida por grupos específicos 

em determinados contextos (MOSCOVICI, 2003). 

O autor renuncia o mito da racionalização total ao defender que o senso comum e a 

ciência são irredutíveis um ao outro. Segundo Moscovici (2007), embora o primeiro mude seu 

conteúdo e as maneiras de raciocinar, ele não é substituído pelo pensamento científico e pela 
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lógica porque resiste a qualquer tentativa de reificação. Desta forma, não há assimilação do 

universo consensual pelo universo reificado. Pelo contrário, a ciência, até mesmo na maneira 

de nomear e comunicar certos elementos conserva um elo com o conhecimento do senso 

comum. O que acontece é que “representações sociais de diferentes origens são condensadas 

em conhecimento comum, de tal modo que, conforme as necessidades, algumas podem ser 

substituídas por outras” (MOSCOVICI, 2007, p. 203).  

Segundo o referido autor é "legítimo supor que todas as formas de crença, ideologias, 

conhecimento, incluindo até mesmo a ciência, são, de um modo ou de outro, representações 

sociais” (MOSCOVICI, 2007, p. 198). Elas são marcadas pela divisão dos universos 

consensual e reificado e terminam sendo separadas entre senso comum de um lado e a ciência 

e a ideologia do outro. Desta forma “O senso comum não circula mais de baixo para cima, 

mas de cima para baixo; ele não é mais o ponto de partida, mas o ponto de chegada” 

(MOSCOVICI, 2007, p. 95). 

Santos (2002) endossa as afirmações de Moscovici em relação à desqualificação do 

senso comum quando afirma que os conhecimentos da ciência e do senso comum 

permaneceram distanciados por muito tempo, sendo o saber da ciência considerado legítimo, 

enquanto o do senso comum era tido como sinônimo de ignorância, visto que a racionalidade 

moderna inflige às formas de pensamento conservadas pela tradição do pensamento científico, 

que é elevado à categoria de norma de todo pensamento e, portanto, única lógica viável.  

Desta forma, todas as outras formas de pensamento são consideradas inferiores. Santos (2002) 

afirma ainda que esse distanciamento foi importante para que a ciência se desenvolvesse e 

avançasse na busca do conhecimento científico. A esse distanciamento ele chamou primeira 

ruptura epistemológica.  De acordo com Santos (2002) essa ruptura causou um afastamento 

dos conhecimentos práticos, um distanciamento entre as instâncias produtoras de teorias 

(cientistas) e aqueles que seriam responsabilizados pela sua aplicabilidade (pessoas comuns) 

na prática. Santos (2002, p. 37) então propõe uma segunda ruptura epistemológica sugerindo 

um diálogo entre teoria e prática que promoveria “um conhecimento prudente para uma vida 

descente”. 

Moscovici (2012) afirma que a representação social é um fenômeno, uma modalidade 

de conhecimento particular que promove a popularização e a familiarização do saber que tem 

por função a elaboração de modelagem de comportamentos e a comunicação entre indivíduos, 

além de ter um importante papel na formação de condutas. Para o autor as representações 

sociais são entidades quase tangíveis, pois impregnam nossas relações, os objetos que 

produzimos e que consumimos, assim como as comunicações que estabelecemos. 
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Jodelet (2001) complementa afirmando que os sujeitos criam as representações sociais 

para conhecer o mundo, resolver problemas, compreender e interpretar os objetos do 

cotidiano. O sujeito representa porque precisa explicar o mundo, o que lhe é estranho, trazer o 

que está distante de sua compreensão e experiência, ou seja, o conhecimento que está no 

exterior para o universo interior (MOSCOVICI, 2012). Novos eventos e questões que surgem 

nos afetam fazendo com que busquemos compreendê-los. Nessa tentativa de compreensão, 

aproximamos esses eventos e questões do que já conhecemos para representá-los. Sendo 

assim, concordamos com Rangel (2004), quando afirma que as representações são modos de 

aprendizagem, à medida que o indivíduo assimila e compreende o mundo ao seu redor por 

meio delas. 

Moscovici (2012) compara a estrutura das representações às duas faces de um papel, 

pois a representação possui uma face figurativa, que seria a imagem e uma face simbólica que 

seria o conceito. É na formação de imagens que se dá a concretização dos conceitos 

(RANGEL, 2004). Desta forma, para cada figura há um sentido correspondente e para cada 

sentido uma figura correspondente. 

  

As representações sociais devem ser vistas como uma maneira específica de 

compreender e comunicar o que nós sabemos. Elas ocupam, com efeito, uma 

posição curiosa, em algum ponto entre conceitos, que têm com seu objetivo 

abstrair o sentido do mundo e introduzir nele ordem, e percepções, que 

reproduzam o mundo de forma significativa. Elas sempre possuem duas 

faces, que são interdependentes, como duas faces de uma folha de papel: a 

face icônica e a face simbólica. Nós sabemos que: representação = 

imagem/significação; em outras palavras, a representação iguala toda 

imagem a uma ideia e toda ideia a uma imagem (MOSCOVICI, 2012, p. 46). 

 

Jodelet (2001) comenta que a representação é uma forma de conhecimento prático que 

tem como objetivo tornar algo não familiar em familiar, sendo a familiarização um processo 

construtivo de objetivação e ancoragem. Essa forma de conhecer liga o sujeito ao objeto. 

Sá (1998) caracteriza a representação social como uma forma de conhecimento que liga 

o sujeito ao objeto, uma atividade simbólica de conhecimento da realidade que é reconstruída 

de modo espontâneo e criativo, visto que o indivíduo não replica nem duplica uma 

representação, mas a reconstrói, a recoloca, muda-lhe o texto. Desta forma, representar é 

atribuir sentido, é tornar familiar o estranho. Nesse processo de elaboração “o sujeito se 

mistura com o fenômeno representado” (MACHADO, 2013a, p. 17). 

A representação é sempre de um objeto que pode ser uma coisa, uma pessoa, um 

acontecimento social, material, psíquico, um fenômeno, uma ideia, uma teoria (JODELET, 
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2001). É a partir dessa relação com o objeto que a representação social tem o papel de 

intercambiar a percepção e o conceito que se engendram reciprocamente (MOSCOVICI, 

2012). 

As investigações de representações sociais procuram detectar como se formam e como 

funcionam os sistemas de referência que utilizamos para classificar pessoas e grupos e 

interpretar os acontecimentos da realidade cotidiana.  Essas 'teorias' que construímos no 

cotidiano, na interação com o outro contribuem para forjar a identidade grupal e o sentimento 

de pertencimento do indivíduo ao grupo (ALVES-MAZZOTTI, 2008, p. 21). 

As representações constituem-se a partir da percepção da realidade e influem na 

constituição do real na medida em que as percepções consubstanciam-se em ideias, expressas 

em conceitos e imagens, que podem determinar estigmas e preconceitos, orientando 

comportamentos, comunicações e relações humanas e sociais (RANGEL, 2004). Desta forma, 

as atitudes, opiniões e imagens não são apenas reflexos das informações que circulam na 

sociedade, são criações dos sujeitos que as expressam, ou seja, as representações são veiculas 

através de opiniões e também influem na sua formação (MOSCOVICI, 2012). 

Moscovici (2012) analisa a natureza psicológica das representações ao introduzir os 

dois processos que lhes dão origem: a objetivação e a ancoragem. A descrição desses 

processos permite compreender como o funcionamento do sistema cognitivo interfere no 

social e como o social interfere na elaboração cognitiva. Também destaca a natureza social 

das representações quando afirma que elas se organizam de formas diversas nos grupos, 

gerando universos de opiniões diferentes, pois são formas de criação coletiva produzidas em 

determinadas condições da vida social, que em condições diferentes produziriam outras 

representações. 

Para transformar o não familiar em familiar é preciso pôr em funcionamento os dois 

mecanismos de natureza psicológica: a objetivação e a ancoragem, que são processos 

concomitantes e interelacionados. Esses se baseiam na memória e em informações e 

conhecimentos acumulados. O pensamento social deve mais à convenção e a memória do que 

à razão; deve mais às estruturas tradicionais do que às estruturas intelectuais ou perceptivas 

correntes, a conclusão tem prioridade sobre a premissa, da mesma forma, o veredicto tem 

prioridade sobre o julgamento (MOSCOVICI, 2012). 

A ancoragem tenta reduzir ideias estranhas a categorias comuns colocando-as em um 

contexto familiar, ou seja, trazendo o que estava distante para perto. No processo de 

ancoragem submetemos o estranho ao nosso sistema de categorias e o encaixamos em uma 

categoria que consideramos apropriada. Para realizar esse encaixe, o objeto ou ideia é 
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comparada ao paradigma de uma categoria, adquirindo características dessa categoria. Nesse 

processo, o objeto ou ideia é reajustado ao sistema de categorias pré-existentes. No processo 

de ancoragem o que antes era estranho ou novo ao sujeito, passa a ser comum, familiar. Em 

síntese, a novidade precisa ser domesticada e incorporada, sob a pressão de valores do grupo, 

ao pensamento já construído (MOSCOVICI, 2010).  

O processo de ancoragem se faz por meio de duas operações: a classificação e a 

denominação do objeto a ser representado. A primeira operação acontece quando realizamos 

escolhas mediante os modelos estocados em nossa memória (MOSCOVICI, 2007). Sendo 

assim, quando classificamos o objeto ou ideia, o confinamos, o limitamos a um conjunto de 

regras ou comportamentos que estipulam o que é, ou não é, permitido, em relação a todos os 

integrantes da categoria. “Categorizar alguém ou alguma coisa significa escolher um dos 

paradigmas estocados em nossa memória e estabelecer uma relação positiva ou negativa com 

ele” (MOSCOVICI, 2007, p. 63). 

Classificamos pela generalização ou pela particularização. Quando generalizamos 

diminuímos as distâncias à medida que selecionamos uma característica e a usamos como 

uma categoria (judeu, comunista, doente mental). Quando particularizamos mantemos a 

distância, desta forma, o não familiar fica sob análise, pois diverge dos protótipos conhecidos. 

A classificação não é uma operação puramente intelectual, ela é reflexo do desejo de definir o 

desconhecido como normal ou anormal, similar ou divergente. É, pois uma operação 

relacionada ao social. 

 

Representação é, fundamentalmente, um sistema de classificação e de 

denotação, de alocação de categorias e nomes. A neutralidade é proibida, 

pela lógica mesma do sistema, onde cada objeto e ser deve possuir um valor 

positivo ou negativo e assumir um determinado lugar em uma clara escala 

hierárquica. [...] E neste ato, nós revelamos nossa ´teoria` da sociedade e da 

natureza humana (MOSCOVICI, 2007, p.62, grifos do autor). 

 

Quando o estranho é nomeado surgem características tríplices:  

 

a) uma vez nomeada, a pessoa ou coisa pode ser descrita e adquire certas 

características, tendências etc.; b) a pessoa, ou coisa, torna-se distinta de 

outras pessoas ou objetos, através dessas características e tendências; c) a 

pessoa ou coisa torna-se o objeto de uma convenção entre os que adotam e 

partilham a mesma convenção (MOSCOVICI, 2007, p. 67). 

 

Como já afirmamos esses dois processos, a objetivação e a ancoragem, não se dão de 

forma isolada, são dinâmicos e estão inter-relacionados. Dessa forma, podemos afirmar que as 
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representações sociais são estruturas dinâmicas e complexas que operam num conjunto de 

relações e comportamentos. 

 Através da objetivação, se tenta transformar algo abstrato em concreto. Nesse processo 

os conceitos e as ideias tornam-se esquemas ou imagens concretas, o conhecimento torna-se 

algo palpável, quase tangível para entendê-lo (MACHADO, 2013c). Segundo Moscovici 

(2012, p. 100) “[...] a objetivação permite tornar real um esquema conceitual e substituir uma 

imagem por sua contrapartida material, resultado que tem primeiramente um alcance 

cognitivo [...]”. É por meio do processo de objetivação que noções e conceitos abstratos de 

uma realidade se concretizam, tornando uma nova informação real e natural para um grupo 

social. É a busca do sujeito em conhecer e se apropriar do novo, é tornar concreto o objeto da 

representação. 

Na ancoragem transferimos o não familiar à nossa própria esfera particular para 

podermos compará-lo e interpretá-lo. Nesse processo, a solidez da memória impede que 

nossas representações sofram modificações bruscas, pois as experiências e as memórias não 

são inertes nem mortas, são dinâmicas e imortais. Em suma, a ancoragem e a objetivação são 

sistemas de nominação e classificação, são formas de lidar com a memória, pois tornar o não 

familiar em familiar depende da memória. 

 

A primeira mantém a memória em movimento e a memória é dirigida para dentro, 

está sempre colocando e tirando objetos, pessoas e acontecimentos, que ela 

classifica de acordo com um tipo e os rotula com um nome. A segunda, sendo mais 

ou menos direcionada para fora (para outros), tira daí conceitos e imagens para 

juntá-los e reproduzi-los no mundo exterior, para fazer as coisas conhecidas a partir 

do que já é conhecido (MOSCOVICI, 2007, p. 78). 

 

Na formação de representações ocorre um processo de elaboração cognitiva e simbólica 

que influencia o comportamento (JODELET, 2001). Para essa formação concorrem processos 

simbólicos, comunicações, condutas, visões compartilhadas. Moscovici sublinha que, da 

mesma forma que a comunicação é modeladora das representações, estas também podem 

determinar seu conteúdo e até seu vocabulário. Essa imbricação favorece o compartilhamento 

de critérios pelos quais se julgam as condutas admitidas ou desejáveis. Rangel (2004), em 

diálogo com Spink, afirma que o compartilhamento das representações nos permite inferir que 

em cada expressão individual, encontra-se a formação coletiva de ideia, pois estas não se 

formam isoladamente porque o sujeito que a representa é um sujeito social, ou seja, o 

pensamento individual se enraíza no social e se modificam mutuamente. 
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Jodelet (2001) pontua que o individual intervém na representação através do contexto 

em que as pessoas estão situadas, por meio de comunicação estabelecida entre elas, da cultura 

e valores ligados às posições ou pertenças a grupos. Moscovici (2007, p. 33) afirma que “nós 

nunca conseguimos nenhuma informação que não tenha sido distorcida por representações” e 

que “todas as representações são sociocêntricas” (MOSCOVICI, 2007, p. 208). Elas têm 

como finalidade primeira reduzir a margem de não comunicação dentro de um grupo criando 

certo grau de consenso. 

Todo objeto sofre transformação em direção ao que é familiar. O autor alega que o 

pensamento pode ser considerado como um ambiente e que em cada ambiente existe uma 

dose de autonomia e de condicionamento, “nós vemos apenas o que as convenções 

subjacentes nos permitem ver e nos permanecemos inconscientes dessas convenções” 

(MOSCOVICI, 2007, p. 36), “quanto menos nós pensamos nelas, quanto menos conscientes 

somos delas, maior se torna sua influência” (MOSCOVICI, 2007, p. 42). No entanto, através 

do esforço, podemos desfrutar de um lampejo de consciência e escapar a algumas convenções, 

mas não podemos nos libertar de todas elas (MOSCOVICI, 2007). 

Conforme Moscovici (2007), as representações possuem duas funções convencionalizar 

objetos e prescrever comportamentos. Elas convencionalizam os objetos, pessoas e 

acontecimentos em categorias porque, mesmo quando eles não se adequam em determinada 

categoria, nos esforçamos para encaixá-los em uma realidade predeterminada por convenções 

a fim compreendê-los. As representações são prescritivas, porque elas se impõem sobre nós 

como uma força irresistível. "Essa força é uma combinação de uma estrutura que está presente 

antes mesmo que nós comecemos a pensar e de uma tradição que decreta o que deve ser 

pensado” (MOSCOVICI, 2007, p. 36). 

 

Pessoas e grupos criam representações no decurso da comunicação e da 

cooperação. Representações, obviamente, não são criadas por um indivíduo 

isoladamente. Uma vez criadas, contudo, elas adquirem vida própria, circulam, se 

encontram, se atraem e se repelem e dão oportunidade ao nascimento de novas 

representações, enquanto velhas representações morrem. Como consequência 

disso, para se compreender e explicar uma representação, é necessário começar 

com aquela, ou aquelas, das quais ela nasceu. Não é suficiente começar 

diretamente de tal ou tal aspecto, seja do comportamento, seja da estrutura social. 

Longe de refletir, seja o comportamento ou a estrutura social, uma representação 

muitas vezes condiciona ou até mesmo responde a elas. Isso é assim, não porque 

ela possui uma origem coletiva, ou porque ela se refere a um objeto coletivo, mas 

porque, como tal, sendo compartilhada por todos e reforçada pela tradição, ela 

constitui uma realidade social sui generis. Quanto mais sua origem é esquecida e 

sua natureza convencional é ignorada, mais fossilizada ela se torna. O que é ideal, 

gradualmente torna-se materializado. Cessa de ser efêmero, mutável e mortal e 
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torna-se, em vez disso, duradouro, permanente, quase imortal. Ao criar 

representações nós somos como o artista, que se inclina diante da estátua que ele 

esculpiu e a adora como se fosse um deus (Moscovici, 2007, p. 41, grifos do autor).   

 

Segundo Jodelet (2007) as representações sociais, constituem-se em três esferas de 

pertencimento: a subjetiva, a intersubjetiva, e a transubjetiva. No nível da intersubjetividade 

estabelecem-se a função expressiva, uma vez que toda representação é sempre de alguém e de 

alguma coisa. Também é estabelecida a função significativa porque permite ver os 

significados que os sujeitos concedem a um objeto localizado no seu entorno social e físico.  

A subjetividade, na ótica da autora, não remete a indivíduos isolados, e sim atores 

sociais ativos no contexto social, inseridos em uma rede de interações, onde fatores como 

pertença social e cultural, nível de inserção nos grupos sociais vão definir sua identidade. 

Há representações que o indivíduo faz como produto próprio e há representações as 

quais ele adere passivamente sob pressão da tradição ou das influências sociais, ou seja, as 

representações não flutuam no ar, visto que não há pensamento desencarnado. Afinal, o 

sujeito é situado no mundo através de seu corpo e a sua participação no mundo passa pelo 

corpo, ao mesmo tempo em que o universo simbólico é incorporado pelo habitus conforme 

Bourdieu (JODELET, 2007).  

É a encarnação do pensamento que leva o indivíduo a integrar as emoções, os afetos, os 

sentimentos, os desejos, o imaginário e os fatores identitários que formam a subjetividade 

individual e social que nutrem a construção das representações sociais. Essa perspectiva 

aproxima as representações sociais como tomadas de posição vinculadas à inscrição social, a 

um sistema de conotações estruturado a partir do pertencimento social. 

O nível da intersubjetividade diz respeito a interação entre indivíduos. Essa interação 

contribui ao estabelecimento das representações partilhadas através da comunicação verbal 

direta. A troca dialógica resulta na transmissão de informações, construção de saberes, na 

expressão de acordos e divergências em torno de interesses comuns. Também pode resultar na 

possibilidade de criação de significações ou ressignificações consensuais. O nível 

intersubjetivo pode ser entendido como um meio de compreensão, uma ferramenta das 

interpretações e da construção dos significados compartilhados. 

A esfera transubjetiva é composta por elementos que atravessam os processos subjetivos 

e intersubjetivos. Pertence ao espaço social e público, onde circulam informações de diversas 

fontes: mídias de comunicação de massa, imposições institucionais, pressões ideológicas, 

constrangimentos exercidos pela estruturação das relações sociais e de poder (JODELET, 

2007). Nesse nível, as representações sociais correspondem ao aparato cultural, ao conjunto 
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de normas e valores transmitidos socialmente por pressões impostas pela estrutura social e de 

poder e as ideologias. As transmissões dessas representações ultrapassam o marco das 

interações, visto que se impõem aos atores sociais constituindo um pano de fundo ou um mar 

em que somos mergulhados. “A tal nível, o sistema de representações oferece os critérios de 

codificação e de classificação da realidade, fornece os instrumentos mentais, os repertórios 

que permitem construir as significações compartilhadas na sociedade” (JODELET, 2007, p. 

68). 

Moscovici (2012) afirma que, ao qualificar uma representação de social estamos 

admitindo que ela foi produzida coletivamente, pois elas são um produto das interações e dos 

fenômenos de comunicação no interior de um grupo social e refletem a situação desse grupo. 

Para Moscovici e Doise, a formação de laços sociais e o consenso dos grupos são frutos 

do compartilhamento de ideias pelas representações, que conduz a concepções e avaliações 

comuns com significativas possibilidades de se tornarem estáveis e ancoradas no pensamento, 

nas crenças, ações, atitudes e relações sociais (RANGEL, 2004). 

Moscovici (2001) mostra-se favorável a convergência entre diversas áreas em torno das 

representações. Conforme postula Jodelet (2001), as representações sociais tem um caráter 

interdisciplinar e grande tem sido a sua utilização para compreender fenômenos das mais 

diferentes áreas. No campo da educação vários pesquisadores tem lançado mão desta teoria. 

A esse respeito, Alves-Mazzotti (2008) em diálogo com Moscovici, afirma que as 

pesquisas em educação precisam adotar um olhar psicossocial, ou seja, preencher o sujeito 

social com um mundo interior, mas também restituir o sujeito individual ao mundo social. 

Devido à relação entre representações sociais e linguagem, ideologia, imaginário social 

e por elas orientarem condutas e práticas sociais, a Teoria constitui uma importante 

ferramenta para entender "mecanismos que interferem na eficácia do processo educativo" 

(ALVES-MAZZOTTI, 2008, p. 18).  

Assim como o conhecimento nunca está pronto, acabado, a Teoria das Representações 

Sociais constitui um campo aberto. O próprio Moscovici rejeitou a possibilidade de apresentar 

uma formulação estrita da teoria, visto que em seu entendimento, ao introduzir um novo 

campo de pesquisa não é possível determinar como este irá evoluir (ALVES-MAZZOTTI, 

2008). Refere-se ao seu estudo como aberto e provisório, desta forma, um referencial menos 

rígido e flexível que sugere continuidade. 

Considerando essa abertura, a Teoria das Representações Sociais tem dialogado com 

outras teorias, citamos como exemplo estudos em representações que dialogam com Vygotsky 

e com Pierre Bourdieu. Assim como a teoria tem dialogado com outros referenciais, ela 
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também tem suas vertentes que foram desenvolvidas por pesquisadores que aprofundaram 

seus estudos sobre as ideias originais, conceitos e pressupostos de Moscovici, ou seja, alguns 

desdobramentos da própria teoria foram surgindo. Sá (1998) afirma que a grande teoria tem 

sido ampliada ao longo dos anos e na atualidade. Há, pelo menos, três abordagens nesse 

campo: societal, estrutural e processual. 

Moscovici ao afirmar que as representações possuem elementos mais fortes que se 

ancoram dando estabilidade a um núcleo figurativo, que orienta percepções e julgamentos 

sobre a realidade, deu margem para que J.C. Abric desenvolvesse, em 1976, sua tese de 

doutorado. Este trabalho deu origem juntamente com os estudos produzidos pelo grupo de 

Midi, em Aix-en-Provence, à abordagem estrutural. Essa abordagem, também conhecida 

como Teoria do Núcleo central, enfatiza a dimensão cognitiva, elementos de conteúdo e 

estrutura das representações sociais. 

Com base na ideia de que as representações dão identidade aos grupos, Moscovici dá 

margem para que, Willem Doise, desenvolva uma abordagem centrada nas pertenças dos 

grupos denominada societal. Ainda pouco utilizada nas pesquisas brasileiras, essa abordagem 

articula as representações sociais com a visão sociológica valorizando, desta forma, as 

condições de produção e circulação das representações sociais, enfatizando a inserção social 

dos indivíduos como fonte de variação das representações dos grupos. 

Como já afirmamos, nesta pesquisa, a educação para o consumo, será abordada à luz da 

Teoria das Representações Sociais. Adotamos a perspectiva mais antropológica, ou cultural. 

Trata-se da versão original de Moscovici, que tem em Denise Jodelet sua principal intérprete. 

Sobretudo na América Latina, a autora tem sido a grande interlocutora na discussão e 

disseminação da teoria. Essa abordagem enfatiza o sócio-cultural como tentativa de 

compreensão do simbólico a partir dos enfoques qualitativos. 

Considerando que toda representação é sempre uma representação de alguém e de 

alguma coisa, uma forma de saber prático que liga um sujeito a um objeto, admitimos que há 

uma relação direta entre o grupo social e o objeto representado e que nem todos os fenômenos 

ou objetos podem ser considerados objetos de representação social, pois “para gerar 

representações sociais o objeto deve ter suficiente relevância cultural ou espessura social” 

(SÁ, 1998, p.45), isto é, deve ter importância e relevância para o grupo social que o 

representa, gerando determinadas representações e práticas nesse grupo (MOSCOVICI, 2012; 

JODELET, 2001). 

Conforme Machado (2013a, p. 18) “representações sociais constituem significados que 

as pessoas utilizam para entender o mundo, construções mentais elaboradas mediante a 
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atividade simbólica do sujeito no processo de comunicação social, que servem de orientação 

para seus comportamentos e ações”. Entendemos, assim que as representações de educação 

para o consumo construídas pelos professores de Educação Infantil podem estar orientando 

suas práticas no interior da escola. Elas podem estar contribuindo para produzir, conformar e 

fortalecer a construção de sujeitos infantis consumistas segundo a lógica instituída e/ou para 

desvendar, desnaturalizar, questionar e problematizar as práticas de consumo na escola e na 

sociedade. Assim, reconhecemos o valor e pertinência da Teoria para esta pesquisa, uma vez 

que abordamos um tema importante não só para o professor, que se depara diariamente com 

“consumidores mirins”, mas para a sociedade, pois somos todos consumidores e, ao mesmo 

tempo, estamos cada vez mais preocupados com o planeta, com as futuras gerações, com os 

valores e desejos fabricados pela sociedade de consumo.  

Reiteramos que, dado o seu potencial de valorização do simbólico, a teoria permite 

captar o pensamento, as vivências e práticas cotidianas, os significados atribuídos pelos 

professores de crianças pequenas à Educação para o consumo. 

No próximo capítulo traçamos o percurso metodológico realizado para desenvolver o 

estudo.  
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4 PERCURSO METODOLÓGICO  

 

 

Neste capítulo apresentamos o aporte metodológico adotado, explicitamos a abordagem 

de pesquisa escolhida, as etapas de desenvolvimento da pesquisa e procedimentos 

investigação. Apresentamos, ainda, informações referentes às fontes de pesquisa, à escolha do 

lócus da investigação, ao grupo pesquisado e ao procedimento de análise de todo o material 

recolhido. 

 

 

4.1 Conceitos básicos  

 

 

Desenvolvemos um estudo de natureza qualitativa. Segundo Minayo (1994), a pesquisa 

qualitativa permite que se alcance um nível de realidade que não pode ser mensurado por 

pesquisas quantitativas. A abordagem qualitativa é a que melhor lida com os significados das 

ações e relações humanas, aspectos não perceptíveis ou captáveis em equações, médias e 

estatísticas (MINAYO, 1994). A abordagem se apropria a este estudo porque possibilita a 

identificação do universo de sentidos e significados que os indivíduos atribuem aos fatos e 

eventos estudados. 

A valorização dos significados constitui uma das preocupações epistemológicas de 

Santos (2002), segundo este autor todo conhecimento científico também é social. É 

autoconhecimento. Todo conhecimento é local e total e visa transforma-se em senso comum. 

Santos descortina a arbitrariedade contida na compreensão do conhecimento científico como o 

único legítimo. 

Para atender aos objetivos propostos, a pesquisa foi desenvolvida em três etapas. No 

quadro 1 abaixo apresentamos de maneira sumária o delineamento do estudo e em seguida 

detalharemos cada etapa.  
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Quadro 1 - Síntese do delineamento da pesquisa 

 
 

ETAPA 

 

OBJETIVO 

 

PROCEDIMENTO 

 

 

SUJEITOS 

MATERIAIS E/OU 

DOCUMENTOS Coleta Análise 

 

1ª 

Identificar o discurso circulante das 

instituições escolares sobre educação 

para o consumo em instituições 

públicas e privadas que oferecem 

educação pré-escolar 

 

Pesquisa 

documental 

 

 

 

 

Análise de 

conteúdo 

 

 

Sites, blogs, imagens 

agendas e outros 

comunicados. 

 

2ª 

Apreender o conteúdo geral das 

representações sociais de educação 

para o consumo entre professoras de 

educação infantil (pré-escola). 

Questionário 

com perguntas 

fechadas e 

abertas 

108 professoras de 

instituições públicas e 

privadas de educação 

infantil (pré-escola). 

3ª Analisar a relação entre 

representações sociais e práticas de 

educação para o consumo no interior 

das instituições que oferecem 

educação pré-escolar. 

Entrevista 

associativa 

32 professoras de 

educação infantil (pré-

escola). 

 

Fonte: a autora 

 

 

4.2 Primeira etapa do estudo 

 

A primeira fase deste estudo consistiu em identificar o que tem sido divulgado sobre 

práticas de “educação para o consumo” por instituições públicas e privadas.  

Para recolha dos documentos fizemos um levantamento em informativos digitais (blogs, 

sites, redes sociais) e impressos disponibilizados pelas instituições à comunidade usuária e ao 

público em geral.  Os informativos e comunicados impressos foram disponibilizados por 

pessoas de nosso conhecimento que concordaram em cedê-los.  Os informativos digitais 

foram acessados mediante buscas na internet.  

As primeiras buscas foram impulsionadas pelas situações descritas nos trabalhos 

encontrados durante a realização do estado do conhecimento. Desta forma, a leitura das 

dissertações de Santos (2005) que trouxe à tona um show realizado pela Nestlé no interior de 

uma escola pública e de Valença (2000) que desvelou parcerias entre uma escola privada e 

empresas diversas, nos despertaram para a busca de situações semelhantes às descritas. 

Também buscamos por “o dia do brinquedo”, “brinquedos na escola” devido às situações 

descritas nas dissertações de Santos (2005) e Figueiredo (2007). A leitura da tese de Cantelli 

(2009) provocou o interesse em buscar por “educação financeira”, assim como a tese de Beck 

(2012) estimulou a busca por “desfile de uniformes” e “desfile na escola”. A partir dessas 
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primeiras buscas, nos deparamos - no ambiente virtual - com imagens e comunicados 

referentes a outras situações ligadas ao consumo. Assim, podemos dizer que a seleção do 

material se deu com base no critério: veicular ou insinuar qualquer ideia que se referisse a 

consumo.  

Mediante a seleção, constituíram documentos para análise: imagens relacionadas a 

festas e eventos diversos realizados pelas instituições, convites, comunicados, exposições, 

shows, feiras, confecção de brinquedos, alimentação escolar, jogos, educação financeira entre 

outros.  Este material não se restringiu ao disponibilizado por escolas situadas em Recife, mas 

abarcou comunicações variadas publicadas e divulgadas por escolas de todo Brasil.  

Nesta fase inicial da pesquisa foram recolhidas 431 imagens em 46 endereços 

eletrônicos (sites, blogs, redes de relacionamento), além de 87 informativos impressos, entre 

os meses de setembro de 2013 a fevereiro de 2015.  

O material selecionado nessa fase serviu como suporte para compreender melhor o 

discurso circulante sobre o consumo no interior da escola, bem como subsidiou o 

planejamento das demais etapas da pesquisa. Essa aproximação com o discurso sobre o 

consumo veiculado pelas instituições deu-nos mais segurança para elaborar os instrumentos, 

organizar as perguntas do questionário e a preparar as fichas indutoras utilizadas na entrevista 

associativa.  

Reconhecemos a pertinência da análise documental para esta pesquisa por entendermos 

que a comunicação midiática é, simultaneamente, portadora e formadora de representações 

que interferem diretamente na conduta dos indivíduos visto que “as representações 

sustentadas pelas influências sociais da comunicação constituem as realidades de nossas vidas 

cotidianas e servem como o principal meio para estabelecer as associações com as quais nós 

nos ligamos uns aos outros” (MOSCOVICI, 2007, p. 8).  

 

4.3 Segunda etapa do estudo 

 

Na segunda e terceira etapa realizamos um estudo de campo. Foram tomados como 

campo de pesquisa instituições de educação infantil na quais atuavam professores. Trata-se de 

instituições públicas e privadas, situadas em Recife-PE e que oferecem a educação para 

crianças na faixa de 4 a 5 anos, designada como pré-escola.  

 A opção em tomar como campo o segmento da Educação Infantil deveu-se ao fato das 

crianças pequenas serem mais vulneráveis aos apelos do consumo. Isto ocorre porque devido 

ao estágio de desenvolvimento em que se encontram, apresentam dificuldades para fazer 
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julgamentos, discernir, fazer análise crítica ou posicionar-se frente aos apelos da sociedade de 

consumo. Carneiro e Palma (2011), em diálogo com McNeal Chan, apresentam o modelo de 

socialização do consumidor infanto-juvenil entendido como um processo desenvolvido em 

três estágios sequenciais em que a consciência da criança em relação à fonte de informação 

vai se tornando mais elaborada de acordo com a idade.  Conforme os autores, o primeiro é o 

estágio perceptivo (crianças entre 3 e 7 anos), o segundo é o estágio analítico (crianças entre 7 

e 11 anos) e o último é o estágio reflexivo (entre 11 e 16).  A socialização do consumidor está 

baseada em três componentes: fatores de contexto (nível socioeconômico, sexo, idade, classe 

social, religião), agentes de socialização (mídia, membros da família, colegas, professores) e 

mecanismos de aprendizagem (modelagem, reforço, estágio de desenvolvimento cognitivo). 

Além do que acima pontuamos, escolhemos as professoras e os espaços da educação 

infantil porque na infância a criança está vivendo um processo de construção de sua 

autonomia e nessa fase a escola atua como importante instância de socialização. Segundo 

Karsaklian (2004) os consumidores pertencem a vários grupos e cada grupo possui seu grau 

de influência em relação ao consumo.  Refere-se aos grupos primários e secundários como 

referências. Os primários são compostos pela família, escola e amigos próximos. Esses grupos 

constituem fontes básicas de aprendizagem de atitudes fundamentais para a formação da 

personalidade dos indivíduos. Eles exercem grandes influências sobre a formação de crenças, 

gosto, preferências. Os grupos secundários são os grupos esportivos, de lazer, associações de 

trabalho, organizações diversas, esses não possuem uma capacidade tão grande de influenciar 

o consumo quanto o grupo primário. A instituição de educação infantil como um grupo 

primário de referencia também reforça a escolha de se tomar esse segmento para estudo. 

Brée (1995 apud IGNÁCIO, 2014), mostra na perspectiva deste autor, duas vantagens 

em capacitar o sujeito infantil consumidor. A primeira seria por ser mais fácil assimilar algo 

durante a infância do que em qualquer outra fase da vida e a segunda seria devido ser muito 

mais difícil modificar algo assimilado durante essa fase da vida. Assim, admitimos que 

estando as crianças em um nível de desenvolvimento no qual estão mais suscetíveis aos 

apelos do consumo, elas poderão, também, estar mais receptivas as problematizações feitas 

sobre o tema por seus professores.  

Além do já exposto, na experiência como docente percebemos que os professores de 

Educação Infantil têm mais condições de desenvolver um trabalho voltado à educação para o 

consumo, com crianças entre 4 e 5 anos de idade.  Na nossa prática docente observamos que 

no espaço escolar crianças nesta faixa etária, protagonizam diversas situações que envolvem 
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práticas de consumo postas em circulação pela mídia
4
, nas quais a mediação do professor é 

fundamental.  

 

 

4.3.1 Procedimento de coleta 

 

Conforme apresentado anteriormente no Quadro 1, a segunda etapa da pesquisa 

consistiu na aplicação de um questionário com a finalidade de se identificar o conteúdo geral 

das representações de educação para o consumo, os elementos partilhados pelos sujeitos.  

Segundo Gunther (2003), o questionário é um instrumento usado para descrever ideias, 

crenças, opiniões, interesses e outros aspectos de um grupo.  

O questionário utilizado nesta fase (Apêndice A) estava dividido em duas partes: a 

primeira, com questões abertas, versou sobre o objeto estudado: educação para o consumo na 

escola, o que é e como se dão as práticas. A segunda parte, composta por questões fechadas, 

procurou traçar o perfil socioeconômico e cultural dos sujeitos investigados. Para organização 

buscamos contemplar o princípio da estruturação, sugerido por Gunther (2003). Este princípio 

consiste em direcionar as perguntas de caráter mais geral para o mais específico, do menos 

delicado para o mais delicado, do menos pessoal para o mais pessoal. Como supomos que os 

itens de categorização social (sexo, idade, nível escolar, tempo de profissão) são itens 

potencialmente delicados, preferimos colocá-los no final do questionário.  

O questionário foi previamente testado com um grupo de sujeitos escolhidos com base 

nos critérios estabelecidos para a participação definitiva na pesquisa. Mais adiante, ao 

apresentar o grupo participante, descreveremos esses critérios.  

O teste do instrumento esclareceu dúvidas iniciais ao construí-lo, possibilitou a inclusão 

de elementos e supressão de outros que, a partir da colocação dos sujeitos ouvidos na fase de 

teste, reconheceram que havia repetições e algumas ambiguidades.  

Coerente com o referencial das Representações Sociais adotado, que valoriza os saberes 

do cotidiano construídos pelos sujeitos, todos os questionários foram respondidos na presença 

da pesquisadora. As docentes levaram em torno de 30 minutos para respondê-lo e foram 

atendidas quando revelaram dúvidas e/ou solicitaram algum esclarecimento. 

 

 

                                                           
4
 Citamos como exemplo os diversos objetos levados pelas crianças para a escola como brinquedos e 

outros materiais escolares temáticos. 
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4.3.2 Participantes  

 

Responderam ao questionário um total de 108 professoras. Eram todas mulheres sendo 

que 51 delas atuavam em instituições públicas, 57 em instituições privadas.  Para aplicar os 

questionários mantivemos contato direto com as professoras em 51 escolas, sendo 22 

instituições públicas e 29 instituições privadas. Incluímos as duas redes por acreditarmos que 

as práticas de educação para consumo são comuns em ambas. 

Adotamos como critério principal para participar dessa segunda fase atuar como 

docente de crianças de 4 a 5 anos e aceitar colaborar com a pesquisa. Consideramos ainda 

como critérios para construção do grupo pesquisado envolver professoras de pré-escola 

vinculadas a instituições públicas e privadas, com diferentes níveis de formação acadêmica, 

em diferentes estágios da carreira e com variada faixa etária.  

Convém dizer que quanto à formação acadêmica, acessamos professoras leigas
5
, com 

formação em curso normal médio (magistério), graduação e pós-graduação (especialização e 

mestrado). Em relação ao estágio da carreira incluímos no grupo, docentes em fase inicial 

(com poucos dias de atuação) a docentes que já haviam se aposentado e continuavam no 

exercício da docência. A faixa etária das professoras variou dos 23 aos 64 anos. Ao se 

observar os critérios para construção do grupo, buscamos garantir a representatividade 

qualitativa dessa população. Como não seria possível abarcar todos os professores da 

educação infantil da cidade do Recife, optamos pela regra da representatividade (BARDIN, 

2011). Nas Tabelas 2, 3 e 4, logo abaixo apresentamos o panorama do grupo participante da 

segunda fase, considerando três variáveis: tipo de instituição em que atua; faixa etária e 

formação acadêmica. 

 

Tabela 2 - Tipo de instituição em que as participantes atuam n = 51 

 

Tipo de instituição f % 

Pública 

Privada 

22 

29 

43% 

57% 

Total 51 100% 

Fonte: a autora 

 

 

 

                                                           
5
 Estamos chamando de professor leigo, aquele que não possui formação específica (em nível médio 

ou superior) para exercer a docência. 
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Tabela 3 - Faixa etária das participantes n = 108 

 

Intervalo f % 

20 a 30 

31 a 40 

41 a 50 

Mais idade 

27 

36 

36 

9 

25% 

33,3% 

33,3% 

8,3% 

Total 108 100% 

Fonte: a autora 

 

 
Tabela 4 - Formação acadêmica das participantes n = 108 

 
Nível de Formação acadêmica f            % 

Leigas 

Magistério 

Graduação 

Pós-graduação 

4 

8 

27 

69 

3,7% 

7,4% 

25% 

63,8% 

Total 108 100% 

Fonte: a autora 

 

4.3.3 O acesso às instituições e aos participantes  

 

Entre as dificuldades enfrentadas para garantir a participação das docentes na segunda 

fase destacamos: paralisações dos professores da rede municipal de ensino; adiantamento do 

recesso escolar devido ao Recife ser uma das cidades cede da Copa do mundo; greve de 

policiais, suspensão de aulas nas escolas privadas devido aos jogos da copa; 

congestionamentos enfrentados devido às obras da copa e protestos que eclodiam na cidade 

do Recife. Esses obstáculos comprometeram e implicaram em atrasos no planejamento dessa 

segunda fase.   

Devido a alguns desses empecilhos fomos incentivadas a localizar professoras de 

instituições públicas em um evento de formação realizado no Centro de Convenções de 

Pernambuco. Tivemos pouco sucesso nessa investida passamos mais de cinco horas no local 

abordando as pessoas, poucas foram as que aceitaram participar.  Os motivos que alegaram 

foram os mais diversos: estavam cansadas de participar de tantas pesquisas; a falta de retorno 

dos pesquisadores; o questionário era longo e as perguntas difíceis; falta de paciência e 

estresse; precisavam voltar para o evento; não gostavam de participar de pesquisas, iriam 

lanchar ou já estavam de saída etc. 

O acesso às instituições privadas foi ainda mais embaraçoso. Muitas vezes não se 

conseguia autorização para entrar nas escolas, como alternativa para o acesso fomos em busca 
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de conhecidos que tivessem contato com docentes e pudessem intermediar o contato. Foi 

desta forma que conseguimos acessar os sujeitos. 

Várias dificuldades foram enfrentadas ao longo dessa fase como: as professoras 

alegavam ter uma rotina muito corrida e por isso não dispunham de tempo para colaborar; 

indisposição das escolas para conceder autorização para o acesso às professoras; informação 

de que a interrupção da professora em seu trabalho seria complicada e afetaria o trabalho com 

as crianças; imposição da condição de substituir a professora enquanto a mesma respondesse 

ao questionário; resistência das coordenações para conceder autorização à participação das 

professoras; sugestão das coordenações para a realização da pesquisa com professores do 

ensino fundamental. 

Quando tivemos o contato, todas as professoras permaneceram conosco no mesmo 

ambiente enquanto respondiam ao questionário, mas nem sempre podíamos acompanhá-las 

como desejávamos. Em muitos momentos, tivemos que realizar atividades com as crianças 

para garantir que elas respondessem. Mesmo quando as escolas não impunham essa condição, 

acabamos tendo que contar histórias para as crianças enquanto elas respondiam. Desta forma, 

sempre íamos para as instituições munidas de livros de literatura infantil.  

Percebemos em várias ocasiões e nas diferentes escolas a resistência de algumas 

professoras.  Ao lerem o questionário, demonstravam certo incômodo para com o tema. 

Diziam ser estranho comentarem, estarem escrevendo sobre algo tão comum presente no dia a 

dia e que elas nunca haviam parado para refletir. Nesses casos procurávamos estimulá-las a 

respondê-lo. No geral tivemos êxito ao incentivá-las, ao ponto de mesmo as mais resistentes, 

ficarem satisfeitas, conversarem conosco durante o preenchimento e elogiarem o tema 

escolhido, diziam ter gostado de participar e demonstravam interesse em colaborar com a 

etapa seguinte. Foi comum ouvirmos “Coloquei meu telefone. Pode me ligar”. Algumas delas 

chegaram a comentar sobre seus hábitos de consumo, considerando-se consumistas ou não. 

Uma delas declarou estar fazendo um tratamento para deixar de ser consumista.  

Também foi comum durante a aplicação do questionário as docentes dizerem que 

gostariam de ter um retorno dos resultados da pesquisa. Da parte das escolas não houve 

pedido de retorno, apenas uma única instituição, privada, condicionou nossa entrada e acesso 

às professoras ao retorno da pesquisa. Essa escola tem sido campo de estudo para várias 

instituições formativas e na ocasião da coleta desenvolvia um projeto chamado “Consumo: 

quando menos é mais”, tomado como norteador para o trabalho pedagógico com todas as 

turmas. 
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Lembramos ainda que enquanto esperávamos a autorização para ir ao encontro das 

professoras ficamos atentas aos acontecimentos, ao que se passava naqueles espaços. Em 

algumas escolas não foi possível sequer passar no portão, em outras esperávamos no hall, na 

recepção, sala da coordenação ou da direção. Sempre que possível solicitávamos o uso do 

banheiro para poder caminhar um pouco pela instituição e observar a estrutura física (salas de 

aula, pátios, lanchonetes, refeitórios), materiais (brinquedos, livros), cartazes, fotografias de 

eventos e murais. Ao nos comportar assim estávamos inspiradas em Velho (2003) quando 

afirma que o pesquisador desenvolve pesquisa em um espaço quando consegue transitar por 

seus diversos mundos sem ser englobado por nenhum. Esse multipertencimento do 

pesquisador possibilita um “estranhamento crítico diante do próximo” (Velho, 2003, p. 18). 

Essa postura permite a desnaturalização de noções, impressões sugere, segundo Velho 

(2003), um movimento de distanciamento chamado de estranhamento do familiar, de exame 

das situações certos de que nada é trivial. Nessas passagens pelo interior das escolas nos 

perguntávamos: por que os murais possuem esses temas e não outros? Por que o lanche é 

servido dessa forma? Por que todos estão vestidos com roupas verde e amarela?  Por que 

entrou um bolo temático na escola? Por que aquele maço de dinheiro está em cima da mesa 

da professora? 

Ao chegar a uma escola privada, considerada de prestigio na cidade, fomos convidadas 

a permanecer na sala da coordenação ou a assistir ao ensaio de uma apresentação de abertura 

dos jogos internos. Optamos em assistir ao ensaio, assim poderíamos transitar pela escola. 

Todas as professoras e equipe de coordenação dirigiram-se à quadra. Era um grupo que atuava 

exclusivamente na educação infantil, que dançava e cantava ao som da música chamada 

“Copa de todo mundo”
6 

veiculada em um comercial da Coca-Cola.   

Em outra escola privada, tivemos a oportunidade de ver uma loja, uma espécie de 

papelaria/livraria no hall de entrada e uma faixa na quadra com a propaganda do álbum da 

copa e das figurinhas que estavam à venda na loja. 

Na passagem por uma escola pública sentimos que o clima estava tenso devido ao 

cancelamento das eleições para diretor. Na ocasião as pessoas nos tratavam com certo 

                                                           
6
 Musica interpretada por Gaby Amarantos, Monobloco e David Correy, que: Vem que vai 

começar/Um mundo num só lugar/Cada canto do meu país/Tem sede de ser feliz/E o som da 

batida/Na palma da mão/E a voz da torcida/É a voz da nação/Eu quero gol/ Ôô ôô ôôôôôôô…/Vamos 

gritar/Ôô ôô ôôôôôôô…/. A letra completa está disponível em: <http://goo.gl/3BXQJV>. Acesso em 

17.04.2014. 
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nervosismo e diziam que não tínhamos escolhido um bom dia, uma vez que era plantão 

pedagógico.  

As situações e reações sempre que possível foram observadas, pois conforme Bogdan e 

Biklen (1994), em uma pesquisa qualitativa divorciar ato, palavra ou gesto de seu contexto é 

perder de vista o significado.  

 

 

4.4 Terceira etapa do estudo 

 

A terceira fase da pesquisa objetivou analisar as relações entre representações sociais e 

práticas e educação para o consumo entre as docentes. O instrumento utilizado para recolha 

dos dados nessa fase foi a entrevista associativa.  

 

4.4.1 Procedimento de coleta 

 

Esse tipo de entrevista lança mão de técnicas visuais, isto é, na apresentação ao sujeito 

de cartões, fotos, filmes e outros recursos visuais para dele captar informações e 

posicionamentos sobre um objeto (HONNIGMANN, 1954 apud MINAYO, 1993).  Trata-se 

de um tipo de entrevista inspirado em técnicas projetivas que visou captar um material verbal 

menos racionalizado a respeito de educação para o consumo para professoras. Com base nas 

etapas anteriormente desenvolvidas e na pesquisa bibliográfica realizada, construímos fichas 

com imagens relacionadas ao consumo na escola e que por essa razão estimulariam as 

professoras a falarem de modo mais espontâneo sobre o assunto.  

Segundo Argolo e Teixeira (2013), as técnicas projetivas são estratégias recomendadas 

para obtenção de conteúdos latentes, inconscientes que dificilmente seriam acessados por 

interrogação direta. Essas técnicas utilizam perguntas indutoras e instrumentos (desenhos, 

manchetes, vídeos, figuras e outros) que oferecem possibilidades para, de modo menos 

racionalizado e livre, o sujeito manifestar sua subjetividade latente e oculta. As técnicas 

projetivas são úteis para se acessar e apreender as representações sociais. Quando as temáticas 

pesquisadas são conflituosas, sutis demais ou difíceis de serem expressas elas se tornam 

apropriadas. 

Organizamos um conjunto composto por nove fichas (Apêndices B, C, D, E, F, G, H, I e 

J) que contemplaram os seguintes eixos referentes à educação para o consumo, a saber: 
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educação ambiental, educação alimentar, educação financeira, datas comemorativas, 

brinquedos e uniformes.  

As nove fichas foram apresentadas individualmente a todas as professoras a fim 

desencadear comentários a respeito das práticas de consumo comuns nas escolas e suas 

articulações com as explicações, comportamentos e reações das docentes frente à temática. 

Pedíamos às professoras que falassem espontaneamente sobre cada ficha e a partir dos 

comentários das docentes, fazíamos intervenções a fim caracterizar as práticas de educação 

para o consumo no interior das escolas. Nessas ocasiões pedíamos que falassem sobre o que 

viam e para aprofundar os comentários perguntávamos: você já se deparou com alguma 

situação dessas no seu cotidiano? O que achou? Como agiu diante da situação? 

As entrevistas foram gravadas em áudio, mediante a prévia anuência das professoras e 

sendo desligado o gravador quando solicitado por elas. Elas duraram em média quarenta 

minutos cada uma. Posteriormente, ao realizarmos as transcrições, registramos também o que 

a memória e a percepção permitiram, pois segundo Bardin (2011), as entrevistas devem ser 

registradas e integralmente transcritas incluindo risos, silêncios, hesitações, estímulos do 

entrevistador.   

 

4.4.2 Participantes 

 

Lembramos que no questionário aplicado durante a segunda etapa solicitamos as 

participantes que informassem sobre o seu interesse em continuar participando da pesquisa.  

Essa nota contribuiu, facilitou o trabalho de acesso aos sujeitos na última fase do estudo, pois 

foram contatadas apenas as professoras que se dispuseram a permanecer participando. Assim, 

no momento em que contatamos, a maioria delas aceitou prontamente o convite em contribuir.  

Participou dessa terceira fase um subgrupo de 32 professoras que havia participado da 

segunda. Para compormos o referido grupo, após a aplicação e organização das respostas dos 

questionários, fizemos uma triagem das docentes que desejavam continuar participando e, 

adotando os mesmos critérios da etapa anterior, ou seja, selecionamos para serem 

entrevistadas professoras vinculadas a instituições públicas e privadas; com formação 

acadêmica variada, em diferentes estágios da carreira e variadas faixas de idade.  

Nas Tabelas 5, 6 e 7, logo abaixo apresentamos o panorama do grupo participante da 

terceira fase, considerando três variáveis: tipo de instituição em que atua; faixa etária e 

formação acadêmica. 
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Tabela 5 - Instituições em que as professoras atuam (n  =  32) 

 

Tipo de instituição f % 

Pública 

Privada 

15 

17 

47% 

53% 

Total 32 100% 

Fonte: a autora 

 
Tabela 6 - Faixa etária das participantes (n  =  32) 

 

Intervalo f % 

20 a 30 

31 a 40 

41 a 50 

Mais idade 

9 

8 

11 

4 

28,1% 

25% 

34,3% 

12,5% 

Total 32 100% 

Fonte: a autora 

 

Tabela 7 - Formação acadêmica das participantes (n = 32) 

 
Nível de Formação acadêmica F            % 

Leigas 

Magistério 

Graduação 

Pós-graduação  

1 

1 

13 

17 

3,1% 

3,1% 

40,6% 

53,1% 

Total 32 100% 

Fonte: a autora 

 

Diferentemente da etapa anterior, nessa última fase surpreendeu-nos o interesse das 

professoras em colaborar com a pesquisa. Foram vários os arranjos feitos por algumas delas 

para participar. Detectamos o interesse quando solicitaram a uma colega que ficasse ou 

olhasse sua turma; marcaram a entrevista no horário de sua aula atividade; realizaram a 

entrevista na própria sala com a turma ou usaram o horário de almoço para nos conceder a 

entrevista. Elas próprias negociaram com a escola nossa entrada na instituição, nos receberam 

em suas residências ou em outro local fora do expediente em sala de aula como na sala de 

leitura ou na Secretaria de Educação.  
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4.5 Procedimento de análise dos dados 

 

O material documental e o recolhido com o questionário e entrevistas associativas foi 

organizado tomando por base a análise de conteúdo de Bardin (2011). Segundo a autora, trata-

se de um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em constante 

aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos extremamente diversificados, baseados na 

dedução que leva ao objetivo: a inferência que tem por base os indicadores de frequência.  

Desta forma, a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas que valoriza a semântica de um 

texto possibilitando descrever e interpretar mensagens emitidas por sujeitos, documentos, 

fotografias entre outros. Conforme a autora, a análise das mensagens não se limita ao 

conteúdo manifesto, sendo também importante o que é expresso a partir de seu contexto e 

circunstâncias.  O investigador deve estar atento ao latente, ao não aparente, ao não dito retido 

nas mensagens. 

Algumas particularidades da técnica análise de conteúdo são postas por Triviños (1987), 

dentre elas destacamos: estuda as situações comunicativas  entre os  atores  sociais, com 

ênfase no conteúdo das mensagens; possibilita a “inferência” decorrente das informações 

depreendidas do conteúdo das mensagens, ou levantadas como resultado do estudo dos dados 

existentes nas  comunicações. Permite o uso de múltiplos recursos para organização de dados 

tais como: codificação, classificação e categorização, elementos indispensáveis quando se 

busca apreender o dito  e  o  não dito  de  uma  situação  comunicativa. 

Lembramos, a partir de Franco (2007), que a emissão de mensagens sejam elas verbais, 

silenciosas, gestuais, figurativas, documentais ou simbólicas, está sempre atrelada às 

condições contextuais de seus emissores e que a mensagem expressa um significado e sentido. 

O primeiro pode ser absorvido, compreendido e generalizado a partir das características 

definidoras do objeto e pelo seu corpus de significação. O segundo implica em atribuição de 

um significado pessoal e objetivado que se concretiza na prática social e se manifesta a partir 

das Representações Sociais, cognitivas, subjetivas, valorativas e emocionais, necessariamente 

contextualizadas. Bardin (2011) afirma que em análise de conteúdo deve-se procurar 

compreender o sentido da comunicação e estar atento a outras significações, ou seja, é 

necessário além da leitura texto, fazer a leitura de contexto a fim de captar significados e 

significantes. Comenta que, embora a técnica análise de conteúdo tome as mensagens como 

matéria prima, leva em consideração a distribuição desses conteúdos e o que está por trás das 

palavras. 
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Bardin (2011) corrobora o que é dito por Moscovici. Segundo este autor, tudo que é 

escrito ou dito pode ser submetido a uma análise de conteúdo. “Para compreender melhor a 

relação que se estabelece entre o comportamento humano e as representações sociais, 

devemos partir da análise de conteúdo das representações e considerar, conjuntamente, os 

afetos, as condutas, os modos como os atores sociais compartilham crenças, valores, 

perspectivas futuras e experiências afetivas e socais” (MOSCOVICI apud FRANCO, 2007, p. 

12). Como se pode depreender, a análise de conteúdo não discute ou interpreta uma 

mensagem isolada, no vazio, mas no contexto em que foi produzida, disto se depreende a 

importância dada por Moscovici a esse conjunto de técnicas.  

 A técnica de análise de conteúdo permite descrições sistemáticas, qualitativas ou 

quantitativas, possibilitando uma compreensão de seus significados para além da leitura 

comum, linear de decodificação do material. O conteúdo das mensagens pode ser analisado 

considerando a dimensão quantitativa, ou frequência de ocorrência das ideias na mensagem e 

a dimensão a qualitativa, que considera as razões, implicações da presença ou a ausência de 

uma característica na mensagem. Nesta pesquisa consideramos ambas as dimensões. 

O trabalho com a técnica de análise de conteúdo envolve: a pré-análise, a exploração do 

material, o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

Na pré-análise, o objetivo é de aproximação, familiaridade até sistematização do 

material para que o analista possa administrar as etapas posteriores de análise. Consiste na 

leitura flutuante, na escolha, seleção dos documentos, falas ou registros e na formulação de 

hipóteses para a preparação de indicadores para a interpretação final. Na fase de exploração 

do material são realizadas operações de codificação, em função de regras previamente 

formuladas. O tratamento do material diz respeito a sua organização, distribuição em 

categorias em quadros e tabelas a fim de melhor organizá-lo. A inferência e a interpretação 

vão exigir as tomadas de posição, confronto com o referencial adotado, levantamento de 

conclusões que respondam aos propósitos da investigação. 

Utilizamos o tema como unidade de análise, sem desconsiderar sua relação com o 

contexto local e global. O tema é uma unidade de registro que corresponde a uma regra de 

recorte do sentido, geralmente é usado para estudar motivações de opiniões, de crenças, de 

atitudes, de valores (BARDIN, 2011). 

O tema como categoria tem sido o mais utilizado em estudos de representação social, 

uma vez que é no curso das comunicações e interações sociais que os indivíduos formulam 

explicações sobre os objetos, essa dinâmica interacional que permeia as representações seria 

melhor captada por categorias temáticas (MOSCOVICI, 2012). 
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Na primeira fase da pesquisa, a análise de conteúdo contribuiu para organizar, sintetizar 

e selecionar o material apreendido, o que melhor expressava, o discurso circulante nas 

práticas escolares sobre educação para o consumo. Selecionamos as imagens, informativos e 

comunicativos das escolas, observamos cuidadosamente, capturamos as mensagens escritas e 

verbais que veiculavam e com base nesses referentes fomos agrupando-as em torno de temas. 

Por exemplo, o tema educação alimentar reuniu imagens e mensagens relacionadas a shows 

sobre alimentação saudável, momentos de preparação de alimentos pelas crianças e 

professoras nas escolas, solicitação de alimentos para alguma comemoração, lanche coletivo, 

vendas de lanche em cantinas, construção de uma horta, entre outros. Na perspectiva da 

análise de conteúdo temos Educação alimentar como o tema, ou unidade de registro e as 

informações diferenciadas em torno desse tema constituem os núcleos de sentido. 

Na segunda fase da pesquisa, fazendo uso da mesma técnica, com base nas respostas das 

professoras às questões abertas do questionário organizamos um conjunto de temas com os 

quais evidenciamos o conteúdo geral das representações sociais de educação para o consumo 

de professoras de educação infantil. Para construção dos temas agrupamos respostas a duas ou 

mais questões contidas no protocolo, considerando suas afinidades ou complementaridades. 

Com ajuda das perguntas que expressavam nossos objetivos e do que as professoras haviam 

respondido chegamos a diferentes temas. Mais adiante, eles serão apresentados e discutidos 

nesta dissertação, mas a título de ilustração, podemos antecipar como exemplo o tema 

“saberes construídos pelas docentes sobre educação para o consumo,” a este tema se 

vincularam os núcleos de sentido: acesso a informações sistemáticas e legais sobre o tema e 

orientações curriculares e/ou oferecidas pela própria escola as docentes para abordarem o 

assunto. 

Como nas etapas anteriores, na última fase em que utilizamos entrevistas associativas, 

também tomamos como suporte a técnica de análise de conteúdo de Bardin (2011). Devido às 

características da entrevista e fluidez do material utilizado (as fichas), nessa fase tivemos um 

material verbal abundante e rico em sentidos e significados. A riqueza e diversidade do corpus 

fizeram com que demorássemos mais tempo em todos os estágios da análise de conteúdo. 

Também, a natureza interdisciplinar da “educação para o consumo” foi um elemento que 

dificultou o cumprimento da regra de exclusão múltipla na organização e definição dos temas. 

Mesmo admitindo a transversalidade presente nas falas e as dificuldades que provocaram no 

momento da construção, organizamos os temas e seus respectivos núcleos. Esses temas foram 

semelhantes aos organizados na primeira fase. Um exemplo de tema resultante do corpus 
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analisado na terceira fase foi “Comemorações e eventos” que comportou variados núcleos de 

sentido como: dias dos pais, das mães, dia da família, festas diversas, jogos, desfiles e outros. 

Após tentar deixar claro como concebemos e fizemos uso da técnica de analise de 

conteúdo, convém pontuar que o analista possui seus objetivos e processo próprio de 

decodificação e por meio deles empreende suas análises (BARIN, 2011). Nesse processo 

imagens, trechos escritos ou de falas são valorizados ou pouco considerados, pois são 

selecionados conforme capta sentidos e significados úteis ao objeto estudado (FRANCO, 

2007). 

Portanto, queremos deixar claro que esse é um dos inúmeros textos que poderiam e 

podem ser produzidos a partir dos registros e imagens de que lançamos mão. Maturana (1997) 

afirma que tudo é dito por um observador, ou seja, o que é dito, é dito por um observador e 

não pelo que ele observa. O autor comenta que a realidade não determina por si os sentidos 

que atribuímos ao que vemos, pois é sempre complementada pelas lógicas que empregamos 

para compreender algo. À medida que destacamos alguns significados, outros foram sendo 

recusados, desta forma limitamos os registros e as análises ao mesmo tempo em que 

assumimos a autoria do texto.  Maturana (1997) reconhece a impossibilidade de se esclarecer 

algo apenas fazendo referência aquilo ao que explicamos. É preciso considerar nossa 

experiência ao explicar, ou seja, devemos estar atentos: ao observar; ao nosso lugar na 

pesquisa e ao direcionamento que damos ao nosso olhar. Esses elementos denunciam a falsa 

impressão de neutralidade. 

No próximo capítulo, a seguir, apresentamos e discutimos os resultados deste estudo, 

quais sejam, as representações sociais de educação para o consumo veiculadas nos materiais 

comunicativos de escolas, conteúdo geral dessas representações sociais e práticas dessa 

educação para professoras de educação infantil. 
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5 RESULTADOS 

 

Nesta seção apresentamos os resultados da pesquisa divididos em três fases que 

correspondem, respectivamente, as três etapas de desenvolvimento do estudo.  

  

5.1 Primeira Fase 

 

Como já mencionamos, a primeira fase deste estudo consistiu em identificar o que tem 

sido divulgado sobre práticas de “educação para o consumo” por escolas públicas e privadas, 

ou melhor, o discurso sobre consumo nas práticas escolares. Para isto fizemos um 

levantamento em informativos digitais (blogs, sites, redes sociais) e impressos 

disponibilizados pelas instituições à comunidade usuária e ao público em geral. 

Esta fase inicial do trabalho foi inspirada no trabalho original de Moscovici, publicado 

em 1961 sobre a Psicanálise na França. A segunda parte desse estudo é dedicada à análise da 

relação entre sistemas de comunicação e as representações sociais destacando a força da 

imprensa no processo de popularização dessa ciência. A partir de um estudo documental do 

que circulava na imprensa, Moscovici mostra que existem diferentes sistemas de comunicação 

e midiáticos e que esses sistemas moldam diferenciadamente o pensamento social. Vala 

(2006) considera que esses sistemas dão ao conhecimento aparência e formas variadas 

contribuindo para a configuração e formação dos intercâmbios comunicativos entre sujeitos. 

Cada sistema de comunicação é particular nos laços que estabelece entre emissor e receptor. 

Moscovici (2012) enfatiza o papel da comunicação na formação das representações 

sociais sob três aspectos: os fenômenos cognitivos, os universos consensuais e os fenômenos 

de influência e pertença social. Ressalta a influência dos meios de comunicação de massa na 

formação das representações sociais e sua relação com a conduta humana. Segundo o autor, a 

percepção pública de temas relevantes é construída com base nas informações veiculadas e 

transmitidas pela mídia, que exerce a função de mediadora entre os universos reificado e 

consensual. É essa mediação que possibilita a socialização e apropriação das teorias. No 

entanto, o trânsito entre os universos não se faz de modo linear, mas por meio de uma 

ressignificação em que a mensagem vai sendo alterada e recebendo sentidos novos a partir de 

normas e valores coletivos dos sujeitos, dando margem ao surgimento da representação social. 

Conhecer as representações sociais veiculadas pela mídia possibilita o acesso a um 

conjunto de sentidos e significados que servem de guia para os indivíduos e grupos no seu 
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processo de apreensão da realidade e vivências práticas. Os sistemas de comunicação dos 

quais tratou Moscovici são: difusão, propagação e propaganda. 

Para Moscovici (2012) a difusão é o processo pelo qual a transmissão das informações é 

direcionada do inventor, do cientista, do pesquisador (de uma minoria) para uma pluralidade 

de públicos (uma maioria) e não a um público específico diferenciado.  Por meio desse 

sistema as mensagens são organizadas de forma indiferenciada ignorando os públicos 

variados. Elas são dirigidas a todos a fim de criar um saber geral, comum dando margem para 

o surgimento de opiniões diversas. Tal como mostrou Moscovici quando analisou o 

semanário francês Elle, esse sistema não diferencia fonte e receptores de comunicação. Os 

autores transmitem as informações que recebem sem a intenção de forjar atitudes 

determinadas, visto que a difusão não objetiva criar um comportamento unitário, global, 

embora também seja capaz de fazer circular modelos de interpretação do real que imaginamos 

“naturais” a certa maneira de pensar. 

Na perspectiva de Moscovici (2012), a difusão influencia a conduta e opiniões, mas essa 

influência é múltipla e indireta, ou seja, dissemina-se a informação ficando para o público a 

responsabilidade de tirar as próprias conclusões. Como consequência esse sistema favorece da 

eclosão de opiniões e a diversidade de posições.  

A propagação consiste na produção organizada e estruturada da informação por 

membros de um grupo que procuram propagar uma crença, acomodar um novo saber a 

princípios já estabelecidos, ou seja, integrar uma informação nova a um quadro já existente 

preparando os comportamentos sem fazer imposições diretas. Busca criar uma nova conduta 

ou reforçar uma já existente. Como mostrou Moscovici (2012), ao analisar o jornal cristão 

“La Croix”, a propagação atua em um campo mais restrito, direciona-se a um público 

particular e tem por objetivo produzir um comportamento global, provocar atitudes precisas 

em todos os membros do grupo. 

O sistema denominado por Moscovici (2012) como propaganda constitui a 

comunicação direcionada, marcada pela persuasão, com intenção clara de convencer um 

grupo, tal como mostrou Moscovici (2102) ao analisar jornal comunista L‟Humanitè, a 

manipulação com vistas à formação de comportamentos é evidente. Utiliza-se de estratégias 

que visam persuadir e convencer um grupo ao mesmo tempo em que procura denegrir a 

imagem do outro, ou seja, coloca um grupo numa posição de antagonismo ao outro. 

Moscovici acrescenta que a propaganda assume dupla função: reguladora e organizadora. 

Reguladora porque reestabelece a identidade do grupo, exprimindo sua qualidade de sujeito 

ou grupo liberado das contradições que ameaçam seu equilíbrio e sua ação. A função 
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organizadora implica na elaboração do conteúdo das comunicações, transformação do campo 

social, de sua representação social, numa dada situação. As duas funções adquirem 

características concretas numa situação definida por um tipo de relação conflituosa, 

polarizada. 

Mesmo que Moscovici se refira de modo particular a cada um desses sistemas, Vala 

(2006) menciona uma interdependência entre atos ou sistemas comunicativos (propagação, 

propaganda, difusão) e a tipologia das Representações Sociais (emancipadas, polêmicas, 

hegemônicas) possibilitando uma visão mais ampla do campo representacional. Conforme 

Vala (2006), os atos comunicativos do tipo difusão estão associados às representações sociais 

do tipo emancipadas e tendem a produzir como conduta a opinião; os atos comunicativos de 

propagação estão relacionados com as representações sociais do tipo hegemônicas que 

edificam condutas de formação de atitudes e estereótipos, já os atos de propaganda estão 

ligados às representações sociais do tipo polêmicas e produzem atitudes (VALA, 2006). 

Representações do tipo hegemônicas são equivalentes ao que Durkheim denominou 

representações coletivas. Designam formas de conhecimento e significados, fortemente 

estruturados por serem vastamente partilhadas por um grupo. Essas representações são 

uniformes, indiscutíveis e coercitivas, pode-se supor que têm o seu ponto de ancoragem, 

sobretudo, nas crenças e valores largamente difundidos, e, se referem à natureza do homem e 

à natureza da ordem social.  

Por outro lado, as representações emancipadas são modalidades de conhecimento com 

alguma autonomia em relação ao grupo, resultam da comunicação que fundamenta diferentes 

grupos. Estão ancoradas na memória e experiência partilhadas, nas atividades de coordenação 

social entre grupos, não são nem coercivas nem indiscutíveis.  

As representações do tipo polêmicas são determinadas pelas relações antagônicas entre 

grupos, refletem “pontos de vista exclusivos sobre um mesmo objeto” e normalmente são 

geradas no seio do discurso dos conflitos sociais. Como são ancoradas em grupos 

antagônicos, se situam na organização simbólica da estrutura social. Desta forma, se ancoram 

nas identidades sociais e nas relações conflituosas entre os grupos (VALA, 2006). O autor 

explica essa interdependência dizendo que os atos comunicativos são essencialmente, de 

partilha e consenso, embora, muitas vezes, sejam atos de discussão e debate tanto do interior 

dos grupos ou entre grupos. A partilha da linguagem, sistema de categorização e interpretação 

cria condições propícias para que a comunicação ocorra.  

A discussão sobre sistemas de comunicação e suas relações com as representações 

sociais provocou o interesse em apreender como o consumo estava sendo veiculado e 
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propagado nas comunicações das escolas, esse interesse foi se intensificando com a leitura 

dos trabalhos sobre o tema. 

Como já mencionamos, na fase inicial procuramos identificar o discurso circulante das 

instituições escolares sobre educação para o consumo em instituições públicas e privadas que 

oferecem educação pré-escolar. Em representação social compreende-se como discurso 

circulante um conjunto de informações sistemáticas ou difusas relacionadas a um objeto. Esse 

material na perspectiva de Moscovici (2012) pode ser veiculado como difusão, propagação ou 

propaganda.  

As imagens, informativos e outros modos de comunicação veiculados pelas escolas 

evidenciam que essas instituições desenvolvem práticas de educação para o consumo. O 

discurso circulante veiculado nesses textos e imagens tanto apela para a contenção e 

diminuição do consumo, como para o seu incentivo no interior da escola e fora dela. 

As diferentes formas e veículos de comunicação utilizados pelas escolas podem estar 

contribuindo para conformar a construção de sujeitos segundo a lógica de consumo instituída 

ou para desnaturalizar, questionar e/ou problematizar as práticas de consumo.   

Entendemos que representações de educação para o consumo são veiculadas por 

diferentes formas de comunicação utilizadas pelas escolas, estando presentes no material 

selecionado dois sistemas de comunicação a propagação e a propaganda.  

O discurso circulante que recorre à contenção e diminuição do consumo é recorrente nas 

comunicações de práticas normalmente adjetivadas como “consumo consciente”. Elas 

envolvem práticas ligadas à educação financeira, educação ambiental e educação alimentar. 

As atividades que envolvem as práticas de “consumo consciente” são comuns nos sites e 

blogs. Também, tivemos acesso a um jornal produzido por uma escola e a um informativo 

enviado na agenda que divulgavam essas práticas. Esses comunicados dão indicações de que 

diversas práticas relacionadas ao consumo consciente estão sendo promovidas pelas 

instituições.  

No Quadro 2 logo abaixo apresentamos os temas presentes no material e as 

imagens/comunicados a ele associados. Lembramos que dada a natureza interdisciplinar do 

tema consumo, tornou-se complexa a organização desse material. Por exemplo, separar 

alimentação dos eventos tornou-se complicado porque em geral nessas ocasiões são servidos 

alimentos nas escolas. 
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Quadro 2 - O tema consumo no material analisado 

 

 

      TEMA 

 

Exemplos de Imagens relacionadas 

 

 

Consumo 

consciente 

Educação financeira – prática de poupança, de 

incentivo a doações. 

Educação ambiental - construção de horta; 

separação do lixo, reciclagem de materiais, 

distribuição de sacolas. 

Educação alimentar – lanche coletivo, 

construção de horta, receitas nutritivas. 

 

Datas 

comemorativas 

Dia dos pais 

Dia das mães 

Dia da família 

Dia das crianças 

 

Outros eventos  

Aniversários das crianças no espaço da escola 

Desfiles  

Shows 

Dia do brinquedo 

Feiras de livros 

Fonte: a autora 

 

 

Conforme situamos no Quadro 2, localizamos no material as seguintes 

orientações/comunicações: usar e poupar dinheiro; troca de livros literários; participar de feira 

de venda de livros didáticos usados; pesquisar e comparar preços; observar validade de 

produtos; separação de material para reciclagem; aquisição de canecas permanentes para 

todos os funcionários da escola a fim de diminuir o uso de copos descartáveis; troca de 

brinquedos usados; distribuição de sacolas retornáveis a todos os alunos para evitar o uso de 

sacolas plásticas; produzir fantasias para o desfile de carnaval com materiais reaproveitados, 

construir brinquedos e ornamentação com sucata; incentivar a carona solidária e passeio 

ciclístico; palestra sobre consumo de energia; fazer decoração natalina de uma praça pública 

com materiais reaproveitados; realização de feira orgânica; evento sobre sustentabilidade; 

cultivo de plantas (hortas e jardins); atividade de educação alimentar coordenada por 

nutricionista; incentivar idas à feiras livres e supermercados; manipular alimentos; 

desenvolver receitas nutritivas visando a construção de hábitos alimentares saudáveis; 

oferecer lanche coletivo com alimentos considerados saudáveis como frutas e sucos e 

desenvolver projetos que questionam e problematizam o consumo. 

As imagens abaixo ilustram o que e circula no material analisado, as práticas de 

educação para consumo no interior das instituições. 
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Figuras 01 e 02 – Fantasias, estandarte e adereços confeccionados com materiais de sucata para o 

desfile do bloco da escola. Escola Privada em Recife - PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.pequenospassos.com.br/ 

 

 

Figura 03 – Passeio ciclístico. Escola privada em Recife - PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.escolasaberviver.com.br/site/ 

 

 

Figura 04 – Comunicação enviada na agenda por escola privada em Recife - PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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Figura 05 - Apresentação do projeto Espaço Celpe nas Escolas: conscientização quanto ao uso de 

energia. Escola privada em Recife – PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: http://www.cfcvirtual.com.br 

 

 

Figura 06 - Separação de materiais para reciclagem em escola privada de Mogi Guaçu- SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.educacaoadventista.org.br 

 

 

Figura 07- Plantação de mudas no jardim em escola privada em Recife - PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://goo.gl/NJWR7q 
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Figura 08 - Produção de brinquedos com sucata Escola privada – Recife 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: http://goo.gl/1XlzTh 

 

 

No material selecionado localizamos  referências que enfocam a solidariedade, através 

de campanhas de doação de produtos diversos (alimentos, produtos de higiene, brinquedos e 

chocolates no período pascal) a instituições diversas como ONGs, creches, abrigos e 

associações. 

 

Figuras 09 e 10 - Entrega de doações em escola privada de Praia Grande - SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: http://www.escolacelestin.com.br/index.php?acao=1 

 

Conforme mostramos no Quadro 2, as imagens acima das práticas de educação para o 

consumo das escolas são variadas. Elas não têm divulgado apenas atividades voltadas para a 

solidariedade, contenção e diminuição do consumo, há um discurso circulante que confirma e 

corrobora a lógica social consumista, com uma tendência a reforçá-la. Algumas dessas 

práticas são comunicadas com o claro objetivo de vender produtos e serviços. Por exemplo, 

um comunicado informando sobre uma feira de produtos infantis; cantinas vendendo 

guloseimas; site da escola disponibilizando a atividade anunciando: “aprenda balé com 

 

  

 



100 

 

Barbie”. Além disso, identificamos no material estímulo a compra de diversos produtos 

vinculados a personagens, distribuição de gibis e revistas com mascotes de uma marca de 

sapatos, autorização para exibição de espetáculos patrocinados por empresas que 

comercializam fast food e outros alimentos industrializados no espaço escolar. 

As figuras abaixo apresentadas ilustram a variedade dessas práticas que fortalecem a 

lógica social consumista: 

Figura 11 – Site de escola privada em Recife – PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.pequenospassos.com.br 

 

Figura 12 – Show „Bons Hábitos‟ do Ronald McDonald, mascote da McDonalds em escola pública no 

Rio de Janeiro - RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: https://www.facebook.com/rosane.regina.7?fref=ts 
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Figura 13 – Apresentação de grupo teatral patrocinado pelo Habibs dentro da escola. Escola privada 

em São Paulo - SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: http://goo.gl/t6TXOH 

 

 

Figura 14 – Fotografia enviada pela agenda em escola privada de Recife - PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo pessoal da autora 
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As imagens referentes a comemorações de aniversários divulgadas no material, mesmo 

que aparentemente pareçam ingênuas e despretensiosas, são indicativas de práticas que podem 

incentivar o consumo. Os festejos de aniversários no espaço da escola são realizados de modo 

individual ou coletivo, com lanches fornecidos pelas escolas, pela família dos aniversariantes 

ou com a colaboração das demais famílias. Para a realização dessas comemorações, muitas 

escolas autorizam a entrada de salgados, doces, guloseimas, refrigerantes, e itens como 

sacolinhas e painéis temáticos (Homem Aranha, Hello Kitty, Barbie, Carros, Galinha 

Pitadinha, Patati Patatá, Bem 10, Marrie, Monster High, etc). Para realizar esses eventos 

festivos, algumas escolas permitem o envio de convites do aniversário através das agendas. 

Esses convites funcionam para atrair presentes. Identificamos uma instituição em que está 

institucionalizada a entrega de presentes aos aniversariantes e outra que sugere no seu site que 

os demais alunos ofereçam, como presentes aos colegas aniversariantes, jogos educativos ou 

livros. Também encontramos a comunicação de um projeto que questionava as formas atuais 

de comemorações de aniversários. Os comunicados abaixo são referências nessa perspectiva. 

 

 

Figura 15 – Convite de aniversário enviado na agenda de escola privada em Recife - PE 

 

Fonte: arquivo pessoal da autora 
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Figura 16 e 17 – Aniversariantes com presentes oferecidos pela escola privada em Mogi -SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: www.educacaoadventista.org.br 

 

 

Figura 18, 19, 20 e 21 - Comemoração de aniversário em escola privada de Recife - PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.nossoabba.com.br/ 
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Figura 22 – Comemoração de aniversário coletiva em escola pública de Campo Alegre - AL 

 

 

 

 
Fonte: http://goo.gl/ng1vkl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://goo.gl/ng1vkl 

 

Figura 23 – Recorte de Material veiculado em jornal da escola privada de Recife -PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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 Comemorações e eventos, tais como dia dos pais, dia das mães, dia da família, páscoa, 

natal, dia das crianças, festa junina, jogos, etc foram recorrentes nos comunicados das escolas.  

Tivemos acesso a imagens e comunicados de comemorações realizadas no próprio ambiente 

escolar e fora dele, a maioria dos comunicados informa a necessidade de compra de algum 

material ou a cobrança de taxas para a realização dessas comemorações. Em geral a 

participação das crianças nessas atividades fica condicionada ao cumprimento do que é 

requerido nesses comunicados. Como se demonstra nas imagens a seguir: 

 

Figura 24 - Comunicado enviado da agenda sobre comemoração do dia dos pais em escola privada de 

Recife - PE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Figura 25 - Comunicado enviado da agenda sobre comemoração da festa junina em escola privada de 

Recife - PE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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Figura 26 - Comunicado enviado na agenda sobre comemoração do dia das mães – Escola privada- 

Recife –PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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Figura 27 - Comunicado enviado da agenda sobre comemoração do dia da família em escola privada 

de Recife 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

 

As imagens apresentadas a seguir mostram diversos momentos de homenagens 

realizados nas escolas (crianças do palco cantando, declamando poemas, dançando), além de 

atividades diversas realizadas pelas famílias e crianças. São refeições oferecidas, presentes 

recebidos em diferentes ocasiões, (sejam produzidos ou não pelas crianças), atividades tais 

como jogo de futebol, pinturas, ioga, oficina de artes, baile à fantasia, noite do pijama, 

atividades em brinquedos como autorama, pula-pula, corrida de obstáculos, castelo, futebol de 

sabão, touro mecânico e gincanas e etc. As imagens abaixo são de comemorações do dia da 

família, dos pais e das mães, dia das crianças realizadas no interior da escola e fora dela. 
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Figura 28, 29, 30 e 31- Comemoração dia dos pais e dia das mães em escola privada de Recife – PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: http://www.escolasaberviver.com.br/site/ 

 

Figura 32 - Comemoração dia dos pais em escola privada de São Paulo - SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://goo.gl/c0AnHG 

 

Figura 33 e 34 - Comemoração dia das mães em escola privada de Recife - PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://escolainfantilcriativa.com.br 
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Figura 35- Comemoração dia das mães em escola privada de Juiz de Fora - MG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://eajf.educacaoadventista.org.br 

 

 

Figura 36- Comemoração dia das crianças em escola pública do Rio de Janeiro - RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  http://emjcarlos.blogspot.com.br/ 

 

 

Figura 37 e 38 - Comemoração do dia da família em escola privada – São Paulo – SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://colegioamericana.com.br/category/galerias/educacao-infantil/ 
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Como atividades realizadas fora da escola as imagens revelaram saídas para parques 

aquáticos e de diversões como: o “Mirabilândia” em Recife e “O mundo da Xuxa” em São 

Paulo; cinemas, clubes de campo, teatros, circo; casa de festas infantis etc. Eis o que 

mostramos em algumas imagens, a seguir: 

 

Figura 39 - Ida ao Parque O mundo da Xuxa - Escola privada – São Paulo - SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://goo.gl/c0AnHG 
 

 

Figura 40 e 41 - Ida ao teatro - Escola Privada – Curitiba-PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://escolasantoanjo.com.br/ 
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As comunicações das escolas referentes ao natal, por exemplo, incluem cantatas, 

entrega de presentes, amigo oculto e visita do Papai Noel. Em relação às festividades da 

páscoa, identificamos que uma escola postou em seu site a encenação da paixão de Cristo com 

uma ceia servindo pão e suco de uva. As demais atividades divulgaram outros símbolos 

pascais como, por exemplo, crianças caracterizadas de coelhos, visita à casa do Coelho da 

Páscoa, caçada aos ovos escondidos, produção de biscoitos pelas próprias crianças, em 

formato de coelho, produção de coelhos e cenouras cenográficas, visita do coelho da páscoa à 

escola. Foram distribuídos garrafas de suco, ovelhas de pelúcia, bombons, cupcakes, ovos e 

coelhos de chocolate. As imagens abaixo ilustram esse material comunicativo: 

 

Figuras 42 e 43 - Comemoração do Natal com visita do Papai Noel e distribuição de coelhos de 

chocolate em escola privada de São Paulo - SP 

 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.materdeinet.com.br/primeiraseriec2008/primeiraseriec2008.html 

 

Figura 44 - Comemoração do Natal com entrega de presentes em escola privada de Recife - PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.cfcvirtual.com.br/site/ 
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Figura 45 – Comemoração de Páscoa com visita a casa do Coelho da Páscoa em escola privada de São 

José – SC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.colegioatitude.blogspot.com.br 

 

Figura 46 e 47- Comemoração de Páscoa com entregas de ovos de chocolate em escola privada de 

Santo Anastácio (SP) 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://goo.gl/RMxME2 

 

 

No material analisado, a preocupação com a alimentação saudável nem sempre norteia 

as comunicações. Tivemos acesso tanto a informativos quanto as imagens que, ora enfocam a 

alimentação saudável solicitando alimentos saudáveis e mostrando atividades voltadas para 

esse fim, ora solicitam e mostram alimentos considerados não saudáveis como guloseimas, 

salgados fritos, chocolates, refrigerantes, maionese, embutidos, achocolatados, etc. Além da 

solicitação de alimentos, alguns informativos solicitam utensílios descartáveis como copos, 

talheres e pratos. Normalmente essas solicitações ocorrem por motivo de comemorações de 

aniversários ou de lanches coletivos.  

No conjunto do material imagético localizamos cantinas que vendem produtos 

industrializados e pouco saudáveis, incentivando a ingestão desses alimentos, contrariando as 

práticas de estímulo a hábitos saudáveis de alimentação, além de shows patrocinados por 
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empresas que comercializam fast food e outros alimentos industrializados no espaço escolar, 

como McDonalds, Nestlé e Habibs. Eis o que apresentamos nas imagens abaixo: 

 

Figura 48 - Comunicado enviado na agenda – Escola privada – Recife -PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Figura 49 - Atividade de educação alimentar com nutricionista - Escola privada de Recife - PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.nossoabba.com.br/ 

 
 

Figura 50 - Cantina em escola privada de Barreiros – PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.csj-barreiros.com 
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Também foram recorrentes as postagens e imagens referentes a apresentações de 

personagens diversos: artistas circenses; mascotes da rede de lojas de brinquedos RiHappy 

(Solzinho), palhaços diversos; dupla Patati Patatá; grupos teatrais; mascote da copa (Fuleco), 

Papai Noel, Coelho da Páscoa.  

 

Figura 51 – Show da dupla Patati Patatá  em escola privada - Campo Alegre - AL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://goo.gl/t6TXOH 

 

Figura 52 e 53 - Teatro com mascote da RiHappy – Escola pública – Rio de Janeiro – RJ 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://goo.gl/fNfNWy 

 

Figura 54 - Peça teatral Madagascar em escola privada de Recife – PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.pequenospassos.com.br/ 

 

 

 
 

 

http://www.pequenospassos.com.br/
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Figura 55 - Visita do “fuleco”, o mascote da copa 2014 em escola privada de Recife (PE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.cfcvirtual.com.br/site/ 

 

 

 

Figura 56 - Comunicado enviado da agenda sobre taxa referente a espetáculo teatral – Escola privada – 

Recife (PE) 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Ficou evidenciado no material que o discurso do incentivo à leitura está presente em 

diversas atividades dentro da escola, tais como: contação de história nas próprias salas de 

aulas, nos pátios e bibliotecas, feiras de livros, montagem de estandes de livros para venda, 

amigo oculto (secreto) de livros, projetos literários e distribuição de livros de literatura para 

alunos da rede municipal. Tivemos acesso a informativos que noticiam feiras, comunicados 

sobre o valor do livro supostamente escolhido pela criança ao passar por um estande montado 

em uma escola, bem como informações sobre o preço dos livros. 
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Figura 57 - Informativo sobre aquisição de livros para oficina de leitura em escola privada de Recife – 

PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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Figura 58 - Comunicado enviado na agenda informando o livro que a criança supostamente gostou em 

escola privada de Recife - PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Figura 59 - Feira de livros – Escola privada – Recife –PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://goo.gl/FLfWl1 

 

Figura 60 - Amigo oculto de livros em escola privada de Lavras (MG) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: www.colegiouni.com.br 

 
 

 

Fonte: www.colegiouni.com.br 
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Analisamos imagens de brinquedos construídos com materiais recicláveis, no entanto, 

quando os sites e blogs comunicam “o dia do brinquedo” são mostrados, na maioria das 

imagens, tablets e personagens divulgados pela mídia (bonecas como Monster High, Barbie, 

princesas, Minions, Fuleco, etc). Os brinquedos também fazem parte de premiações 

oferecidas pelas escolas em situações como, por exemplo, disputa pela venda de rifas para 

arrecadar dinheiro para a festa junina ou pela fantasia mais bonita no desfile do baile de 

carnaval.  

Figura 61 e 62 - Dia do brinquedo em escola privada de Belo Horizonte - MG 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://goo.gl/C186x9 

 

Figura 63 e 64 - Dia do brinquedo em escola privada de Lavras – MG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.colegiouni.com.br 

 

Figura 65 e 66 - Dia do brinquedo em escola privada de Dourados – MS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://goo.gl/RjZlVc 
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Figura 67 - Premiação da Festa Junina em escola privada de São José – SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.colegioatitude.blogspot.com.br 

 

 

Os desfiles também tem feito parte das atividades escolares como o de modas, o de 

fantasias e o de lançamento de modelos de uniformes. As fotos abaixo estavam acompanhadas 

do texto: “A moda, a arte e a música estavam reunidos no desfile à fantasia do Atitude, 

dedicado ao mundo infantil nas passarelas, tudo com muita classe e estilo.” 

 

 

Figura 68 e 69 - Desfile de fantasia em escola privada – São José – SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.colegioatitude.blogspot.com.br 
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Figura 70, 71 e 72 - Desfile de moda em escola privada de Mogi - SP 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.educacaoadventista.org.br 

 

 

Figura 73, 74, 75, 76, 77 e 78 - Desfile de uniformes em escola privada - Santa Cruz do Sul (RS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://goo.gl/EWYugs 
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Figura 79 – Informativo enviado pela escola comunicando um concurso de fantasias em escola privada 

de Camaragibe (PE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

É possível afirmar que o discurso veiculado nos diferentes materiais comunicativos, 

exceto o folder da feira de produtos infantis e cantina com alimentos industrializados, 

confirmam com o que Moscovici (2012) denomina de propagação. São comunicações 

organizadas por membros da própria comunidade escolar (professores da educação básica, 

coordenadores, donos de escola, diretores, estagiários, jornalistas, pedagogos) que se dirigem 

a um grupo de leitores específicos (professores da educação básica, alunos, familiares de 

alunos, pessoas interessadas em conhecer o trabalho desenvolvido pelas escolas). Para 

Moscovici (2012), muitas representações provêm de trabalhos profissionais, como os 

realizados pelos pedagogos e jornalistas, dirigidos a um público amador. Além disso, o 

discurso circulante propaga uma crença bastante positiva tanto das práticas de contenção e 

diminuição do consumo quanto das práticas de incentivo ao consumo, instigando no público 

uma tomada de posição favorável a ambas as práticas.  

As informações sobre as práticas são reforçadas pela repetição de alguns termos-chave e 

imagens. Nas comunicações das atividades de contenção do consumo são utilizados termos 

como consumo consciente, preservação do planeta, preservação da natureza, bons hábitos, 

mãos dadas com a natureza, “consumo: quando menos é mais” e imagens de crianças 

concentradas em suas atividades. Já nas atividades de incentivo ao consumo são utilizados 

termos como diversão, aprender brincando, aprender com prazer, alegria, animação, cultura, 

lazer, criatividade, inovação, lúdico, além de imagens que enfatizam crianças, professoras, 

equipe pedagógica e familiares das crianças em momentos de descontração.  

As comunicações procuram acomodar o discurso do consumo a princípios pedagógicos 

já estabelecidos: o desfile de variados modelos de uniformes ocorre sob o pretexto da 
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importância da identificação do aluno com a escola; a venda de livros na própria instituição 

escolar7 e o amigo secreto de livros estão atrelados a importância do incentivo à leitura. Os 

brinquedos levados de casa se adequam ao discurso da segurança, do conforto que 

proporcionam às crianças e a necessidade de aprender a compartilhar, importância do 

brinquedo e do brincar. A ida ao teatro e cinema se está relacionada ao incentivo a cultura; a 

montagem de uma loja de doces e ida a RiHappy para comprar brinquedos se acomodam à 

necessidade de se trabalhar educação financeira; as comemorações de aniversários estão 

atreladas a construção da identidade e socialização infantil;  a produção de alimentos não 

saudáveis vincula-se a necessidade de trabalhar matemática e português (letramento); shows 

de mascotes de empresas do ramo alimentício são realizados sob o argumento da necessidade 

do cultivo de hábitos saudáveis; os shows do Patati Patatá e a ida ao parque da Xuxa estão 

relacionados a aprendizagem lúdica, uma vez que ambos personagens possuem DVDs ditos 

educativos. O site que estimula a aprender balé com Barbie, assim como os desfiles se apoiam 

na valorização da arte; as cobranças de taxas são justificadas pela necessidade de se 

proporcionar atividades prazerosas e inovadoras no cotidiano. As representações sociais de 

consumo vão sendo incorporadas às práticas pedagógicas através da acomodação do discurso 

do consumo aos discursos pedagógicos já existentes.  

 

Figura 80 - Culminância de projeto de educação financeira em que alunos pouparam durante o ano 

para comprar presente no dia das crianças na loja de brinquedos RiHappy em escola privada no 

Guarujá - SP 

 

 

 

Fonte: http://goo.gl/QNTuIb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.dsop.com.br/blog/alunos-do-colegio-dom-bosco-realizam-seus-sonhos-com-

dinheiro-poupado 

 

 

                                                           
7
 Temos o exemplo de que numa dessas feiras um dos livros tinha objetivo de ensinar às crianças 

pequenas confeccionar unhas postiças. 
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Figura 81 - Montagem de loja de doces para trabalhar educação financeira em escola do Rio de Janeiro 

– RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.escola-polen.com.br/ 

 

 

Fonte: http://www.escola-polen.com.br/ 

 

A propagação ocorre num contexto de normas cognitivas (semelhantes a ideias) e 

sociais comuns. O pertencimento a um grupo e o acompanhamento das tendências de seus 

valores sugere a uniformidade das opiniões dos membros do grupo. O convite à ação positiva 

ou negativa, para com o consumo varia, visto que o consumo ora é recomendado, ora é 

contido. A instrumentalidade da propagação é definida ao mesmo tempo por mostrar um 

modelo sistemático suscetível de orientar os membros de um grupo e pela possibilidade de 

controlar a conduta carregando-a de significado conforme as normas fundamentais desse 

grupo.  

À medida que essas práticas são propagadas fica clara a pressão para a inferência, ou 

seja, todos querem falar o que todos estão falando. Parafraseando Moscovici (2012) podemos 

afirmar que no momento atual todos querem comunicar o que todos estão comunicando. A 

recorrência dessas comunicações propaga a crença de que essas práticas favorecem a 

aprendizagem, que deve ocorrer de forma lúdica, inovadora e prazerosa.  

As práticas que envolvem o consumo vão sendo ajustadas ao discurso pedagógico já 

existente e consolidado produzindo atitudes favoráveis em relação aos eventos expostos. 

Essas características nos levam a classificá-las como o sistema de comunicação propagação 

proposto por Moscovici (2012). São práticas de contenção ou de incentivo ao consumo que 

dão visibilidade as escolas, em sua maioria instituições particulares, colocando-as em 

oposição às públicas. Nesse contexto publicar atividades voltadas à sustentabilidade pode ser 

visto como um diferencial para a escola, assim como divulgar atividades como distribuição de 

presentes e realização de festas grandiosas pode atrair a comunidade usuária. Essas 

comunicações também podem ser caracterizadas como sistema de propaganda. 
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Em outras situações comunicativas em que fica demonstrado o interesse comercial, 

como o folder relacionado a uma feira de produtos infantis, a cantina com alimentos não 

saudáveis, identificamos o sistema comunicacional propaganda, pois são imagens apelativas 

que sinalizam estratégias de persuasão utilizadas pelas escolas e o caráter de manipulação 

utilizados.  

Esse caráter persuasivo também está presente nos comunicados com cobranças de taxas, 

exigências relacionadas a compras de artefatos diversos, comemorações fora da escola, 

passeios, aniversários temáticos, venda de livros, etc. Essas comunicações vão construindo 

uma identidade de grupo, diferencia estabelecimentos de ensino de uma mesma rede, além de 

se contrapor e conflitar com a das escolas públicas, que pouco divulgam suas práticas e são 

proibidas de cobrar taxas. Embora tenhamos tido acesso a imagens de shows de personagens 

midiáticos e de mascotes de empresas no interior de escolas públicas, normalmente as 

situações divulgadas referem-se a festas em proporções menores do que as da escola privada. 

Nos comunicados das instituições públicas, localizamos aniversários comemorados de forma 

coletiva com apenas um bolo, visitas a espaços educativos como museus e brinquedos 

reciclados ou populares. Por outro lado, as comunicações das escolas privadas exibem em 

suas imagens passeios diversos, comemorações grandiosas e brinquedos caros cujos anúncios 

aparecem na mídia. Deste modo, inferimos que além de propagar práticas de incentivo ao 

consumo, as escolas privadas também fazem propaganda dessas práticas, uma vez que as 

comunicações são direcionadas a um público levando em consideração seu pertencimento a 

uma classe. Desse modo, acabam por favorecer uma visão conflituosa e dividida de mundo 

contribuindo para a construção da identidade positiva de determinadas escolas, ao mesmo 

tempo em que constrói uma imagem negativa de outras, colocando um grupo numa posição de 

antagonismo ao outro, principalmente o grupo privado em relação ao público. Essas 

comunicações assentam com o que Moscovici (2012) coloca a respeito do sistema 

propaganda. No entanto, um olhar mais atendo permite enxergar que, ao mesmo tempo em 

que cotejam com a propaganda também carregam características da propagação, uma vez que 

essas mesmas situações também provocam atitudes positivas, dada a naturalização que acaba 

se consolidando  devido a repetição dessas comunicações. 

Na análise do material comunicativo selecionado não se identificou, como na pesquisa 

realizada por Moscovici, sistemas comunicacionais bem delimitados. No atual estudo das 

imagens de sites, blogs e redes de relacionamento e comunicados enviados em agendas, os 

sistemas comunicativos estavam atrelados. Ressaltamos que quando Moscovici realizou sua 

pesquisa, a internet não era uma realidade. Sabemos que de 1961 até a atualidade a velocidade 
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e variedade dos instrumentos são incompatíveis com o material utilizado pelo autor naquele 

período.  Isto talvez explique porque os achados deste estudo apresentam algumas diferenças 

em relação ao que detectado pelo autor. Em nosso entendimento, a maioria das comunicações 

garimpadas para esse trabalho, vincula-se simultaneamente a propagação e propaganda. 

Interpretamos que tanto as práticas que envolvem o “consumo consciente” quanto as 

práticas que enfocam a solidariedade, embora carreguem traços da propaganda, possuem 

características mais fortes de propagação, pois tem contribuído para construir representações 

do tipo hegemônicas nas professoras. Essas representações são amplamente compartilhadas 

pelas docentes investigadas
8
 e parecem ser uniformes e indiscutíveis, ou seja, parecem 

produzir um comportamento global, provocado atitudes positivas em relação a essas práticas 

relacionadas a contenção e a solidariedade. 

As práticas de incentivo ao consumo como comemorações de aniversários, shows, 

venda de produtos diversos nas escolas, cobrança de taxas, brinquedos, eventos  etc ainda 

estão se acomodando, uma vez que parte do grupo as naturalizou e outra parte as rejeita. Ou 

seja, não conseguiu atingir seu objetivo de produzir um comportamento global, de provocar 

práticas consensuais em todos os membros do grupo. Também não percebemos 

representações polêmicas entre as docentes, uma vez que as representações sociais do grupo 

que atua na rede pública não se contrapõem as das docentes de rede privada. Elas reconhecem 

a diferença entre as práticas de cada rede, mas não possuem um sentimento de pertença, desta 

forma, não há antagonismo entre os dois grupos.  Identificamos uma emancipação das 

opiniões independente da rede em que atuem, que podem estar sendo construídas com base 

nas leituras de livros, revistas, telejornais, sites como foi informado por quando responderam  

o questionário.  

Desta forma, julgamos que as imagens e comunicados presentes nos blogs, sites, redes 

sociais, agendas veiculados pelas escolas privadas além de trazerem um caráter comercial 

(venda de produtos ou serviços) apresentam um caráter ideológico, uma vez que expressam 

opiniões, crenças, valores que vão influenciar na conduta e a formação de estereótipos. 

Reiteramos que esses discursos se coadunam com o que Moscovici (2012) coloca a respeito 

dos sistemas de propagação e propaganda. A escola, por meio desses mecanismos de 

comunicação, tem problematizado e questionado algumas práticas de consumo, assim como, 

tem contribuído para fortalecer e incentivar outras. 

                                                           
8
 Mais adiante trataremos desse compartilhamento de representações identificado nas fases seguintes 

deste estudo. 
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Assim como afirmaram Braga e Tuzzo (2010) os sistemas comunicativos de difusão 

podem gerar representações sociais do tipo polêmicas, inferimos que atos comunicativos de 

propagação e propaganda podem gerar representações do tipo emancipadas, ou seja, estes dão 

margem à troca entre outros grupos e a formação de opiniões. 

A análise do material comunicativo das instituições indicou que tanto as práticas 

relacionadas ao “consumo consciente” quanto as práticas de incentivo ao consumo carregam 

fortes caracteristicas da propagação, uma vez que divulgam a crença de que essa é a forma 

correta de lidar com o consumo, preparando os comportamentos sem impor diretamente essa 

crença.  

 

 

5.2 Segunda fase 

 

Como já anunciado na metodologia, na segunda fase desta pesquisa utilizamos um 

questionário aberto com o objetivo de apreender o conteúdo geral das representações sociais 

de educação para o consumo, construídas por docentes de educação infantil. Para analisar as 

respostas fizemos uma interlocução entre representações sociais e teorias de consumo. 

 

5.2.1 Conteúdo representacional de consumo e educação para o consumo: necessidade e 

excesso  

 

Esta subseção articula o conteúdo representacional de consumo e educação para o 

consumo com a necessidade e o excesso, restrito a necessidade e para além da necessidade. 

Assim, em relação aos exemplos de hábitos de consumo, em 90,2% dos casos, as respostas 

acompanharam as referências feitas ao consumo, ou seja, as professoras que se referiram ao 

consumo como excesso exemplificaram-no referindo-se a exageros ao consumir. Por outro 

lado, as que consideraram o consumo como necessidade o relacionam ao indispensável, à 

sobrevivência. Localizamos ainda respostas que articularam, simultaneamente consumo à 

necessidade e ao excedente. 

Do total geral das respostas referentes às duas primeiras questões, depreendemos que 46 

(42,5%) participantes associam o consumo a uma prática que articula o suprir necessidades e 

aos excessos. A esse respeito as professoras citaram diversos hábitos de consumo, tais como: 

investimento em educação; assistir televisão; navegar na internet; ida a shopping, farmácia, 

magazines, mercado, mercado informal, supermercado. Consideraram que consumimos datas 
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comemorativas; inovação tecnológica, informação; desejos; sonhos; modos de vida; cultura e 

lazer (viagens, bares, restaurantes, cinemas, teatro, shows, bingos, eventos esportivos e 

recreativos); alimentos (saudáveis, fast food, comidas prontas, bebidas); imóveis; objetos 

diversos (perfumes, acessórios, remédios, livros, CDs, vídeos, papel, materiais de higiene, 

carros, roupas, revistas, bolsas, sapatos, xérox, celulares, brinquedos, eletrodoméstico); água e 

energia elétrica. Eis alguns trechos ilustrativos das respostas das professoras
9
. 

 

Tudo que a gente utiliza no dia a dia. Algumas coisas precisamos, outras por 

causa do marketing, das propagandas as pessoas não resistem. [...] Hábitos 

essenciais (não podemos deixar de consumir) como alimentação. Supérfluo: 

celular, brinquedos que o filho não precisa, alimentação que não seja básica 

(iogurte, marcas), que você pode passar sem (P-90-PU, Informação 

Verbal
10

). 

 

No meu ponto de vista consumo significa "uso". Entretanto, o "uso" depende 

da necessidade de cada um. Sabemos que ele sofre influências e que na 

maioria das vezes nos deixamos levar por elas, nos tornando consumistas em 

excesso. O preço implica na qualidade, mas se o intuito é vestir, a roupa não 

precisa ser de marca. O comércio investe na mídia para promover o 

desequilíbrio e atingir o excesso. O segredo é o equilíbrio. Um hábito 

necessário como a compra de comida pode tornar-se exagerado. Um 

exemplo são os queijos caros que tornam-se desnecessários. Mesmo o que é 

necessário pode passar a ser desnecessário se for consumido em excesso. [...] 

Necessário: alimentação, vestuário, calçados. Desnecessário: alimentação 

cara, supérflua, vestuário de marca, calçados de marca e os excessos de tudo. 

A gente vai sendo empurrado pela mídia ou vai sendo deixado para trás. A 

gente termina tendo que comprar um celular novo (P-109-PU). 

 

Do conjunto geral das participantes, constatamos que 18 delas (16,6%)
11

 destacaram o 

consumo como suprimento das necessidades.  Conforme responderam, essas necessidades são 

variadas, vinculadas à compra de comida, roupas, sapatos, eletrodomésticos, remédios, 

materiais de higiene, materiais de limpeza, combustível; uso de água e energia elétrica; 

investimentos em lazer como frequência a bares e restaurantes, viagens; investimento em 

                                                           
9
 Entendemos que preocupações epistemológicas são inseparáveis das questões metodológicas. Dessa 

forma nosso compromisso com os resultados apresentados é tão importante quanto o respeito para com 

os sujeitos envolvidos na pesquisa. Devido aos acordos, ainda que informais feitos com as docentes 

participantes durante o trabalho de campo tomamos algumas decisões como: não identificar as 

docentes e instituições em que atuam; suprimir depoimentos que pudessem identificá-las e corrigir 

alguns erros ortográficos contidos nas respostas. 
10

 As participantes desta pesquisa foram codificadas utilizando P maiúsculo significando professora, 

seguido do número de ordem do questionário respondido e das letras PU ou PRI para referenciar a 

instituição (pública ou privada) em que atuavam. Indicamos na primeira citação das professoras que 

trata do tipo „verbal‟, suprimindo, assim, das demais citações de mesmo tipo no restante do trabalho, 

justamente, para eliminar o excesso de informação. 
11

 55,5% da rede pública e 44,4 % da rede privada 
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educação, como cursos (universitário, aperfeiçoamento), livros; estética; saúde. A análise das 

respostas indicou que, na visão das professoras, a necessidade pode estar relacionada à 

manutenção fisiológica do corpo, ao prazer, ao bem estar físico e mental, à boa aparência e até 

à satisfação do ego, como nos trechos selecionados: 

 

Consumir é todo ato de adquirir algo para suprir nossas necessidades. 

Necessidade de alimentação (compra de alimentos); necessidade de 

aperfeiçoamento (compra de livros, cursos, etc). [...] É uma necessidade que 

temos em adquirirmos algo de desejamos para nossas necessidades diárias. 

Comprar produtos necessários para manter-me com aparência melhor e 

satisfazer o meu ego (P-44-PRI). 

 

Satisfação de uma necessidade que pode ou não ser imediata. Consumir é 

fazer uso de algo que acreditamos ser necessário naquele momento, sendo 

esta necessidade algo muito pessoal, talvez até não mensurável. [...] Comer, 

vestir, ler. Consumir comidas, roupas, livros...Coisas que nos dão prazer e 

que contribuam para o nosso bem estar físico e mental (P-49-PU). 

 

 

Foram em número de dezoito (16,6% do total de participantes)
12

 as respostas que 

vincularam consumo a excesso. Essas respostas incidiram sobre hábitos de consumo: querer 

acompanhar a moda; ir ao shopping, cinema, supermercados e restaurantes; aquisição de 

serviços como TV a cabo; compra de roupas, sapatos, bolsas, maquiagem, tintura de cabelo, 

aparelhos eletrônicos, computadores, celulares, eletrodomésticos, jóias, carros, alimentos 

(refrigerantes, fast food, ovos de páscoa, chocolates, iogurte), materiais de limpeza, objetos 

com personagens midiáticos, casa de praia, presentes em datas comemorativas, além de 

objetos anunciados pela mídia. Eis algumas das respostas: 

 

Comprar coisas que não precisa, apenas porque achou bonito ou para ter 

status P-21-PU (P-21-PU). 

 

Consumir para mim é gastar, usar excessivamente, desgastar... Fazer 

compras desnecessárias. Usar mais do que precisa (P-112-PU). 

 

Comprar o que não é necessário, o que está na moda (mídia) (P-48-PRI). 

 

Consumo é o que os meios de comunicação estão propagando cada vez mais, 

incentivando para a compra desnecessária de acordo com o modismo. 

Compra de ovo de páscoa, roupas e objetos com fotografias de um novo 

desenho animado, etc (P-89-PU). 

 

Trocar telefone porque é mais moderno; comprar a roupa da moda só porque 

é moda; ter TV a cabo, embora só assista as emissoras locais (P-21-PU). 

 

                                                           
12

 Sendo 33,3% de docentes da rede pública e 66,3% de professores da rede privada. 
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A influência da mídia é recorrente nas respostas das docentes. Para elas a mídia é vista 

como incentivadora do consumo através da moda e da promessa de felicidade. Essa visão da 

mídia como incentivadora do consumo se coaduna com o que Rocha (2005) acena como visão 

hedonista que tem no discurso publicitário seu principal difusor. O autor ressalta o caráter 

ideológico facilmente denunciável dessa visão.  

Outra visão apontada por Rocha (2005) e detectada nas respostas refere-se a visão 

moralista, que segundo o autor, responsabiliza o consumo por diversos problemas da 

sociedade como violência, desigualdade social, individualismo, desequilíbrios mentais e 

ecológicos. O trecho abaixo incide nessa perspectiva:"O que você quer é ter porque o vizinho 

já tem, então você precisa ter também. Há uma desordem em relação ao consumo. E isso vai 

parar onde? Numa catástrofe" (P-108-PU). 

A análise das respostas das duas primeiras questões indica que 46 professoras vinculam 

consumo tanto a necessidade quanto ao excedente, 18 relacionaram o consumo 

exclusivamente à necessidade, 18 restringiram consumo a excesso e 26 relacionaram ao 

verbos comprar ou adquirir. O que nos permitiu identificar que 82 participantes (75,7%), 

representam o consumo vinculado a visão naturalista (Rocha, 2005). Mesmo aquelas que o 

concebem exclusivamente como excesso fazem referência à necessidade como algo que 

impulsiona para o excedente, o desnecessário. Identificamos que as professoras que vinculam 

o consumo exclusivamente ao excesso são as que mais naturalizaram o consumo como 

determinado. 

As representações sociais são uma maneira específica de compreender e comunicar o 

que já sabemos. Embora elas sejam criadas internamente, mentalmente, o processo coletivo 

penetra e é determinante para a sua construção. As representações aparecem quase como 

objetos materiais, pois são produtos de ações e comunicações (MOSCOVICI, 2007). 

É através da partilha de símbolos que as comunicações ocorrem tornando possível o 

processo de elaboração das representações sociais, no processo comunicativo há uma 

substituição ou tradução de um signo capaz de expressar ideias que são interpretadas pelos 

sujeitos nos grupos. 

 

A motivação para a elaboração de representações sociais não é, pois, uma 

procura por um acordo entre nossas ideias e a realidade de uma ordem 

introduzida no caos do fenômeno ou, para simplificar, um mundo complexo, 

mas a tentativa de construir uma ponte entre o estranho e o familiar 

(MOSCOVICI, 2007, p. 207). 
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Percebemos que os verbos mais presentes nas respostas foram necessitar, precisar, 

adquirir ou comprar. Assim, as respostas a duas primeiras questões, analisadas a partir das 

representações sociais, expressam o consumo objetivado nos elementos necessidade, 

compra/aquisição associados a bens e serviços para suprimento de necessidades e/ou para 

além destas.  

A representação social de um objeto é construída a partir da reelaboração e adaptação 

do conhecimento, no contexto social do grupo de acordo com os valores do sujeito. A 

objetivação dota de caráter material as abstrações e imagens, transforma palavras em coisas, 

dar corpo ao pensamento, acaba por parecer física e visível (MOSCOVICI, 1990). Esse 

processo torna algo desconhecido familiar. Torna concreto e palpável o conceito para que seja 

mais bem entendido. A objetivação torna real um esquema conceitual, ou seja, o consenso se 

objetiva na imagem.  

 

O verbo se faz carne: a cada instante colocamos essa parábola em ação 

acreditando que uma palavra deva corresponder uma realidade[...] E é um 

paradoxo que a realidade comum nasça tão frequentemente daquilo que falta 

nela, de uma transformação do mental em físico. Apesar de sua frequência 

essa transformação é um traço bastante misterioso do pensamento e da 

linguagem que conferem às suas criações imaginárias a força do concreto 

(MOSCOVICI, 1990, p. 272). 

 

No processo de objetivação apenas alguns elementos são retidos, ou seja, os sujeitos 

retiram dos objetos algumas informações relativas a conhecimentos anteriores, valores 

culturais, etc. No caso necessidade, compra/aquisição. 

Estamos entendendo que nesta pesquisa as docentes de educação infantil que vinculam 

suas definições de consumo à necessidade objetivam o consumo como favorável. Por outro 

lado, as que vinculam consumo ao excesso o objetivam como negativo, prejudicial, 

desnecessário. 

Conforme Jodelet (2001), as representações sociais surgem quando há no interior de um 

grupo uma visão consensual da realidade compreendida como um saber determinado por 

valores, crenças, atitudes e normas que cada grupo elabora em relação ao objeto representado. 

Rouquette (2005) completa afirmando que as representações sociais estão enraizadas em 

formações ideológicas que perpassam os grupos sociais. Essas formações são como uma 

motivação subterrânea capaz de gerar valores, crenças, atitudes e normas.  

Os valores constituem um conjunto de normas de conduta dos indivíduos inseridos no 

âmbito social. Essas normas orientam o comportamento dos indivíduos adequando-os as 
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exigências impostas no âmbito moral e possibilitando a formação de uma realidade 

fortemente sedimentada. 

As crenças amenizam os efeitos de coerção, pois criam em meio ao grupo uma relação 

de sujeição espontânea, atenuando a possibilidade de enfrentamento que pode gerar 

desestruturação das relações no interior dos grupos. Já a atitude consiste em predisposição 

positiva ou negativa a respeito do objeto que motiva a maneira de representá-lo. Quando um 

objeto é desconhecido ou indiferente para um grupo não se tem uma representação social, ela 

somente existirá se houver, por parte do grupo, atitude em relação ao objeto. Somente saindo 

da condição de indiferença a respeito do objeto que os sujeitos são capazes de construir 

representações sociais dele. 

Segundo Rocha (2005), na visão ideológica naturalista ou determinista, o consumo é 

algo naturalmente inscrito, universalmente experimentado e biologicamente necessário.  

Baudrillard (2008) é contrário à concepção naturalista e biológica do consumo como mera 

satisfação das necessidades e prazer. Quando afirma que o consumo possui uma lógica 

cultural, vinculado ao modo de socialização e moral no mundo, o autor traz à tona o processo 

de racionalização das forças produtivas do século XIX e XX, desmistifica as noções de 

necessidade, utilidade e função. Segundo Baudrillard (2008), elas camuflam a lógica do 

consumo que jaz na arbitrariedade cultural e forja um sistema global e coerente de signos 

através do qual a sociedade se comunica. Não estando a necessidade associada à finalidade 

racional do objeto, e sim ao desejo, que é insaciável e se ressignifica impedindo a realização 

da satisfação, está decretada a impossibilidade de um ponto de equilíbrio, uma saturação do 

consumo. 

Para o referido autor isto significa “dizer que não existem necessidades e utilidade 

natural, etc. Trata-se de descortinar que o consumo, enquanto conceito específico da 

sociedade contemporânea, não consiste nelas” (BAUDRILLARD, 2008, p. 93). Uma prova de 

que o consumo não é simplesmente a fruição é o fato de ele ter se institucionalizado, não 

como direito, mas como dever do cidadão. Na sociedade de consumo, consumir constitui o 

equivalente da obrigação tradicional do trabalho e da produção. Desta forma, o consumo não 

está inscrito na ordem do biológico, do natural e sim na ordem do cultural. É o que afirma 

Rocha: 

 

Entre o consumo natural que o fogo faz do oxigênio e o consumo cultural 

que fazemos de cartões de crédito se impõe um corte lógico. Não há 

nenhuma hipótese de mistura. O determinismo está em assumir a 
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continuidade entre o primeiro tipo de consumo - comida - e o segundo - 

churrasco, goiabada ou sushi” (ROCHA, 2005, p. 132). 

 

Nesta pesquisa não negamos a evidente necessidade de consumo de oxigênio, alimentos 

e água para manter o corpo vivo. No entanto, quando se naturaliza que o plano cultural é 

determinado pelo biológico, ou seja, pela necessidade, há uma distorção do que estamos 

entendendo por consumo.  Nesta perspectiva, Rocha (2005, p. 133) comenta que essa forma 

de perceber desconsidera “o consumo como um sistema cultural, retirando sua novidade 

histórica, sua sócio-lógica, seu sentido coletivo e simbólico” ou como pontua Bauman (2008), 

o consumo como capaz de determinar estilo e qualidade de vida, definir modos de ser e estar 

no mundo. Conforme Rocha (2005), as necessidades do sujeito, que vão além do fisiológico, 

são vistas como inventadas, sustentadas e praticadas culturalmente. Segundo este autor, não 

há continuidade entre a necessidade humana de alimentos, de abrigo e as escolhas 

relacionadas a “sushi” ou “revestimento de parede”. Desta forma, não comemos apenas para 

matar nossa fome e nos mantermos vivos e saudáveis, fazemos escolhas e elas não são feitas 

unicamente devido à nossas necessidades fisiológicas, mas estão imbricadas em nossa cultura. 

Ao escolher o tipo de comida a ser consumida, por exemplo, fazemos uso dos códigos de 

consumo de nossa cultura, reproduzindo e demonstrando nossa vinculação a determinado 

grupo social. Assim, depreendemos que, mesmo quando atende a uma necessidade biológica, 

o consumo constitui um sistema de significação, cuja principal necessidade que supre é a 

simbólica (ROCHA, 2005). Essa necessidade funciona como um código capaz de comunicar 

significados, construir e transmitir mensagens, traduzir ações e relações sociais, classificar 

coisas e pessoas, produtos, serviços, indivíduos.  

A análise das duas primeiras questões evidenciou que o significado de necessidade para 

algumas docentes, representa excesso para outras. A título de exemplo, lembramos que 

enquanto algumas professoras apontaram a ida a restaurantes e aquisição de cosméticos como 

necessidades, outras relacionaram esses aspectos ao excesso. Esse exemplo mostra que, a 

depender do grupo, do contexto, o limite pode ser tênue entre o necessário e supérfluo, o 

consumo e consumismo.  

Conforme o conjunto geral das respostas das professoras, 102 (94,4%)
13

 das 

participantes possuem uma representação positiva de "Educação para o consumo". Uma 

minoria, apenas seis professoras (5,5%), referiu-se de modo negativo a essa educação. As 

respostas dessa minoria dão indícios de que a educação para o consumo pode incentivar o 

                                                           
13

 Sendo 46% da rede pública e 53,9% da rede privada 



133 

 

consumo sem reflexão, voltado para os interesses do mercado. Nessas respostas, a televisão 

aparece como a maior responsável por essa educação, como é possível perceber nos trechos: 

 

Educação para o consumo é incentivar o seu aluno a cada dia ser consumista 

(P-114-PU). 

 

Como forma massificada de educação para o consumo entendo que a 

televisão executa papel principal nesse sistema (P-33-PU).  

 

Entendo que é educar a criança com a visão de obter o que desejarem. E para 

a entrada no mercado de trabalho. Ter a melhor profissão, ganhar muito 

dinheiro (P-69-PRI). 

 

A resposta de P-69-PRI coincide com os achados de Paz (2011). A autora provoca uma 

reflexão acerca dos processos formativos contemporâneos, discute a semiformação infantil 

para o consumo, o cerco mercantil à educação que leva a comercialização e economicização 

das práticas pedagógicas e instituições de ensino, fazendo com que os ideais, desejos, 

aspirações e condutas estejam voltados para o êxito material como um fim em si mesmo, 

associando gratificação pessoal à posse de objetos.  

Na análise de Arapiraca (1982), a educação vem legitimar a dimensão ideológica do 

capital, na forma dissimulada de capital humano, a qual concebe todo indivíduo como um 

capitalista em potencial, que deve desenvolver suas capacidades individuais, especializar-se e 

transformar-se em trabalhador. A esse respeito Marcuse (1997, p. 94) completa “[...] a 

competição livre confronta os indivíduos entre si como compradores e vendedores de força de 

trabalho [...]”. Assim, a relação entre ensino e trabalho se modifica, na medida em que se 

torna cada vez mais imperativa a necessidade de formar um novo trabalhador, que atenda às 

necessidades requeridas pelo mercado, que possua os requisitos necessários para se empregar 

(competência) e manter-se empregado (empregabilidade). Podemos entender como 

competências as qualidades e conhecimentos exigidos pelo mercado; e a empregabilidade 

como a chance de ser empregado. Esses dois conceitos estão articulados. Cada indivíduo deve 

ter suas competências individuais que lhe garantam maior ou menor chance de 

empregabilidade. O que passa a ser difundido é que não existe desemprego, e sim 

trabalhadores não adaptados à globalização. Há uma inversão, as vítimas do sistema se tornam 

as culpadas de sua situação, ou seja, a exclusão acaba sendo decorrente de opções educativas 

erradas do indivíduo (LEHER, 1998). Dessa forma, as ênfases do sistema caminham para a 

valorização do indivíduo e de seu espírito competitivo, gerando uma mentalidade 

economicista, orientada para a produtividade, lucro e consumo. Diante desta lógica, é preciso 
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consumir para não ser considerado um “consumidor falho” por não ter tido competência para 

cumprir algo universalmente possível, que é de responsabilidade individual e depende de 

desempenho pessoal (BAUMAN, 2008).  

No geral o conjunto das respostas e não apenas as respostas referentes a terceira 

questão, é possível perceber uma contradição entre as respostas dadas pelas professoras que 

apontam o caráter negativo ao responderem à terceira questão. Isto fica mais evidente ao se 

observar as respostas dadas aos quesitos 5 e 6. Nas respostas a essas questões as docentes 

descrevem suas práticas de educação para o consumo como voltadas para a contenção e 

diminuição. Uma delas relata não desenvolver uma prática de educação para o consumo, mas 

reconhece sua importância na educação infantil e afirma: “vou começar a pesquisar e 

trabalhar em sala esse tema” (P-33-PU). Todas essas professoras reconheceram a 

possibilidade da escola estimular o consumo crítico; quatro delas notaram a possibilidade da 

escola estimular o consumo e duas afirmaram que a escola não o estimula. No geral 

identificamos entre as docentes uma representação social de educação para o consumo como 

uma ação positiva por parte da escola. 

Ao se explorar o conteúdo representacional positivo da educação para o consumo 

constatamos que na maior parte das respostas das professoras, essa prática é entendida como 

uma orientação que leva o indivíduo a consumir o necessário. Eis o que elas responderam: 

 

Orientar os jovens e crianças a comprar o que realmente necessitam e 

desapegar de modas (P-21-PU). 

 

Educação para consumir sem exageros, para evitar desperdício ou compras 

desnecessárias (P-49-PU). 

 

Devemos desde cedo já conscientizar as nossas crianças para não ser um 

consumista compulsivo e só comprar o necessário (P-66-PRI). 

 

As palavras consciência, consciente, responsável, responsabilidade foram as mais 

evocadas para se referir de modo positivo à educação para o consumo desenvolvida pela 

escola. É o que mostramos nos trechos a seguir:  

 

Uma educação que transmite valores que não são voltados para o “ter” e sim 

para o “ser”, com o objetivo de educar para o consumo consciente do que 

nos é oferecido pela natureza (P-20-PU). 

 

Seria a educação voltada para o consumo consciente. Perceber o que 

fazemos por modismo, por ansiedade, por influência. Perceber o quanto o 
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nosso consumo afeta o meio ambiente e o quanto podemos colaborar 

mudando pequenos hábitos (P-23-PU). 

 

Educar para um consumo consciente (P-60-PRI). 

 

Comprar adequadamente o que precisa. Não é só porque passou na televisão 

que tem que comprar. É o chamado consumo com responsabilidade (P-91-

PU). 

 

Seria o ato de não ser consumista, de comprar por impulso ou por que é 

pressionado pelas mídias. É ter consciência desse ato (saber o que quer, 

porque quer, se é necessário...) (P-50-PRI). 

 

As respostas em relação às práticas das docentes são muito semelhantes tanto em 

relação à possibilidade da escola realizar uma educação voltada para o consumo crítico como 

em relação as orientações dadas pelas escolas para o desenvolvimento dessas ações. As 

professoras seguem as orientações ou posturas assumidas pelas escolas. A título de exemplo, 

uma docente, quando questionada sobre a escola promover o consumo crítico, respondeu: 

 

Sim, um exemplo bem claro e recente foi o dia das mães onde uma criança 

ficou triste por não poder comprar a lembrancinha da escola e tentamos 

mostrá-lo que seria mais importante ele beijá-la e abraçá-la e que isso a 

deixaria mais feliz (P-02-PRI). 

 

Além da resposta escrita, a mesma docente detalhou a situação vivenciada. Segundo a 

professora, a escola havia solicitado uma taxa para a compra de lembranças para o dia das 

mães, a família de uma criança não enviou o valor solicitado por falta de condições 

financeiras. Assim, o aluno, ao ver todas as outras crianças de posse do presente, ficou muito 

triste e começou a chorar. A professora dá uma sugestão à criança a fim de amenizar seu 

sofrimento, mas não revela preocupação em problematizar a venda do presente para o dia das 

mães. Entendemos que ao oferecer o presente cobrando uma taxa, a escola acaba reforçando 

para a criança a sua importância, pois segundo Douglas e Isherwood (2013), quando 

selecionamos os bens  e nos apropriamos deles, estamos definindo o que consideramos 

publicamente valioso. Em contrapartida, a professora nega a real posição da escola quando 

tenta substituir o presente pelo afeto. Ela reconhece sua posição frente ao desapontamento da 

criança como uma educação crítica para o consumo.  

Segundo Moscovici (2012) os universos consensuais são locais familiares nos quais as 

pessoas querem ficar, pois não há atrito ou conflito. Tudo o que é dito ou feito, vem confirmar 

as crenças e as interpretações adquiridas. Desta forma, a dinâmica das relações é uma 

dinâmica de familiarização em que pessoas, objetos e acontecimentos são compreendidos 
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mediante prévios encontros e paradigmas fazendo com que a memória prevaleça sobre a 

dedução, o passado prevaleça sobre o presente, a resposta prevaleça sobre o estímulo e  as  

imagens prevaleçam sobre o real (MOSCOVICI, 2012). Admitimos que para a professora foi 

mais fácil utilizar o exemplo para confirmar sua imagem de que a escola não incentiva o 

consumo do que entrar em desequilíbrio. O não familiar pode ser traduzido em ideias ou 

ações que causem perturbação e tensão. A tensão entre o familiar e o não familiar é sempre 

situada em nossos universos consensuais, em favor do primeiro. No entanto, o não familiar 

pode ser assimilado e modificar nossas crenças. Esse é o processo de re-apresentar o novo 

(MOSCOVICI, 2007). 

A mesma lógica utilizada pelas docentes, isto é, de não se diferenciarem da escola, se 

repete quando perguntamos ao grupo pesquisado se a escola incentiva o consumo. 

Reconhecem, mas não problematizam ou discutem essa prática.  Vejamos algumas respostas: 

 

Sim. Em algumas situações como, por exemplo, festas dependendo da forma 

como o professor aborde (P-45-PRI). 

 

Sim. A escola é um ambiente favorável a construção não só de saberes 

cognitivos, mas mudanças de posturas. Nós educadores temos que entender 

que somos influenciadores de ações positivas ou negativas [...] (P-47-PRI). 

 

A educação para o consumo (desenvolvida pelo professor, no currículo 

oculto) pode sim estimular o consumo e de maneira muito negativa, 

inclusive, pois a todo momento tentamos convencer os alunos a comprar 

algo (baseado muitas vezes na pressão psicológica). Exemplo: dia das mães 

(lembrancinha), dia das crianças (lembrancinha), festas, etc (P-46-PRI, 

grifos da participante). 

 

Ela pode participar e estimular o consumo ou não, dependendo da visão 

crítica dos professores e discentes da instituição escolar (P-111-PU). 

 

 

A participante P-46-PRI nos contou que é assediada a pressionar os alunos para que 

participem dos eventos e contribuam com as cotas, mas não consegue discutir ou questionar 

as orientações recebidas pela escola. Quando responde atribui às próprias docentes a 

responsabilidade pelo currículo oculto, a pressão exercida sobre as crianças para a aquisição 

de algum produto. No entanto, essa postura é modificada, pois na entrevista esta docente 

transfere a responsabilidade da cobrança de taxas para a escola. 
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Do total geral das participantes, 87%
14

  indicam a realização de um trabalho voltado 

para a “educação para o consumo” e 12%
15

 informam não trabalhar com a temática na escola.  

Sobre isto uma docente de escola pública respondeu: 

 

É difícil trabalhar esse tipo de assunto com crianças carentes. Na escola 

particular a gente falava sobre brinquedos caros, mas na escola pública eles 

tem o mínimo (P-105-PU). 

 

Levando em consideração as demais respostas de P-105-PU, inferimos que esse 

comentário expressa uma representação social de consumo atrelada a excesso. Como pontua 

Baudrillard (2008) é no consumo do excedente e do supérfluo que, tanto o indivíduo como a 

sociedade não só sentem existir, mas viver.  

Salientamos que as crianças pobres, embora vivam em realidades diferenciadas das de 

classe média e alta, estão na sociedade de consumo e, se não consomem determinados bens e 

serviços, desejam consumi-los. Bauman (2011, p.1) alerta que “todos nós fomos coagidos e 

seduzidos para ver o consumo como uma receita para uma boa vida e a principal solução para 

os problemas. O problema é que a receita está além do alcance de boa parte da população” o 

que, conforme aponta Jeremy Seabrook (1988), em uma sociedade sinóptica os pobres não 

têm para onde olhar. Comenta: 

 

[...] os pobres não vivem numa cultura separada da dos ricos. Eles devem 

viver no mesmo mundo que foi planejado em proveito daqueles que têm 

dinheiro. E sua pobreza é agravada pelo crescimento econômico, da mesma 

forma que é intensificada pela recessão e pelo não-crescimento. Numa 

sociedade sinóptica de viciados em comprar/assistir, os pobres não podem 

desviar os olhos; não há mais para onde olhar. Quanto maior a liberdade na 

tela e quanto mais sedutoras as tentações que emanam das vitrines, e mais 

profundo o sentido da realidade empobrecida, tanto mais irresistível se torna 

o desejo de experimentar, ainda que por um momento fugaz, o êxtase da 

escolha. Quanto mais escolha parecem ter os ricos, tanto mais a vida sem 

escolha parece insuportável para todos (SEABROOK apud BAUMAN, 

2001, p. 103-104). 

 

Alguns trechos de respostas de professoras que atuam em escolas públicas guardam 

coerência com os autores acima citados, pois elas reconhecem que os pobres também fazem 

parte ou, pelo menos, querem fazer parte do mundo do consumo. Afirmaram: 

 

                                                           
14

 Sendo 48,9% da rede pública e 51% da rede privada 
15

 Sendo 38,4% da rede pública e 61,5% de rede privada 
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Muitas famílias se endividam, usam cartões de crédito para comprar ovos de 

páscoa. [...] o que você quer é ter porque o vizinho já tem, então você precisa 

ter também. Precisamos ensinar as crianças (que não são bobas e que 

aprendem do jeito delas) (P-108-PU). 

 

Coloco para eles que pagamos impostos altos e que recebemos pouquíssimo 

de retorno, e que não devemos desperdiçar o nosso dinheiro. [...] Os pais não 

valorizam o material dado pela prefeitura, preferem comprar materiais de 

marca e de personagens. Faço um trabalho de conscientização com os alunos 

e com os pais de que o material é fruto do imposto.[...] Os pais utilizam o 

dinheiro do bolsa-famíla para comprar esses materiais de marca e de 

personagens. Nem o uniforme tá bom para eles. A bolsa que a prefeitura dá 

eles dizem que é uma porcaria. [...] Eles recebem o dinheiro do bolsa-família 

e pensam que são ricos, compram essas bolsas bem caras.[...] Trabalho 

também a alimentação saudável. Não tem necessidade deles trazerem esses 

lanches de casa, esses biscoitos, refrigerantes. Os pais não precisam gastar 

dinheiro com isso (P-92-PU). 

 

Através das rodas de conversa percebo um retorno do que estou trabalhando, 

mas eles passam pouco tempo com a gente e a família estimula o consumo 

pela falta de conhecimento, pois a cultura é a do consumismo. Eles precisam 

mostrar seu poder aquisitivo, precisam ter a roupa da moda (P-93-PU). 

 

Sim. Com certeza. Vejo algumas crianças cujas famílias têm uma situação 

financeira precária, mas fazem dívidas para comprarem jogos eletrônicos 

para as crianças, sandálias com nomes de artistas famosos, etc. Com 

educação para o consumo, estas crianças serão multiplicadoras dessa 

mensagem para os pais (P-01-PU). 

 

Em todas as escolas pelas quais passamos, a maioria das crianças usava mochilas de 

personagens. Nas instituições privadas não conseguimos perceber mochilas que não 

estampassem personagens midiáticos. Nas instituições públicas, poucas crianças utilizavam a 

mochila distribuída pela secretaria municipal de educação. A maior parte fazia uso de 

mochilas que estampavam personagens, contudo foi possível perceber que algumas mochilas 

não eram originais. Segundo Costa (2009b) os cidadãos de “segunda classe”, ou seja, os 

pobres, não podem ficar fora do circuito do consumo e para eles surgem produtos como 

réplicas e versões mais baratas de objetos que desejam. 

As respostas das docentes nos levam a inferir sobre uma representação de consumo 

atrelada a classe social, pois elas reconhecem que alguns bens não deveriam ser consumidos 

por seus alunos que são pobres. 

A esse respeito, Canclini (2006) questiona a visão de desperdício dos parcos recursos 

dos pobres e da sua incapacidade de geri-los. Para o autor, as mercadorias e o consumo 

servem para ordenar politicamente a sociedade, sendo o consumo o processo em que os 

desejos se transformam em demandas e atos socialmente regulados. Baudrillard (2008), por 
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sua vez, esclarece que a igualdade difundida pelo sistema capitalista só existe na produção de 

bens, que é coletiva. Contudo, ela não se concretiza no consumo desses bens, que é privado, o 

que organiza desigualdades e cria distância entre classes. Lipovetsky (2007) alerta que o fato 

da população mais pobre ficar excluída da aquisição de certos bens e serviços, não significa 

dizer que ela não compartilhe do sistema de significações e da linguagem do consumo. Nesta 

mesma linha de pensamento, Bauman (2008) acrescenta que a lógica consumista traz duras 

consequências psicológicas, levando o pobre a se sentir “forçado a uma situação na qual tem 

de gastar o pouco dinheiro ou os parcos recursos de que dispõe com objetos de consumo sem 

sentido e não com suas necessidades básicas, para evitar a total humilhação social e evitar a 

perspectiva de ser provocado e ridicularizado” (Bauman, 2008, p. 74). 

No contexto das respostas negativas sobre a realização de uma prática de educação para 

o consumo, identificamos professoras que manifestaram a intenção de desenvolvê-la, como é 

possível perceber nas respostas abaixo: 

 

Nunca fiz um trabalho nessa perspectiva, mas agora me acordou e posso 

introduzir um trabalho sobre consumo consciente (P-107-PU). 

 

Ainda não tive a oportunidade de realizar nenhuma atividade sobre o 

conteúdo. Mas, tenho o interesse de estimular a prática com horta e produção 

de alimentos para que os alunos possam entender e diferenciar os processos 

de cultivo doméstico do industrial (P-06-PU). 

 

Assim como P-06-PU, outras professoras utilizaram o advérbio de tempo “ainda”. Essa 

possibilidade que apontam e as respostas negativas da maioria das professoras foram sempre 

acompanhadas de manifestações orais no contato com a pesquisadora. Nos diálogos 

reconhecemos que o questionário havia despertado nelas o interesse de conhecer e trabalhar o 

assunto. Nesse caso, admitimos que o uso constante do advérbio “ainda” expressa o intuito 

das docentes de realizar esse trabalho com as crianças. É o que ilustram alguns trechos de suas 

respostas: “Não; ainda não trabalho” (P-03-PRI); “Ainda não esta sendo abordado” (P-54-

PRI); “Ainda não realizei atividade específica voltada para o tema” (P-62-PRI). 

Mesmo que a expressão “Educação para o consumo” tenha sido aceita pela maioria das 

professoras, suscitou dúvidas em algumas delas. P-116-PU e P-77-PRI, mesmo revelando 

desenvolver uma prática coerente com uma educação para o consumo, negam realizá-la.  

Talvez elas não tenham a orientação como parte do currículo prescrito, o que pode estar 

provocando esse não reconhecimento. Responderam: 

 

Não temos essa prática na escola. Sempre estamos orientando os nossos 

alunos a não comprar doces e salgados na cantina diariamente, mas não 
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estamos necessariamente nos referindo ao consumo (gasto) e sim a 

alimentação (P-77-PRI). 

 

Não necessariamente educação para o consumo, mas existe a preocupação 

com a preservação do meio ambiente, projetos de reciclagem de garrafas pet, 

economia de água potável, economia de energia, alimentação saudável entre 

outros (P-116-PU). 

 

Outras professoras reconheceram desenvolver uma educação para o consumo, ao 

responderem:  

 

Realizamos mesmo sem perceber. Quando um aluno estraga um lanche, por 

exemplo, nós o orientamos sem perceber que estamos realizando Educação 

para o consumo (P-45-PRI).  

 

Quando economizamos, cuidando para não estragar alimentos, reciclar, 

poupar a água que é consumida. Isso também é educação para o consumo (P-

47-PRI). 

 

A fala de P-19-PU também demonstra que a educação para o consumo acontece de 

forma corriqueira sem maiores reflexões ou sistematizações. Respondeu:  

 

Procuro mesmo inconscientemente; mostrar o que eles realmente precisam. 

Acontece que essa cultura parece estar cristalizada, pois a começar pela 

família é grande a resistência. Procurei no projeto de meio ambiente mostrar 

a questão de descartável que usamos na escola e como isso prejudicava na 

decomposição do lixo aí deparamos com muitos obstáculos para reeducar e 

não fomos bem sucedidas (P-19-PU). 

 

5.2.2 Práticas de maior visibilidade em educação para o consumo na escola: Educação 

ambiental, financeira, alimentar e midiática 

 

Nesta subseção o enfoque foi sobre as práticas de maior visibilidade em educação para o 

consumo na escola: educação ambiental, financeira, alimentar e midiática. Detectamos, por 

meio das respostas das docentes, que a educação para o consumo acontece em momentos 

variados e com a realização de atividades diversas na escola. Nas respostas foram 

mencionadas: hora da rodinha, conversas diárias, dramatizações e peças teatrais, hora do 

lanche, quando contam histórias e exibem de filmes para as crianças, na produção de cartazes 

e preparação das datas comemorativas.  

As docentes citam atividades que envolveram: educação ambiental (59,1%); educação 

alimentar (61%); educação financeira (24,1%) e educação midiática (48,1%). Em relação à 

educação ambiental, as professoras destacaram ações que incluem o lixo, redução, reciclagem, 
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reutilização, uso regrado de recursos naturais, zelo com materiais. Eis alguns trechos das 

respostas: 

 

Desenvolvi um projeto sobre o lixo. Mostrei que os salgadinhos, biscoitos 

produziam muito lixo e as frutas não. A partir daí surge a consciência da 

preservação do ambiente. [...] Depois que começamos a trabalhar a 

preservação da natureza, as crianças deixaram de arrancar folhas dos 

cadernos (P-108-PU). 

 

Abordamos a prática do uso de garrafinhas ao invés de copos descartáveis 

devido o desperdício excessivo de copos plásticos, evitando o seu consumo 

(P-07-PRI). 

 

Conscientizo através de atividades que não devemos consumir os recursos 

hídricos de forma desperdiciosa (P-17-PU). 

 

Utilizo bastante trabalhos com reciclagem e de cuidados com o meio 

ambiente (P-101-PRI).  

 

Para educação para o consumo, o que chegamos perto dessa abordagem é a 

educação ambiental. Percebendo o lixo que produzimos, o quanto é 

desperdiçado [...] A educação para o consumo é abordado através do projeto 

de reciclagem e a formação dos amigos do meio ambiente (P-23-PU, grifos 

da participante). 

 

Ano passado trabalhei o projeto Jardineiros da vida que focou na 

sustentabilidade. Uma mãe disse que seu filho chamou sua atenção por estar 

gastando água e ela respondeu que quem pagava a conta era ela, mas depois 

repensou (P-109-PU). 

 

As referências das professoras à educação alimentar incluíram: redução de desperdício, 

alimentos industrializados e naturais, validade, preços, intolerância a determinados alimentos. 

Sobre educação alimentar destacaram: 

 

[...] Costumamos conversar na hora também do lanche para que não haja 

estrago e olhamos a validade dos alimentos (P-11-PRI). 

 

[...] orientações que se alimentem de forma correta e só comendo o que 

aguente, sem desperdício. Exemplo: Não pedir para repetir a alimentação e 

desperdiçar (P-26-PU). 

 

Tenho focado na alimentação saudável. Uma vez na semana trabalho a 

alimentação saudável, nesse dia só frutas, sucos, comidas saudáveis[...] não 

pode refrigerantes, doces e salgadinhos. A escola tem cantina que oferece 

alimentação saudável (P-58-PRI). 

 

Utilizei um iogurte fora da validade e com alguns ingredientes 

desapropriados a alguns colegas. Identifiquei o perigo de o colega consumir 

esse produto assim como os outros (P-43-PRI). 
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[...] alertando que o consumo desenfreado de alimentos podendo causar 

obesidade, etc (P-100-PRI). 

 

Notadamente no caso das professoras da rede pública foi destacado o esforço que 

realizam para incentivar os alunos a consumirem a alimentação escolar. Responderam:  

 

Solicito aos pais que não comprem o lanche, para que os alunos comam a 

merenda oferecida na escola e converso com eles que a merenda é mais 

saudável e não pagamos por ela (P-82-PU). 

 

Trabalho com a merenda. A escola dá a merenda e eles consomem 

salgadinhos, coca cola. Eles não dão valor à merenda (P-93-PU).  

 

No caso da merenda, por exemplo, alguns pais compram lanches 

diferenciados para seus filhos tais como refrigerante com personagens no 

rótulo, salgadinhos e biscoitos caros. Nós incentivamos que o aluno 

experimente, e faça uso da merenda escolar que na maioria das vezes é 

saborosa e balanceada em sua forma nutricional (P-84-PU). 

 

Na verdade o único incentivo que eu promovo em minha sala de aula é para 

que eles tenham uma boa alimentação. Evito que eles valorizem 

refrigerantes, biscoitos, salgados. Estimulo que eles tenham uma alimentação 

saudável. Merendando o que a prefeitura oferece, pois embora a merenda 

algumas vezes não seja adequada, existe nutricionista para orientação da 

mesma. Por exemplo: Não combina cuscuz com melancia [...] Os 

professores não tem direito a merenda. Acho importante comer para que as 

crianças vejam a gente comendo a mesma comida (P-110-PU). 

 

Com toda certeza o papel da escola é muito importante na conscientização 

do consumo. Devemos mostrar / dizer para eles que a merenda é boa e de 

graça e que a mãe guarde o dinheiro para outras coisas. E falar também que 

marca não é importante (P-82-PU). 

 

Porque o consumo exagerado de salgados, pipocas se a escola oferece uma 

alimentação saudável? (P-108-PU). 

 

Nas respostas das professoras vinculadas à rede privada elas manifestaram preocupação 

com a qualidade da alimentação oferecida nas cantinas e os gastos que elas provocam. 

Responderam:  

 

Em escolas de grande porte existem nas cantinas os fast foods, estes 

consumidos de forma exagerada podem trazer danos irreversíveis a saúde, 

como a obesidade, diabetes, pressão alta, etc (P-98-PRI). 

 

Podemos nos conscientizar do consumo desnecessário. Tipo: será necessário 

comprar? Muitas vezes converso com os alunos sobre os gastos 

desnecessários com o lanche. Se temos em casa, por que gastar dinheiro 

comprando na escola” (P-11-PRI). 
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Mostrar para os alunos que o lanche trazido por eles tem um valor caro para 

os pais e também mostrar que outras crianças não tem direito de consumir a 

metade do que eles trazem em suas lancheiras” (P-44-PRI). 

 

Em algumas das respostas, de professoras de ambas as redes, foi possível perceber uma 

maior inquietação com os gastos desnecessários com a compra de lanches do que com a 

qualidade dos alimentos consumidos.  

Tivemos oportunidades de observar momentos em que as crianças faziam suas refeições 

ou lanches. Em uma escola privada, por exemplo, tivemos acesso a uma sala de aula em que 

as crianças tomavam sopa e comiam frutas. Trava-se de um lanche coletivo. Uma auxiliar 

confirmou que os alimentos eram servidos, exclusivamente, pela escola e que as crianças não 

podiam levar lanche de casa a fim de evitar a ingestão de alimentos não saudáveis. 

Ao circularmos pelos corredores de outra escola privada, observamos que o lanche era 

servido, mas não tivemos oportunidade de realizar perguntas. Uma das professoras, quando 

respondia ao questionário, manifestou suas impressões sobre a alimentação saudável, Nessa 

ocasião, fizemos algumas perguntas sobre o lanche que, segundo a professora, poderia ser 

trazido de casa ou fornecido pela escola, este último mais saudável. A mesma informou que 

apenas uma vez no mês eram comemorados os aniversários das crianças e que os pais dos 

aniversariantes podem levar o que desejarem para a festa (doces, salgados, sacolinhas, 

lembrancinhas, bolos, refrigerantes, sucos). A mesma professora disse perceber o resultado 

em relação ao trabalho referente à alimentação saudável: “Sim, observamos isso no dia em 

que se comemora o aniversariante do mês. Algumas crianças tem o hábito de não consumir 

refrigerante e mesmo assim tendo o contato se recusam a consumir.” (P-64-PRI) 

Durante a pesquisa, também, tivemos acesso a uma instituição privada que, conforme 

responderam as professoras, comemora coletivamente os aniversários das crianças. Essa 

escola costuma enviar bilhetes através dos quais solicita às famílias que, dentre uma lista de 

doces, salgados e refrigerantes, informe com o que a criança colaborará.  

No levantamento realizado para a primeira fase da pesquisa, momento em que 

analisamos como a escola tem comunicado suas práticas de educação para o consumo, 

constatamos que fotos de festas de aniversários nos sites e blogs são comumente expostas. A 

esse respeito tivemos a oportunidade de presenciar, em nossa passagem por uma escola 

privada, a chegada de um bolo, sacolinhas, lembrancinhas, doces, salgados e refrigerantes 

para uma festa temática “Carros, da Disney”. No entanto, nas respostas não foram citadas as 

comemorações de aniversários como incentivadoras ao consumo, apenas a resposta de P-64-
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PRI fez menção ao assunto. Contudo, sem se opor ou questionar o fato da escola permitir a 

entrada dos mais diferentes alimentos, incluindo refrigerantes.  

Em outra escola privada que passamos, o lanche coletivo era obrigatório e os 

aniversários também eram comemorados coletivamente. No entanto, diferentemente das 

escolas que exemplificamos acima, só era permitido aos pais do aniversariante levar o bolo, 

ficando terminantemente proibida entrada de outros itens para a comemoração.  

Ainda constatamos que os alunos, de uma escola particular, levavam variados lanches 

de casa. Eram muitos salgados (fritos, de forno, industrializados), pizzas, bolos, iogurtes e 

refrigerantes. Chamou nossa atenção uma criança que, sozinha lanchava uma pizza com cerca 

de 6 cm de diâmetro, uma coca cola de 250 ml, uma maçã e um pacote de biscoito recheado 

de 130 gramas. Ela se negava a dividir o lanche com os colegas. Perguntamos a professora se 

aquele lanche era todo da menina.  Ela respondeu: "E apôs!" Pensamos que, devido ao 

barulho, não tínhamos ouvido direito e tornamos a perguntar: "ela consegue comer tudo 

sozinha?". A professora repetiu a resposta anterior, sem demonstrar nenhum estranhamento. 

Em mais outras escolas privadas, pelas quais passamos, localizamos praça de 

alimentação. Nelas o cheiro agradável exalado pelos alimentos, vindo das lanchonetes 

inundava o pátio.  

Tivemos a oportunidade de acompanhar alguns momentos de refeições em escolas 

públicas que oferecem alimentação escolar. Identificamos que muitas crianças levavam 

biscoitos, salgados e refrigerantes. A merenda oferecida pela escola pública, nos dias em que 

estivemos presentes nessas instituições, não nos pareceu atrativa. O cheiro e a aparência não 

eram convidativos. Algumas crianças aceitavam a refeição, mas muitas delas não comiam o 

que colocavam no prato gerando desperdício e outras simplesmente a rejeitavam e comiam 

lanches trazidos de casa. Uma das professoras enquanto respondia ao questionário comentou 

que, pelo cheiro, não era possível identificar a comida que seria servida, pois era sempre o 

mesmo. Nessas passagens pelas escolas públicas a alimentação oferecida era risoto de frango, 

macarrão com carne, macarrão com carne moída, macarrão com algo que não nos foi possível 

identificar. E como a professora, tivemos a mesma impressão, ou seja, que o cheiro exalado 

de todos esses alimentos era semelhante. Também vimos bolinhos de bacia, pão e suco 

industrializado em embalagens plásticas (sacos). 

Práticas que envolvem educação midiática foram bastante mencionadas pelas 

professoras nas respostas. Estamos entendendo como educação midiática aquelas que 

questionam informações veiculadas pela mídia, seja através da problematização das formas de 

celebrar as datas comemorativas, seja pelo questionamento da necessidade de aquisição de 
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brinquedos e objetos diversos veiculados pelas mídias. O trato com os brinquedos, presentes e 

materiais vinculados a personagens midiáticos apareceram como maior preocupação nas 

respostas das professoras, ou ferramentas para trabalharem a educação para o consumo.  

Segundo elas, o trabalho é realizado através de diversas situações: orientações 

relacionadas ao cuidado para não estragar os objetos; questionamentos sobre a função e valor 

de objetos com personagens midiáticos e sem o personagem; resgate de brincadeiras e 

brinquedos populares; construção de brinquedos através do reaproveitamento de materiais; 

segurança e durabilidade dos brinquedos; proibição da entrada de brinquedos dos alunos; 

questionamentos sobre o desejo de aquisição de objetos veiculados pela mídia. Eis algumas 

das respostas que envolveram educação midiática: 

 

Não dá ênfase as propagandas das festividades e trabalhar o real sentido das 

mesmas, evitando a ênfase ao capitalismo (P-85-PU). 

 

É tentar trabalhar com as pessoas (crianças e adultos) que não necessitamos 

dessas „coisas‟ que mostram as mídias, pois não fazem parte das 

necessidades básicas essenciais ao ser humano (P-89-PU). 

 

Fazer o aluno refletir sobre o necessário e o desnecessário. Desenvolver o 

senso crítico, principalmente na educação infantil que a mídia mostra muitas 

coisas „Barbie‟ que as crianças não precisam (P-93-PU). 

 

Sim, pois se o estudante perceber as armadilhas por trás das propagandas e o 

abuso cometido pelo comércio e como cidadão fazer valer seus direitos, 

multiplicando na família esses conceitos, as relações do consumo serão bem 

melhores (P-27-PU). 

 

Sempre conversamos sobre o real valor das coisas, sua utilidade, funções. 

Exemplo: o biscoito é mais gostoso se tem o desenho de um herói na 

embalagem? A lancheira guarda melhor o lanche se for do BEN 10”? (P-16-

PU). 

 

No cotidiano da turma, as crianças estão sempre trazendo o tema para roda 

de conversa através da mídia. São os filmes, desenhos, grupos musicais e 

como exemplo são os materiais escolares que sempre vem com temas da 

mídia. Assim conversamos sobre a real função do material e que se estiver 

com ou sem "desenho" perderá a função, se tem diferença realmente a capa 

com princesa ou apenas na cor verde. Assim, faço com que as crianças 

reflitam sobre o consumismo (P-12-PRI). 

 

Tento mostrar para eles em diversos momentos que não são produtos que 

dizem o que você é. E tento transmitir que muitas das coisas que vendido 

como verdade nas mídias de comunicação é apenas uma forma de levar as 

pessoas a consumirem o que não é necessário (P-20-PU). 

 

A não distribuição de brindes na comemoração da páscoa, justificando o real 

sentindo desta comemoração (P-112-PU). 
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As respostas sobre datas comemorativas são recorrentes. No cotidiano escolar as datas 

comemorativas (dia dos pais, dia das mães, páscoa, natal) são momentos em que o tema 

consumo ganha maior evidência. A publicidade, expressão maior da cultura do consumo, 

divulga através das diversas mídias essas datas comemorativas vinculando-as a presentes 

fazendo com elas sejam tragadas pela lógica do mercado a fim de alimentá-lo. Conforme 

responderam as professoras, há uma nítida preocupação, principalmente das vinculadas à rede 

pública, em dissociar consumo das datas comemorativas.  

Durante o trabalho de campo, em uma escola pública presenciamos durante a entrada 

das crianças, a vice-diretora avisar que no dia seguinte seria realizada a comemoração do dia 

das mães com lanche, sorteios e brindes. Perguntamos à professora de educação infantil, 

participante desta pesquisa, com que recursos os brindes seriam comprados e a docente 

informou que seriam custeados por elas próprias. Ressaltou ainda que não são 

disponibilizados recursos públicos para os eventos na instituição. Acrescentou que, como as 

famílias eram muito carentes, os brindes servem para tornar as comemorações mais atrativas 

às mães. Afirmou “Eu sempre dou um jeito de comprar alguma lembrancinha para eles. Faço 

questão de reservar um dinheiro para isso.” (P-90-PU) 

A esse respeito Canclini (2006) comenta que as celebrações são rituais eficazes, 

funcionam como organizadores da vida social e justificam moralmente os gastos. O autor 

afirma que nesses rituais são utilizados objetos materiais denominados “acessórios rituais” 

para estabelecer o sentido e as práticas que os preservam graças a acordos coletivos. Quanto 

mais custosos forem os bens, maior será o investimento afetivo e a ritualização que fixam os 

significados a eles associados. (CANCLINI, 2006, p.65) 

As respostas referentes às práticas de educação para o consumo com ênfase na educação 

financeira foram, em sua maioria, de docentes que atuam na rede pública. Conforme as 

respostas, a educação financeira está estreitamente relacionada às necessidades e condições 

sociais das crianças atendidas por essas professoras. Responderam: 

 

Distinguir o que é essencial do supérfluo. Educar para comprar quando tem 

dinheiro, aí você se dá o luxo de comprar, mas não deve fazer financiamento 

(P-90-PU). 

 

Em relação ao lanche saudável, não há necessidade de trazer esses lanches 

que não são saudáveis, não há necessidade de gastar com isso. A mesma 

coisa é com o material escolar, a prefeitura dá, não tem necessidade de 

comprar essas bolsas. Elas poderiam gastar com outras coisas mais 

necessárias (P-81-PU). 
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A educação para o consumo, focada no direito do consumidor foi mencionada por uma 

única docente que respondeu: “Mediar à ação do consumo de maneira que o consumidor 

possa estar exercendo seus direitos, sem prejuízos para os mesmos” (P-27-PU). 

O ato de representar é uma reconstrução do objeto realizada por um grupo que possui 

valores, códigos, engajamentos sociais, o que pode gerar uma defasagem em relação ao objeto 

que pode ocasionar três efeitos: distorção, suplementação e subtração. Com a Distorção - os 

atributos do objeto são acentuados ou atenuados. Constitui a Suplementação o acréscimo de 

significações que não são próprias dos atributos do objeto. A Subtração acontece mediante a 

supressão de atributos do objeto (JODELET, 2001). As defasagens são importantes para a 

análise do processo de objetivação e, segundo Bardin (2001), sua ausência pode constituir 

uma variável importante para a análise dos dados. 

Estamos entendendo que o conteúdo referente ao direito, não tanto em relação à 

instrumentalização do consumidor para participar de forma ativa e segura do mercado de 

consumo, mas como acesso de todos a determinados serviços e bens é algo ausente nas 

respostas das docentes. 

Boff (1994) afirma que dois terços da humanidade não têm supridas suas necessidades 

fundamentais (infraestrutura mínima no bairro, saneamento, transporte, escola, moradia, 

saúde, segurança e lazer) à sobrevivência e ao trabalho do dia-a-dia. O consumo visto como 

direito ao acesso, nas respostas das professoras, constitui um conteúdo silenciado, algo que 

alude à subtração, como um dos efeitos provocados pela defasagem no processo 

representacional (JODELET, 2001).  

Quando se referiram às práticas, os verbos necessitar, precisar, desperdiçar e estragar 

foram bastante mencionados. Ao situarmos o contexto das respostas, percebemos que as 

professoras admitem realizar um trabalho de educação para o consumo quando ensinam as 

crianças a ter cuidado com materiais e alimentos, e evitar o desperdício/estrago. Para elas 

agindo dessa forma, as crianças diminuirão as compras, adquirindo apenas o que necessitam. 

Sobre isto comentaram: 

 

Informo aos alunos sobre a necessidade de ter, questiono se aquilo irá fazer 

realmente toda diferença se vai ser preciso tê-lo. Tento incentivá-los a ter o 

que realmente fará diferença na vida deles, que tenham significados e não 

apenas o "ter por ter" (P-08-PRI). 

 

Trabalhamos o consumo explicando as crianças que devemos ter cautela 

para consumirmos o que necessitamos. Não comprar o que não há 

necessidade [...] (P-41-PU). 
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O exemplo que tenho para apresentar é o de consumir só o necessário, 

procurando não desperdiçar e pensando no próximo (P-44-PRI). 

 

A educação para o consumo, tanto no que se refere às práticas quanto às orientações da 

escola, foi associada aos termos consciência, consciente, responsável, responsabilidade, 

desperdiçar e estragar. Analisando o contexto em que essas palavras foram empregadas, 

inferimos que a educação para o consumo está sendo representada pelas professoras como 

práticas de consumo consciente / responsável, voltadas para o suprimento das necessidades.  

Constatamos que o consumo consciente é elemento consensual, portanto, é nele que a 

representação social de educação para o consumo das docentes estaria objetivada. 

A aceitação de um novo paradigma se dá porque possui um forte referencial e por suas 

afinidades com o paradigma atual. Após sua aceitação pela sociedade de um paradigma ou 

núcleo figurativo, fica simples falar sobre o que se relaciona com ele. Assim, as palavras que 

se referem ao paradigma são usadas com maior frequência, surgem fórmulas e clichês que o 

sintetizam em imagens. No caso, o consumo consciente, consumo responsável. A medida que 

a distinção entre imagem e realidade é esquecida, a primeira deixa de ser um signo e torna-se 

um simulacro, uma réplica da realidade, as fórmulas e clichês passam a adquirir autoridade de 

um fenômeno natural para os que fazem uso dele, assimilando totalmente a imagem 

(MOSCOVICI, 2012). 

Para melhor entender representação de educação para o consumo das docentes, 

lembramos que Rouquette (2005) destaca quatro características sobre o pensamento ingênuo 

que corresponde à expressão cultural local e sua história sua própria coerência, critérios de 

validação, tradições e cálculos. As quatro características são: formalismo espontâneo; 

dualidade causa; preferência sistemática por uma estratégia de confirmação de hipótese e 

substituição do conteúdo com base no princípio da analogia e no processo de objetivação.  No 

formalismo espontâneo incide na utilização de clichês, expressões e julgamentos que 

permitem uma organização e economia na comunicação. Na dualidade causal corresponde às 

relações causais e implicações entre os raciocínios, coexistindo uma relação entre causa e 

efeito. A preferência sistemática por uma estratégia de confirmação de hipótese diz respeito 

ao raciocínio nas representações sociais que visa traduzir e não demonstrar o que foi 

afirmado. A substituição do conteúdo com base no princípio da analogia e no processo de 

objetivação, no princípio da analogia o conteúdo do discurso torna-se uma afirmação, uma 

inferência em que são antecipados os sentidos da comunicação, já no processo de objetivação 

as informações são transformadas em imagens. 



149 

 

Esse pensamento é denominado ingênuo não por buscar a reflexão e a criticidade, mas 

preferir resultados práticos às demonstrações e conclusões ao invés das explicações. 

Moscovici (2012) denomina esse tipo de pensamento de natural. 

Dos resultados aqui discutidos inferimos que a expressão consumo consciente constitui 

clichê que permite uma economia na comunicação, uma vez que traduz inúmeras práticas que 

orientam para o não desperdício e consumo do necessário. Nas práticas das docentes de 

educação infantil, educação para o consumo concretiza-se em: educação ambiental, educação 

midiática, educação financeira e educação alimentar. Acreditamos que essas práticas que 

orientam o não desperdício e o consumo do necessário referem-se a ancoragem da educação 

para o consumo.  

A ancoragem é reconhecida pela penetração de uma representação entre as que já 

existem conferindo-lhe sentido e utilidade. Serve para interpretar os comportamentos, 

classificar as coisas e pessoas em uma escala de valor e nomeá-las. Tudo o que os faz agir, 

preencher uma função e os relaciona obedece a uma representação dominante. Essa 

representação dominante não os concebe como se fossem percebidos através de um espírito 

destacado e onividente, mas através do filtro da consciência de um indivíduo ou de um grupo 

em seu meio (MOSCOVICI, 1990). 

 

5.2.3 Incentivo ao consumo por parte da escola e famílias  

 

Nesta subseção fizemos uma articulação entre o incentivo ao consumo por parte da 

escola e das famílias. A apuração dos questionários, 76,8% do total das respostas
16

 das 

professoras indicam que a escola estimula o consumo crítico, no entanto muitas veem nessa 

prática um condicionante: a colaboração da família.  

Para algumas docentes, especialmente as de escolas privadas, é a família quem incentiva 

o consumo. Eis algumas respostas nessa perspectiva: 

 

Os pais dizem o tempo todo que pagam uma escola cara para que seus filhos 

possam ter tudo. Nas sextas-feiras é dia do brinquedo e as crianças trazem 

tabletes, celulares que meu salário de um mês não pagaria. Por mais que eu 

diga que é para levar somente um brinquedo (barato e que possa ser 

emprestado), as crianças chegam com o saco cheio. Os pais gostam disso (P-

69-PRI). 

 

Depende da formação da criança. Pois mesmo falando, pesquisando e 

mostrando para os alunos que não precisamos comprar tudo que se passa na 

                                                           
16

 Sendo 45,7% da rede pública e 54,2% da rede privada 
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mídia, muitas crianças são incentivadas e presenteadas a todo momento com 

brinquedos e acessórios dos seus super-heróis ou programas preferidos. 

Como dito antes depende da educação familiar (P-13-PRI). 

 

Depende. A escola não caminha só. De nada adianta promovermos esse 

conhecimento e a família não agir de tal forma. Para que dê certo, é 

necessária a participação da família também (P-62-PRI). 

 

Depende da educação que elas recebem em casa (P-95-PRI). 

 

Depende. A escola não caminha só. De nada adiante promovermos esse 

conhecimento e a família não agir de tal forma. Para que dê certo, é 

necessária a participação da família também (P-62-PRI). 

 

Durante o ano letivo existem vários eventos e atividades extras, onde a 

criança quer participar de todos e muitas vezes os pais a deixam participar de 

todos sem ao menos saber o que a criança realmente quer (P-02-PRI). 

 

A P-02-PRI responsabiliza as famílias por permitirem que as crianças participem das 

práticas de incentivo ao consumo, propiciadas pela escola, sem questionar esse incentivo dado 

pela instituição. Para as docentes, as crianças ficam expostas a uma contradição quando 

família e escola assumem posturas diferentes em relação à educação para o consumo: 

 

É como pai e mãe que um diz que tá certo e o outro diz que tá errado. A 

escola diz uma coisa e a família outra. A criança fica perdida no meio de 

campo. A responsabilidade não é só da escola, é uma prática que deve ser da 

sociedade. O discurso é bonito, mas precisamos focar a prática para sermos 

consumidores melhores" (P-109-PU). 

 

 

Da parte das professoras, há um reconhecimento da capacidade da escola promover a 

educação para o consumo crítico e dessa educação ser estendida às famílias tendo as crianças 

como possíveis multiplicadoras. Eis algumas respostas nesse sentido: 

 

Sim, pois se o estudante perceber as armadilhas por trás das propagandas e o 

abuso cometido pelo comércio e como cidadão fazer valer seus direitos, 

multiplicando na família esses conceitos, as relações do consumo serão bem 

melhores (P-27-PU). 

 

[...] E economizar a água da torneira que pode servir de alerta para os pais 

(P-116-PU). 

 

Com certeza as crianças levam o tema para discutir coma família. Aprendem 

a reaproveitar, reutilizar e reciclar o lixo, por exemplo (P-09-PRI). 

 

Uma mãe deixou de comprar um bem necessário, acho que foi um sofá (não 

me lembro  bem), para toda família, para comprar presentes para as crianças. 

O filho (aluno) questionou a mãe. É aí que eu vejo que o meu trabalho vale a 

pena (P-108-PU). 
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Porque através das críticas sobre o consumo, as crianças aprendem algumas 

coisas e já estimulam os pais a diminuir os consumos diários. Exemplo: a 

mamãe chama o filho para comprar alguma coisa e ele já questiona: Mamãe 

a tia nos deu aula sobre o consumo e aí desperta a curiosidade até dos pais 

(P-42-PRI). 

 

No momento em que conversamos em sala trocando experiências, e claro 

que nossas reflexões e conclusões são levadas e passadas para casa. É 

comum ouvirmos: “Tia eu falei para o meu pai economizar água enquanto 

lava o carro” (P-47-PRI). 

 

 

Para as professoras que reconhecem os resultados positivos da educação para o 

consumo, as crianças não são vistas como imaturas ou incapazes de entendê-la e praticá-la. 

Ao contrário, elas são vistas como possíveis multiplicadoras dessa visão crítica do consumo. 

Em relação à possibilidade da escola incentivar o consumo de forma negativa, 61 das 

docentes (56,4%) reconheceram essa possibilidade. Responderam:  

 

Sim a escola também pode estimular os alunos a consumirem produtos sem 

antes refletir sobre este ato. Exemplo: Quando atribui valor a determinados 

atos e produtos, atribui status e não atribui valor ou importância algum ao 

fato de questionar o senso comum. O aluno sente-se estimulado a consumir 

tal produto para poder pertencer a tal grupo (P-16-PU). 

 

Acho que a escola pode estimular um consumo sem reflexão quando não 

leva o aluno a questionar o que usa, o que compra, o que come (P-06-PU) . 

 

Sim. Pois, de acordo com Althusser a escola é um aparelho ideológico do 

Estado e como tal, ela pode participar e estimular o consumo ou não [...] (P-

111-PU). 

 

Sim. A escola é o reflexo da sociedade. A sociedade é consumista e a escola 

vai refletir bem esse consumismo (P-74-PU). 

 

 

As respostas de P-74-PU entre outras trazem à tona a visão reprodutivista de escola e 

educação que está ancorada nas teorias educacionais divulgadas no Brasil nos anos 1980. 

Como consideram Althusser (1985), Baudelot e Establet (1978) e Passeron e Bourdieu (1992) 

a escola é repressora, autoritária e inculcadora da ideologia dominante, desta forma, cumpre o 

papel de reprodutora da sociedade de classes, reforçadora do modo de produção capitalista. 

No conjunto das respostas das professoras, o incentivo ao consumo pela escola se 

manifesta, principalmente, por ocasião das datas comemorativas (festas, cobrança de taxas, 

compras de presentes, roupas temáticas) e presença das lanchonetes no seu interior. A escola 

também incentiva o consumo por meio de uniformes (ofertar modelos variados ou não os 
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exigindo), materiais didáticos com personagens midiáticos e tecnológicos. Sobre esse assunto 

escreveram: 

 

Sim. Depende de como trabalhado. “Mundo Discovery Kids”
17

 por exemplo: 

quando se realiza um trabalho com os jogos / tabletes, Discovery Kids. Até 

materiais didáticos (livros, jogos) de personagens midiáticos (P-69-PRI, 

grifos do autor). 

 

A escola faz uma palestra para diminuir o consumo, mas coloca cantinas que 

induzem os alunos ao consumo (P-78-PRI). 

 

Sim. Colocar num bilhete (aviso) para os alunos vem para a escola no dia da 

festa – todos de traje junino. Uma criança não veio de traje junino e sim de 

uniforme e ficou constrangida. Tivemos que arrumar uma saia para ela (P-

88-PU). 

 

A páscoa tem que ter ovo? O dia das mães tem que ter presente? O melhor 

presente é o que vem do coração. Será que ser crianças é ganhar presente? 

Quando a escola dá presente no dia das crianças está estimulando o 

consumo. No dia das mães fizemos um teatro, uma dramatização e teve mãe 

que chorou. Não tem presente melhor para a mãe que ver seu filho 

crescendo, desarnando. Não precisa de algo material, não precisa levar o 

paninho de prato para casa (P-109-PU). 

 

Sim. Participação nas atividades festivas e compra de lembrancinha... Essa 

escola ensina o consumismo. O que a gente mais faz aqui é pedir. A escola 

só visa o dinheiro dos pais. Na festa junina a criança tem que pagar uma 

taxa, os pais enviam brinquedos para as brincadeiras, mas no dia da festa as 

crianças tem que pagar para brincar. A escola manda bilhete cobrando os 

brinquedos. Sou obrigada a pressionar as crianças. Somos orientadas o 

tempo todo para pegar o dinheiro dos pais (P-77-PRI). 

 

[...] No carnaval incentiva-se o consumo por fantasias impregnadas pela 

mídia, o consumo considerada negativo (P-98-PRI). 

 

[...]“solicitam”(através de bilhete) para o aluno vir para a festa junina com 

uma roupa voltada para a copa (principalmente vestidos verde e amarelo), 

onde os mesmos já possuem uma roupa que não seja da copa e que pode ser 

usada. Me sinto incomodada que tudo gire em torno da copa (P-97-PRI). 

 

Se for a particular sim. Eles exigem tipo de materiais, não sei quantos 

modelos de uniforme, eles pedem bolsas e eles mesmos vendem (P-91-PU). 

 

Algumas professoras da escola pública percebem o incentivo negativo ao consumo na 

própria escola, mas para a maior parte delas, a instituições privadas estimulam mais o 

consumo do que as públicas. As participantes de escolas privadas não comparam as 

instituições em relação ao consumo. Eis o que responderam algumas professoras de escolas 

públicas: 

                                                           
17

 Canal fechado de televisão voltado para crianças 
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Mais na escola particular, porque os valores da clientela da escola privada 

são diferentes dos da escola pública. A necessidade de obter bens na escola 

privada é maior (P-107-PU). 

 

Sim. Conheço várias que incentivam. Ao invés de resgatar os valores 

incentivam o consumismo. No dia das crianças trabalho o direito das 

crianças, mas tem escola que valoriza o presente, era escola pública, mas o 

maior incentivo é da particular que lá tudo é consumismo. Ontem teve o 

forró aqui na escola e o aluno não pagou nada, já na particular ele paga tudo 

(P-93-PU). 

 

No entanto, como responderam as docentes, esse incentivo negativo nem sempre é 

responsabilidade única da escola. Ele pode se dar devido à influência do professor que não 

aborda o tema corretamente ou acaba incentivando o consumo, o convívio com os colegas ou 

a influencia familiar. É o que mostramos nos trechos das respostas a seguir:  

 

Pode, principalmente nas redes privadas onde o poder aquisitivo da clientela 

geralmente é alto, os colegas tendo determinado bem de consumo estimula o 

outro adquirir e até os professores tendem a exibir a sua melhor roupa, 

celular de última geração par a aquém dos outros (P-110-PU). 

 

Na minha opinião a convivência dos alunos pode estimular esse consumo. 

“O querer o que o colega tem” (P-82-PU). 

 

Sim. Tanto a comunidade escolar (professores) quanto a comunidade pode 

estimular. As mães não querem materiais dados pela escola, querem comprar 

materiais novos, comprar bolsas da Barbie, etc. As professoras incentivam 

isso ( P-90-PU). 

 

Uma professora, de escola privada, revelou não dar importância ou valorizar o 

movimento da sociedade em torno de copa do mundo. Afirmou não comprar nada por causa 

da copa, que há anos vestia a mesma camisa. Comentou que nem era uma camisa temática de 

copa, mas por causa da cor, que remetia à bandeira nacional. Disse também que só havia 

comprado a camisa a que vestia
18

 no dia que nos encontramos porque a escola solicitou que 

todos (professoras e crianças) fossem de verde e amarelo. Essa professora respondeu que a 

escola em que atua não incentiva o consumo. Nessa situação específica da camisa amarela, 

não percebemos nenhum constrangimento da professora, pelo contrário, ela nos pareceu muito 

à vontade. Como a situação descrita por ela, representava para nós um incentivo ao consumo, 

resolvemos intervir dizendo: "esqueci de te falar que essas duas últimas questões são 

parecidas, só que uma pergunta se a escola pode estimular o consumo crítico enquanto a outra 

pergunta se pode estimular apenas o consumo.” A resposta da professora foi imediata: “só de 

                                                           
18

 Tratava-se de uma camisa amarela com o desenho de uma bandeira em forma de coração. 
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forma positiva.” Essa situação nos leva a pensar que o consumo muitas vezes não é percebido 

como tal. Há uma rejeição desta professora em afirmar que a escola incentiva o consumo 

talvez pelo potencial ameaçador a ordem estabelecida que vai de encontro ao papel da escola: 

o de educar de uma forma positiva.  

Essa mesma professora disse não perceber a questão do consumo do dia a dia de seus 

alunos ao mesmo tempo sua colega, que na mesma ocasião também respondia ao 

questionário, respondeu positivamente a esta indagação. As duas trocaram opiniões sobre suas 

discordâncias.  

Em situações como a que as professoras perguntavam se era para responder se o 

estímulo era positivo ou negativo, tivemos a impressão, devido às suas reações, que as 

professoras percebiam reconheciam sim algum incentivo ao consumo por parte das escolas, 

contudo parecia não se sentirem a vontade para falar ou escrever.  

O comportamento de uma professora que atuava escola privada nos chamou atenção. 

Ela falava baixo como quem nos contava um segredo e olhava em volta para certificar-se de 

que ninguém a ouvia. Quando percebia alguém se aproximando calava-se. Contou-nos 

algumas situações em que foi orientada a pressionar as crianças para que comprassem 

determinados produtos de interesse da escola e também de estratégias utilizadas para tal
19

. 

Uma das situações relatadas havia sido vivida momentos antes da nossa chegada. 

Acreditamos que a docente só nos contou porque precisava desabafar com alguém. Após o 

desabafo, houve um momento de tensão e silêncio. Era visível o seu constrangimento e 

parecia estar arrependida do que havia dito. Frente ao seu visível constrangimento 

reafirmamos nosso compromisso com o anonimato dos sujeitos e procuramos encorajá-la 

dizendo da importância de sua participação. Ela pareceu sentir-se mais confiante e continuou 

seu relato. Nossa conversa foi interrompida pela presença de outra professora, que chegava 

para participar da pesquisa. Com a chegada da colega a professora novamente calou.  

A situação vivenciada com esta docente nos levou a concordar com Zago (2003) que 

não vê como um problema o fato do pesquisador ser um elemento estranho ao grupo. Talvez o 

fato de não fazermos parte daquele grupo, tenha nos colocado em uma posição favorável, 

como um porta-voz de sua indignação, afinal elas não são ingênuas espectadoras não críticos. 

Essa afirmação nos leva a inferir que por trás da aparente ingenuidade de algumas 

                                                           
19

 Como pretendemos dar um retorno dos resultados da pesquisa às escolas, acreditamos que a situação 

descrita pode ser reconhecida pela escola. Desta forma, optamos por abrir mão do forte relato, a fim de 

não comprometer o compromisso com o anonimato que foi firmado com as participantes. 
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professoras, de tomarem para si a responsabilidade para com o incentivo ao consumo, houve 

certo silenciamento, talvez devido ao receio de sofrerem represálias. 

 O receio para responder a algumas questões era notório entre as professoras de escolas 

privadas, mas ele também se fez presente entre professoras de escolas públicas. A título de 

exemplo citamos uma professora da rede municipal que nos perguntou se a direção leria o 

questionário e só depois de garantirmos que não, sentiu-se a vontade para relatar uma 

situação, ou seja, que uma criança havia se sentido constrangida durante a festa por não ter 

ido à escola com trajes juninos, conforme solicitado pela escola através de um comunicado às 

famílias. 

 

5.2.4 Saberes construídos pelas professoras em relação à educação para o consumo 

 

Nesta subseção articulamos os saberes construídos pelas professoras em relação à 

educação para o consumo. Assim, num conjunto de 108 participantes, 48 professoras (44,4%) 

afirmaram receber orientações da escola onde atuavam para trabalhar a temática do consumo. 

Deste subgrupo de 48 docentes, 18 reconheceram que as orientações são contínuas e 

sistemáticas e 10 admitiram que as orientações eram ocasionais e esporádicas. Constatamos 

que mesmo tendo sido professoras de instituições privadas as que mais afirmaram receber 

orientações, nem sempre essas orientações são oferecidas por essas instituições. Pelas 

respostas, podemos inferir que, na condição de prestadoras de serviço das instituições 

privadas, elas podem ter tido receio em afirmar o contrário.  

Algumas delas quando liam o 5º quesito do questionário demonstravam nítido 

desconforto, especialmente as docentes da rede privada. Parte desse grupo não respondia 

imediatamente ao quesito, somente após responderem todas as outras retornavam a ele. 

Alguns chegaram a consultar colegas sobre sua resposta. O caso mais evidente de 

constrangimento em admitir a falta de orientação foi o de uma professora ao confidenciar que 

não recebia orientações por parte da escola. Mas, por não se sentir a vontade para escrever o 

que realmente acontecia, respondeu positivamente sobre orientações escrevendo sobre seu 

caráter esporádico.  

Também foi possível perceber que professoras de uma mesma escola deram respostas 

diferentes a essa questão, contrariamente as outras. Entendemos que a resposta positiva ou 

negativa pode estar relacionada às condições de abordagem, mas também pode estar 

relacionada à concepção de consumo de cada um. Por exemplo, se a professora considera que 

o consumo pode ser imaterial (música, cultura) e a escola tem um projeto voltado para a 
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cultura popular há uma grande probabilidade dela responder positivamente. Caso a docente 

reduza o consumo a bens materiais (casas, roupas, celulares), provavelmente responderá de 

modo negativo. 

Uma das docentes respondeu: “O professor como bom educador já tem a sensibilidade 

do tema atual e sempre está aberto para que assim possamos juntos incentivar nossas crianças 

para que nos eduque em relação ao consumismo”(P-94-PRI). Percebemos que para esta 

participante, a educação para o consumo é um tema atual e que a escola não precisa oferecer 

orientações para os professores. Cabe ao bom professor estar atento e encontrar formas para 

lidar com o tema. A resposta foi entendida como uma estratégia para amenizar o papel da 

escola na orientação dos docentes. Percebemos que as professoras da rede privada trouxeram 

exemplos de suas práticas, de iniciativas próprias no tratamento ao tema. Mesmo sem receber 

orientações por parte das escolas, referem-se às instituições nas quais atuam como 

preocupadas em discutir a temática do consumo. Em suas respostas, os projetos aparecem 

como os principais modos de trabalhar a educação para o consumo: 

 

Trabalhamos com um projeto chamado “Consumo; quando menos é mais” 

valorizando a simplicidade numa vida tão consumista [...] cada turma 

trabalha com um subtema que é previamente analisado pela professora, 

verificando a demanda da turma, o que eles “pedem” ou demonstram 

interesse. A partir dessa observação é preparado o projeto da turma. Esse 

tema em questão já está no nosso dia a dia pelo segundo ano, no entanto 

sempre retomamos com as conversar e assuntos trazidos pela própria turma 

(P-12-PRI). 

 

Projetos de forma sistemática que enfatizam a importância de uma educação 

cidadã, formando sujeitos críticos, políticos e sociais (P-31-PU). 

 

Sim, através de alimentação saudável que é um dos projetos trabalhados aqui 

na escola e o desperdício dos alimentos ou até na quantidade de brinquedos 

que a criança traz para a escola que é uma forma de combater o consumismo 

(P-57-PRI). 

 

Na educação infantil, já trabalhamos com projeto anual sobre consumo e 

reciclagem (P-70-PRI). 

 

[...] Há um projeto sobre a preservação do meio ambiente o cuidado com as 

árvores (P-101-PRI). 

 

Sim trabalhamos nos projetos “Ética da Grécia ao Shopping” nos 

brinquedos, em relação as roupas e sapatos do dia a dia quando tem a 

necessidade. Estamos sempre trabalhando com esses temas, consumo e 

consumismo (P-103-PRI). 
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As respostas das professoras nos levam a reconhecer que o trabalho com projetos como 

o que mais tem abordado o tema do consumo nessas escolas. O tema tem sido enfocado a 

partir das discussões e debates sobre alimentação, cidadania, meio ambiente, desperdício, 

consumismo, educação financeira, zelo com materiais, condicionamento da sociedade 

consumista, solidariedade. 

Quanto aos documentos sobre consumo ou similares aos quais tem acesso ou consultam, 

identificamos que 59,2% afirmaram desconhecer documentos referentes à educação para o 

consumo e 37,9%
20

 afirmam ter conhecimento desses documentos. No entanto, nem todas as 

professoras que afirmaram conhecer os documentos foram capazes de citá-los. Dentre os 

documentos citados pelas docentes localizamos as cartilhas produzidas por diversos órgãos 

(como Compesa, Celpe, Ministério público, Secretaria da Fazenda), Código de defesa do 

consumidor, livros, Parâmetros Curriculares Nacionais, PPP (projeto político pedagógico), 

revista em quadrinhos/gibi, Agenda 21 e documentário. 

Algumas docentes revelaram que os conhecimentos que possuíam sobre educação para 

o consumo não advinham de documentos e sim de suas próprias vivências, dos telejornais, da 

leitura de jornais e revistas.  Responderam:  

 

Não conheço nenhuma lei. Às vezes assisto jornal e os especialistas 

recomendam o controle com as compras e principalmente os gastos com 

cartões de crédito (P-65-PRI). 

 

Nunca tive acesso a nenhum documento assim, apenas já li reportagens 

sobre o consumo (P-76-PRI). 

 

Não tenho ainda conhecimento sobre estes, mas procuro aproveitar a minha 

experiência de vida e compartilhar no ambiente familiar e no trabalho (P-01-

PU). 

 

Tenho conhecimentos do dia a dia e procuro passar para as crianças através 

de conversar informais (P-80-PRI). 

 

Não, são experiências na prática docente e na vida, que se tornam suporte da 

educação para o consumo (P-84-PU). 

 

Infelizmente não tive acesso a nenhum dos documentos acima citados 

especificamente. Porém vamos estudando, convivendo, conhecendo e 

percebendo a questão do consumo e fazendo as inferências acerca da 

temática abordada (P-87-PU). 

 

                                                           
20

 Eram 51,2 de professoras de rede pública e 48,7% vinculadas a instituições privadas. 
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Parte das professoras, mesmo que afirme desconhecer documentos, seu conteúdo, 

reconhecem que eles existem. Afirmou uma delas: "Sei que existe a lei do consumidor só não 

tenho a certeza em que ela relata algo sobre educação para o consumo" (P-57-PRI). 

Inferimos, pelas respostas das professoras, que o fato da negativa, ou seja, do 

desconhecer os documentos, contrariamente, vir acompanhado da referência ao documento 

pode estar sinalizando, por parte delas, que é um documento que aborda o tema consumo. 

Mas, ao mesmo tempo, demonstraram ter dúvidas se o conteúdo estaria relacionado à temática 

da educação para o consumo. Frente a essa suposta contradição indicada pelas respostas, à luz 

das representações sociais podemos dizer que as comunicações em suas mais diferentes 

versões (documentos, leis, panfletos orientações, cartilhas, etc.) circulam nos meios sociais, 

difundem-se para os mais variados públicos e as professoras não estão por fora disso.  Podem 

não ter lido, estudado ou recebido orientações para utilizá-los. Sabem que eles existem, porém 

não demonstraram ter segurança para responder se abordam a temática.  

Ao perguntarmos sobre como as professoras tiveram acesso aos documentos, somente 

51,2% explicitaram e 48,7% se abstiveram de responder a este quesito. A maioria das 

respostas indicou que o acesso se deu na própria escola ou através da internet. Uma minoria 

afirmou que ter tido acesso aos documentos por meio da formação. Sobre como tiveram 

acesso a esses documentos as professoras responderam:  

 

Tenho conhecimento. Orientações curriculares através do curso de 

pedagogia e formações para professores, utilizo sim, pois tem sido 

enriquecedor para todo o grupo (P-79-PRI). 

 

Tenho participado de formações sobre o tema em pauta, cartilhas, palestra, 

livros etc (P-108-PU). 

 

Tenho sim. A cartilha e o CD do Ministério Público. Participei de uma 

formação e recebi o material. Já utilizei com turmas do ensino fundamental, 

mas com educação infantil ainda não (P-89-PU). 

 

As professoras que afirmaram desconhecer os documentos também destacam a internet 

e a televisão como meios para acessar informações sobre a temática do consumo. Afirmaram:  

 

Não. Apenas iniciei pesquisa na internet, mas não encontrei nada consistente 

a que pudesse me apegar (P-62-PRI). 

 

Não tenho conhecimento. Quando desejo trabalhar a temática pesquiso na 

internet e elaboro o material necessário (P-56-PRI). 
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Ainda não conheço esta lei e / ou cartilhas. Apenas pesquiso em sites que 

abordam o assunto (P-29-PU). 

 

Uma única participante, P-79-PRI, mencionou que teve contato com algum documento 

sobre educação para o consumo no curso de formação inicial de professores. Pelas respostas é 

possível perceber a carência da discussão do tema da educação para o consumo nos cursos de 

formação de professores. Sobre isso responderam:  

 

Infelizmente não! Acredito que orientações com temas transversais devem 

indicar / abordar tal temática. Mas nunca fiz uma leitura mais detalhada ou 

realizei um trabalho na faculdade sobre o assunto (P-06-PU). 

 

Acho que quem estuda administração, direito deve estudar alguma lei, a do 

direito do consumidor (P-81-PU). 

 

Embora o Código de defesa do consumidor trate explicitamente da educação do 

consumidor, P-81-PU acredita que a lei tem sido alvo de estudo apenas nos cursos de Direito 

e de Administração e não sendo objeto de discussão nos cursos de formação de professores.   

Chamamos a atenção para o fato de 65% das professoras que admitiram conhecer os 

documentos não responderam sobre sua utilização como referencia para as práticas. Apenas 

10 (dez) afirmam que utilizam os documentos como fontes. 

Os resultados desta segunda fase da pesquisa indicam que as professoras não são leigas 

nos assunto, ou pelo menos não querem demonstrar que são, pois mesmo àquelas que 

afirmaram não conhecer os documentos chegam a mencioná-los como fontes de informação. 

Acreditamos que a representação que as professoras possuem de educação para o consumo 

não está sendo construída somente através desses documentos e regulamentações, mas tem 

como base outras vivências e relações com o conteúdo difundido pelas diversas mídias, 

principalmente, internet e televisão.  

Rangel (2003), em profícuo diálogo com Jodelet (2001), reconhece a influência das 

redes de comunicação informais ou da mídia para a construção de representações. Segundo a 

autora, a televisão constitui um mundo de representações com possibilidades para interferir 

nas condutas, crenças, expectativas influenciando na maneira como os sujeitos representam os 

fatos.  

As considerações de Rangel sobre as representações sociais podem ajudar a entender 

como as mensagens televisivas de incentivo ao consumo podem estar sendo absorvidas, 

ancoradas e naturalizadas no pensamento, na conduta, nas avaliações e nas relações das 

docentes participantes desta pesquisa. 
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A autora chama a atenção para a televisão como capaz de contribuir para a naturalização 

de situações que causam estranhamento. Essa naturalização tem implicações sociais e 

políticas mais amplas e causam repercussões no mundo real, aliás, a passagem do mundo 

virtual para o real não pode se dar sem a naturalização. Rangel (2004) é categórica quando 

afirma que são os mecanismos de objetivação e naturalização que favorecem a 

correspondência dos elementos televisivos com o real, sua aceitação e até sua reprodução. 

Desta forma, as representações construídas pela televisão podem traduzir-se em símbolos, 

significados que orientam a interpretação do mundo real como fonte de verdade e meio 

poderoso de padronização de condutas e comercialização de produtos para usos materiais ou 

usos nos costumes (RANGEL, 2004). 

Entendemos que quando as docentes mencionam vivências, nelas estão incluídas as 

conversações entre os indivíduos, nos diversos grupos sociais de convivência. A comunicação 

propicia espaço de partilha de significados que são combinados e interpretados a partir das 

narrativas. Nas comunicações são fundamentais as trocas e inter-relações que convergem para 

a criação de um universo comum e construção de representações sociais (MOSCOVICI, 

2012). 

Para Moscovici (2012), no pensamento natural há a coexistência de vários tipos de 

conhecimentos no mesmo indivíduo caracterizando a polifasia cognitiva. A tendência em 

utilizar diversas formas de pensar, que podem até mesmo serem opostas (científicas, 

religiosas, metafóricas e lógicas) é uma situação normal da vida cotidiana, e na comunicação.  

No caso desta pesquisa são variadas as matrizes (televisão, internet, formação inicial, 

formação continuada, documentos, vivências etc) de conhecimento comunicacionais de que 

falam as professoras e elas concorrem para a construção de suas representações sociais de 

educação para o consumo.  

Na perspectiva de Moscovici (2012) polifasia cognitiva refere-se a modalidades de 

conhecimento cujas manifestações dependem dos interesses particulares e do contexto, 

compreende diversas lógicas e racionalidades e tem como finalidade responder objetivos. 

Revela um estado em que diferentes tipos de saberes, que possuem diferentes racionalidades, 

convivem lado a lado no mesmo indivíduo ou grupo. 

Nas representações sociais não há compromisso com a coerência externa, ou seja, as 

representações não precisam acompanhar verdades externas com as quais o grupo não 

compactua. As representações são formadas em meio ao hibridismo, através do qual as 

informações de diferentes tipos e variadas fontes são agrupadas. Elas circulam reunindo 
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experiências, vocabulários, conceitos e condutas que provém de origens muito diversas 

(MOSCOVICI, 2012). 

Os significados estabelecidos em relação ao objeto manifestam uma seleção das 

informações e saberes disponíveis sobre ele. Essa seleção é orientada por valores e 

experiências do sujeito e do grupo. No processo de representar, o sujeito não reproduz 

passivamente o objeto, ele o reconstrói, a partir de um sistema de significação e valores 

existentes em seu grupo social. 

O conhecimento produzido dentro dos grupos é elaborado com fins práticos a fim de 

consolidar e amenizar aspectos desconcertantes da realidade constituída e sedimentada 

quando reconhecida pelo grupo como verdade (JODELET, 2001). 

A composição dessa realidade que se dá por meio da convenção advém da interação 

entre grupos e no interior destes. A interação faz com o grupo selecione formas apropriadas 

de nomear e categorizar o mundo com o intuito de criar uma identidade mediante a qual seus 

membros se reconheçam, o que foi possível perceber entre as professoras na expressão 

objetivada consumo consciente. Esse processo comporta a localização espacial, temporal do 

sujeito no mundo e em relação a seu grupo de pertença. Desta forma, a interação e 

comunicação estabelecida no grupo são primordiais para que as informações circulem e se 

tornem lugares de encontro para elaboração de uma identidade comum, que possibilite a 

convergência discursiva. A conversação é, portanto, um veículo de suma importância na 

conservação da realidade, uma vez que nela se comungam pontos de vistas e negociam 

divergências, o que torna a realidade passível de modificação pelos mesmos sujeitos que a 

elaboram.  

Em articulação com o referencial das representações sociais e discussões sobre o 

consumo podemos afirmar que os resultados da segunda fase da pesquisa sinalizaram que, 

para as professoras de Educação Infantil: 

 O consumo está objetivado nos elementos necessidade, compra ou aquisição. Essa 

perspectiva envolve compra de bens e serviços para suprimento de necessidades e/ou 

para além delas.  

 A educação para o consumo é representada de forma positiva. Ancoram essa educação 

como uma orientação que estimula a criança a consumir o necessário.  

 As atividades que materializam a educação para o consumo são: educação ambiental 

(prática de cuidado com lixo (redução, reciclagem, reutilização) uso regrado de 

recursos naturais etc); educação alimentar (redução de desperdício, alimentos 
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industrializados e naturais, validade, preços, intolerância a determinados alimentos); 

educação financeira (estreitamente relacionada às necessidades e condições sociais 

das crianças ) e educação midiática (análise sobre a função e valor de objetos e sua 

relação com personagens midiáticos;  datas comemorativas e  aquisição de objetos 

veiculados pela mídia).  

 A escola estimula o consumo crítico, no entanto muitas delas articulam as orientações 

escolares com os incentivos familiares. 

 

Enfim, a educação para o consumo está sendo representada como práticas de consumo 

consciente / responsável, voltadas para o suprimento de necessidades.  Portanto, o consumo 

consciente é o elemento consensual e partilhado. É nele que a representação social de 

educação para o consumo das docentes estaria objetivada e, por sua vez, ancorada nas práticas 

que orientam o não desperdício e o consumo do necessário. 

 

 

5.3 Terceira fase 

 

5.3.1 Caracterização das fichas e modo de condução da entrevista associativa 

 

Como já sinalizamos no Capítulo 3, as fichas utilizadas na entrevista foram construídas 

a partir dos trabalhos levantados no estado do conhecimento, dos sites e blogs das escolas, de 

declarações de pais e professores garimpadas com o levantamento realizado
21

 durante a 

primeira fase. 

Com a entrevista associativa (utilizando as fichas) buscamos acessar a relação entre as 

representações sociais e as práticas de educação para o consumo no cotidiano escolar que nem 

sempre estão documentadas, institucionalizadas, mas que seriam tão formativas quanto às 

indicadas pelo currículo prescrito. Contudo, não desejávamos interrogar diretamente as 

professoras sobre o assunto, mas direcionar o mínimo possível esse diálogo, deixando as 

participantes bem a vontade. 

                                                           
21

 Localizamos uma foto postada, por uma professora, na rede social Facebook, do Ronald McDonald, 

da Rede de lanchonetes McDonalds, realizando um show para promoção e hábitos saudáveis dentro de 

uma escola pública do Rio de Janeiro.  
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 Desta forma, embora interessados nas práticas de incentivo ao consumo inicialmente, 

apresentamos na ficha intitulada “alimentação” situações corriqueiras para que as docentes 

fossem se sentindo mais seguras, livres para tratar o assunto. Logo em seguida 

apresentávamos outra ficha relacionada à alimentação mostrando shows de mascotes de 

empresas alimentícias do ramo de fast food. Esse título foi escolhido com o intuito de induzir 

o mínimo possível as docentes a se colocarem contra ou a favor dessa prática. A mesma 

lógica foi seguida nas demais fichas. 

Prosseguimos com a ficha intitulada “educação financeira” que continha atividades 

como a ida a um mercado, montagem de um mercado fictício, montagem de loja de doces, ida 

à RiHappy. Essas imagens resultaram de atividades sinalizadas pelas próprias escolas que as 

divulgaram como educação financeira, além de outras imagens que, embora não tenham sido 

identificadas como educação financeira, veiculavam o consumo como pratica na escola. 

Depois a ficha “brinquedos” (que continha crianças brincando a sós e acompanhadas, 

brinquedos de sucata, de personagens midiáticos e tecnológicos) e a ficha “formas de 

comemorar aniversários nas escolas” mostrava diferentes modos de festejar os aniversários 

no espaço das instituições.  

Após a apresentação das quatro fichas introduzimos as fichas que consideramos de 

potencial mais ameaçador, pois envolviam situações mais embaraçosas como comunicados, 

convites e cobrança de taxas. Trata-se das fichas: “formas de comemoração dia dos pais / 

dia das mães”, “festa junina”; “eventos”. Por fim, era apresentada a ficha “uniformes”, 

que continha além de trechos das respostas do questionário, imagens de um desfile para o 

lançamento dos novos modelos de uniformes. Deixamos para apresentar esta ficha no final da 

entrevista porque foi durante o teste do instrumento a que causou maior estranhamento entre 

professoras. 

A maioria das professoras entrevistadas disse já ter conhecimento e/ou vivenciado 

situações semelhantes às exibidas nas fichas, havendo um estranhamento maior apenas em 

relação ao desfile de uniformes. 

Durante esta fase da pesquisa, todas as participantes da rede pública fizeram 

comparações entre as práticas de educação para o consumo nas escolas das duas redes, porém 

poucas professoras da rede privada fizeram essa comparação. As docentes de ambas as redes 

consideraram que as escolas da rede particular estimulam mais o consumo que as da rede 

pública. 

Como já afirmamos, na 2ª fase da pesquisa identificamos que a educação para o 

consumo estava objetivada no consumo consciente e ancorada nas praticas que orientam para 
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o não desperdício e o consumo do necessário. Nas falas decorrentes das entrevistas, são 

destacadas as práticas de educação ambiental, midiática, financeira e alimentar. Essa 

representação ressurge, pois as falas das docentes estão carregadas de tentativas de educar 

para a aquisição do necessário e do não desperdício, ou seja, para o consumo consciente. Eis 

alguns depoimentos: 

 

Eles traziam verdadeiras casas de festa aqui pra dentro e aí a gente foi 

tirando isso. Hoje eles ainda podem trazer sacolinha, podem trazer bolo. Eu é 

que, geralmente, digo que não tragam todas as comidas, porque eles não 

comem, então vai ser desperdício [...] (P-70-PRI). 
 
Aí veja o que é isso, nova farda por quê? A antiga ficou velha? Deixou de 

ser camisa? Deixou de ser vestido? Deixou de ser casaco? Deixou de ser 

calça, short? É estimulo. Às vezes a mãe nem pode comprar, mas a filha 

quer, porque a farda é nova e não quer mais vir com a velha e tem escola que 

proíbe, viu? Até tal dia é com a farda velha. O que é isso? Comércio para 

vender, porque quando ela tá ali vendendo ela tá lucrando (P-85-PU). 

 

Essa horta aqui a gente tentou fazer uma vez, eu acho um projeto muito 

legal, mas aí também a gente não teve muito o apoio da gestão, da 

coordenação. Eu acho que isso aqui vale muito a pena porque as crianças 

adquirem um conhecimento muito grande de como poder produzir, do tempo 

que se leva e eles consomem o alimento depois de uma forma mais 

consciente porque eles viram que deu trabalho de plantar, trabalho de regar, 

de tá olhando (P-86-PU). 

 

Uma mãe disse que tava escovando os dentes com a torneira aberta o menino 

disse “Mainha! Feche a torneira que a água do planeta vai se acabar e a 

senhora tá estragando. Não pode. Tem que economizar.” [...] Porque quando 

a gente conversa as vezes uma leitura de jornal favorece, as vezes uma 

historinha mesmo, algo favorece e a história saí naturalmente, na hora de 

conversa e a gente reflete... (P-109-PU). 

 

 

Seguindo as orientações de Bardin (2011) organizamos o material recolhido com a 

entrevista associativa em cinco categorias (Quadro 3). Elas sumarizam as relações entre 

representações sociais e práticas de educação para o consumo na escola. No referido quadro 

indicamos a categoria e as principais práticas de incentivo ou questionamento  presentes nos 

depoimentos das professoras. 

Lembramos que, devido ao caráter interdisciplinar do tema consumo, mesmo 

organizadas em separado, as categorias guardam estreita relação entre si, ou seja, uma não 

consegue excluir totalmente a outra. Estão em interdependência.   
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Quadro 3 - Principais práticas e questionamentos detectados na entrevista associativa 

 

Categoria Principais práticas e questionamentos detectados 

Educação Financeira 

- Questionamentos sobre: o consumo valor de alimentos com temas de 

personagens; informações contidas nas embalagens dos produtos: prazo de 

validade de produtos industrializados, aparência dos produtos, 

informações nutricionais, etc. 

- Estratégias de arrumação dos produtos em supermercados;  

- Ideia de valor e similaridade entre produtos; 

- Questionamentos sobre: as crianças estarem na seção de biscoitos e 

salgadinhos do mercado e presença de embalagens de refrigerantes e 

outros alimentos considerados não saudáveis; 

- Discordância da ida à RiHappy para investir o dinheiro economizado; 

- Unanimidade em relação a importância em poupar dinheiro. 

Educação Alimentar 

- Nos CEMEIs
22

 a alimentação oferecida às crianças é considerada 

saudável, nutritiva, natural e saborosa; 

- Nas escolas municipais o acesso à alimentação saudável tem sido 

dificultado pelo fato dos alimentos serem industrializados, de sabor 

artificial e péssima aparência. O que leva as professoras a precisarem 

combater o consumo de alimentos pouco saudáveis como salgadinhos e 

refrigerantes diariamente. 

- Nas escolas privadas a preocupação com a qualidade e o tipo de lanche 

que as crianças consomem vindos de casa e das cantinas escolares é 

constante nas escolas que não oferecem lanches coletivos; 

- Nas escolas privadas as atividades de culinária em geral são custeadas 

pelas famílias das crianças e nas escolas públicas pelas professoras; 

  - As professoras elogiam as crianças que levam lanches saudáveis como 

frutas, suco natural, biscoito sem recheio ou integral.  

Brinquedos 

- Para algumas professoras, levar o brinquedo favorece a trabalhar: 

limites; socialização; o compartilhar; o cuidado e o cultivo de sentimentos 

como: carinho, respeito e amizade, além do conceito de tempo. O 

brinquedo trazido de casa representa o vinculo da criança, no entanto, ele 

não é para ser exibido e/ou ostentado, mas dividido partilhado com os 

colegas. 

- As professoras fazem apologia aos brinquedos populares, de baixo custo, 

principalmente, os confeccionados pelas crianças; 

 - As professoras demonstram preferir trabalhar com os brinquedos que a 

instituição disponibiliza. 

- As famílias estimulam as crianças a levarem para a escola brinquedos em 

excesso, caros e a não emprestá-los; 

 - Parte das professoras não questionam a permissão da escola para a 

criança levar o brinquedo, pois geram conflitos além de desperta nas 

crianças o desejo de ter o que o outro tem. 

Comemorações/ 

eventos e taxas  
Uniformes 

- Reconhecimento do uniforme como capaz de conferir vínculo da criança 

à instituição. 

- Defesa de um modelo confortável e de boa qualidade.  

- Repúdio e indignação para com o desfile de uniformes - considerado um 

espetáculo desnecessário que incentiva o modismo, consumismo, cultura 

da beleza e competição entre as crianças.  

- As escolas buscam se promover através do desfile 

- A não obrigatoriedade do uso do uniforme incentiva o consumo  

                                                           
22

 Centros Municipais de Educação Infantil 
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Aniversários 

no espaço 

escolar 

- Estimulam o consumo e a competição entre crianças e famílias. 

- O envio do convite atua como intimação para o envio do presente. 

- Famílias são responsáveis pelos excessos das comemorações de 

aniversários nas escolas e incentivo a competitividade 

- Não há um questionamento das escolas permitirem a realização dos 

aniversários nem a entrada de alimentos não saudáveis; 

- Autorização das escolas para que as famílias levem o que desejarem para 

as comemorações, assim como o não respeito as regras da escola gera 

excesso e constrangimento;  

Eventos e 

comemorações 

 

- Palhaços e outros personagens fazem shows no espaço escolar 

- Propagandas de produtos e personagens são distribuídas em escolas e 

enviadas às famílias 

- taxas são cobradas para realização de eventos na própria escola, em 

hotéis, parques, cinemas e outros 

- As escolas públicas buscam parcerias para realizar eventos e 

comemorações 

- As docentes investem seus próprios recursos na realização dos eventos e 

comemorações 

- Venda de livros e outros produtos na escola 

 - As famílias valorizam grandes eventos  

- Nas escolas privadas os eventos custam caro, estimulam o consumo do 

supérfluo e escola acaba lucrando. 

- Os eventos acabam por não propiciar interação além se provocar 

constrangimento nos grupos 

 

 

5.3.2 Educação financeira  

 

Na categoria referente à educação financeira, tanto as professoras da rede pública 

quanto as da rede privada elogiaram a montagem do mercado simulado com embalagens 

vazias e a ida ao mercado. Essas atividades foram vistas como lúdicas e adequadas à 

realidade. Muitas disseram realizar atividades semelhantes, mencionaram conteúdos diversos 

que já trabalham e que podem ser explorados nessas atividades como: a ideia de valor; 

similaridade entre produtos; consumo de alimentos com temas de personagens; conteúdos 

matemáticos (operações, numeral, quantidade, sistema monetário, classificação, 

agrupamento); informações nas embalagens dos produtos; prazo de validade de produtos 

industrializados; aparência dos produtos como frutas e verduras (verde, maduro); informações 

nutricionais; estratégias de arrumação dos produtos utilizadas pelos mercados para aumentar 

as vendas.  
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Figura 82 – Ficha: Educação Financeira
23

 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

O SITE POSSIBILITA QUE A CRIANÇA
CLICK NOS PRODUTOS QUE DESEJA
COMPRAR.

MONTAGEM DE MERCADO COM PRODUTOS E DINHEIRO 
SIMULADOS 

CRIANÇAS POUPARAM DINHEIRO
DURANTE O ANO E FORAM LEVADAS
PELA ESCOLA À LOJA DE BRINQUEDOS
RIHAPPY NO DIA DAS CRIANÇAS.

MONTAGEM DE LOJA DE DOCES 
COM PRODUTOS  E DINHEIRO 

REAIS

IDA A UM MERCADO 
PRÓXIMO A ESCOLA 

PARA COMPARAR 
PREÇOS E OBSERVAR 

VALIDADE DOS 
PRODUTOS

Fonte: a autora 

 

 

Em relação a esta mesma ficha, uma professora da rede pública discordou da presença 

de embalagens de refrigerantes e outros alimentos considerados não saudáveis na montagem 

do mercado fictício e outra docente da rede privada questionou o fato das crianças estarem na 

seção de biscoitos e salgadinhos do mercado. 

A imagem referente à culminância de um projeto, em que as crianças foram levadas 

pela escola (por ocasião do dia das crianças) à loja de brinquedos “RiHappy” para comprar 

seu próprio presente com o dinheiro poupado durante o ano, as professoras concordaram que 

o hábito de poupar deve ser estimulado e que essa orientação faz parte do trabalho realizado 

por elas. As docentes divergiram em relação ao emprego do dinheiro poupado. 

                                                           
23

 A fim de facilitar a leitura e não desviar tanto a atenção do leitor, além de constarem em formato 

ampliado nos apêndices desta dissertação, neste capítulo as fichas utilizadas nas entrevistas são 

apresentadas em formato reduzido. 
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Algumas professoras questionaram a validade de se levar as crianças a uma loja da rede 

RiHappy por considerarem a iniciativa um incentivo ao consumismo, visto que estimula o 

consumo de brinquedos caros, desnecessários e que estão na moda. Como alternativas a ida à 

RiHappy elas sugeriram: levar as crianças a uma livraria ou a outras lojas para comparar os 

preços do brinquedo desejado ou ainda ao comércio popular (Rua das Calçadas, Mercado de 

São José). Sugeriram ainda empregar o dinheiro poupado em um projeto beneficente como, 

por exemplo, comprar alimentos e brinquedos para crianças que não os possuem; estimular o 

resgate de brincadeiras populares que não precisem de muito dinheiro como bola de gude, 

pião, pipa; confecção de brinquedos com materiais recicláveis. Reconhecem desenvolver 

atividades como as sugeridas. 

Ao se depararem com a imagem publicada em um site, a maioria das professoras 

reconheceu seu apelo ao consumo, tanto por trazer a imagem da Barbie quanto por 

disponibilizar a venda de produtos com a imagem dessa personagem. Nas opiniões das 

docentes, a Barbie é uma personagem midiática que induz a criança a consumir um modelo, 

um padrão de beleza. Sobre a imagem comentaram: 

 

Aqui é uma indução, quando você coloca a imagem do produto, você tá 

induzindo a criança a esse modelo, essa imagem voltada pro lado da Europa, 

porque a Barbie ela é a imagem da Europa: branca, linda, magra e bela. 

Porque nós brasileiras não somos nem altas, nem magras e nem finas como 

elas... Geralmente a boneca negra é muito difícil encontrar. Geralmente são 

bonecas claras, cabelos lisos, olhos claros e não é nossa identidade. Então a 

gente fica um pouco sem identidade e desde pequena, o que eu acho que é 

cruel. Eu li um livro para minha aluna, o nome do livro era “Menina bonita 

do laço de fita”. Quando eu terminei de contar a história a menina me 

perguntou “Tia eu sou negra, né?” Porque até então ele não tinha se 

percebido. Outra vez eu li “O amigo do Rei” que fala sobre isso. E um 

menino também se percebeu como negro[...]. Quando a criança abre um site 

desse e não se vê, ela não se enxerga, então é como se ela não existisse. 

Nunca se encontra, nunca se vê. Então eu acho isso muito perigoso... (P-92-

PU). 

 

E a Barbie é muito taxativa, né? O sonho de toda a menina é ser Barbie e 

nunca vai conseguir ser. Né? Por que não uma outra boneca? Por que não 

uma pretinha? [...] (P-120-PRI). 

 

Por que a Barbie é que tem que ensinar o balé? Já é um apelo porque a 

Barbie é aquela bonequinha perfeita, toda torneada, toda isso, toda aquilo. É 

apelo isso, eu acho que isso não educa. Isso aqui estimula pro consumismo 

(P-116-PU). 
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5.3.3 Educação alimentar 

 

Em relação à categoria educação alimentar, identificamos que professoras da rede 

pública que, trabalham em escolas, possuem uma representação diferente de “alimentação 

escolar” quando comparadas as que atuam em Centros Municipais de Educação Infantil 

(CEMEIs), centros específicos para oferecer essa educação.  

 

Figura 83 – Ficha: Alimentação I 

ALIMENTAÇÃO

Cantina 1 Cantina 2

LANCHE COLETIVO

MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS / HORTALANCHE INDIVIDUAL

Fonte: a autora 

 

Segundo relataram as docentes, mediante apresentação da ficha “Educação Alimentar”, 

a maior parte das refeições oferecida nos CEMEIs, é preparada na cozinha da própria 

instituição. Segundo elas, a alimentação ali oferecida às crianças é saudável, nutricionalmente 

adequada, natural e saborosa. Mencionaram também o cuidado com a higienização no preparo 

desses alimentos. Citam o consumo dos seguintes alimentos: frutas; legumes; verduras; sopas; 
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cuscuz; inhame; macaxeira; carnes; frango; ovos; vitaminas; bolos; sanduiches e sucos. Essas 

professoras consideram que realizam um bom trabalho em relação à educação alimentar. 

Enquanto aguardávamos as docentes para entrevista, em um dos CEMEIs visitados, 

tivemos a oportunidade de presenciar uma reunião entre a equipe da escola e as nutricionistas 

da empresa contratada pela prefeitura para fornecer os alimentos. A equipe da instituição fez 

alguns questionamentos e reivindicações. A P-49-PU, por exemplo, informou que estavam 

recebendo um bolinho de bacia, que duvidavam de sua qualidade e solicitaram que o bolo 

fosse preparado na cozinha do próprio CMEI. Durante a entrevista uma docente nos contou da 

experiência exitosa do self-service no almoço. 

Na mesma rede, as professoras que atuam em escolas, relataram que a alimentação já 

chega pronta à instituição. É distribuída por uma empresa contratada para este fim. As 

docentes possuem uma visão negativa em relação à qualidade das refeições oferecidas, 

alegam que as frutas são pouco frequentes no cardápio, e que sua qualidade e aparência 

deixam a desejar.  

Na opinião das entrevistadas, o lanche oferecido às crianças nas escolas contradiz o 

trabalho realizado por elas sobre alimentação saudável. Afirmou uma delas: “a gente faz um 

trabalho em sala e o cardápio vem totalmente diferente” (P-108-PU). Comentaram: “...apesar 

de se trabalhar essa conscientização com as crianças, porque perguntando, elas sabem como 

deveria ser as refeições e os lanches. Mas, na prática, isso não acontece” (P-119-PU). 

Acrescentam que os alimentos que chegam às escolas são em geral industrializados, 

possuem sabor artificial e péssima aparência. Citaram como exemplos de alimentos servidos 

nas escolas: bebidas lácteas, sucrilhos, bolos industrializados, carnes gordurosas, embutidos, 

risoto de frango, arroz em saquinhos, sopa, arroz doce, batata doce, iogurtes, feijoada, 

macarrão com carne, bolachas, biscoitos, pães, sucos industrializados, mungunzá, macaxeira, 

inhame, cuscuz. Sobre essa alimentação relataram: 

 

A gente tem a fruta, a gente tem suco, a gente tem o mungunzá, a gente tem 

o feijão. Atende a questão da pirâmide, só que quando chega na hora da 

qualidade da merenda... Aí... Realmente complica, porque aí quando vem 

uma carne com uma batata doce, vem uma gordura tão grande na carne, a 

carne é quase como se fosse moída, vem muito gorda, quando vem um arroz 

doce, é um arroz parborizado dentro de um líquido branco, fica com aquele 

caldo... Por exemplo, se vem a fruta, não vem uma fruta de qualidade. 

Laranja cravo quando mandam, menina, vem num saco um monte de laranja 

já estragada, quando é a banana, vem tudo num saco só, um monte de banana 

já machucada [...] Aí na sala normalmente eu tenho cuidado, eu descasco a 

banana, corto em rodelinha, quando é a maçã a gente descasca, corta 

quadradinho coloca no pratinho pra ver se... O suco vem aquele suco 



171 

 

industrializado de saco, a gente sabe que aquilo ali tem muito sódio, é menos 

ruim que o refrigerante? É, mas não é o suco ideal, não é nem um suco de 

polpa é aqueles sucos de saco, quase que uma água com açúcar, uma garapa. 

Tá servindo o suco? Tá, mas será que esse suco tá realmente trazendo os 

nutrientes necessários para a criança? (P-109-PU). 

 

O lanche da prefeitura, eu às vezes até olho com bons olhos outras vezes 

não, porque às vezes quando abre o recipiente que vem, incensa a escola 

com um cheiro desagradável, até os próprios alunos não querem comer, 

principalmente quando é a tal da salsicha com arroz [...]. Eu acho cruel com 

as crianças, porque o lanche é servido às três e meia e eles tem que comer 

feijoada, eu acho meio pesado na merenda[...]. De fruta é uma banana, ou 

uma maçã, ou uma laranja cravo, ou uma melancia, ou um melão, entendeu? 

Sempre um tipo de fruta com uma bolacha, ou um bolinho branquinho, mas 

isso assim... vamos dizer que no mês vem umas cinco vezes, geralmente é 

sopa, meus alunos não comem, “Não quero tia” aí sobra tudinho, não sei 

nem o que é que fazem com essa merenda depois (P-86-PU). 

 

As professoras dos CEMEIs são unânimes em afirmar que na instituição as crianças são 

orientadas para não levar alimentos de casa, uma vez que nessas unidades o alimento é de 

qualidade e adequado às suas necessidades nutricionais. Por outro lado, as professoras de pré-

escola, lotadas em escolas municipais, embora também orientem as crianças para não levarem 

lanche de casa, elas acabam levando devido a baixa qualidade da alimentação escolar. A partir 

da ficha comentaram que as crianças levam alimentos como biscoitos recheados, doces, 

chocolates, salgadinhos, refrigerantes e outros alimentos não saudáveis para a escola. Para 

elas, o fato de algumas crianças levarem lanches e outras não levarem, devido à falta de 

condições, gera certo desconforto, constrangimento, o que tem sido contornado com a partilha 

dos alimentos entre os colegas. 

As professoras admitem que mesmo que as refeições da escola não sejam as mais 

apropriadas, reconhecem que os alimentos servidos naqueles espaços são ainda mais 

nutritivos do que os alimentos que as crianças trazem de suas casas. Por essa razão incentivam 

as crianças a ingerirem a merenda e combatem cotidianamente o consumo de alimentos 

menos saudáveis do que os oferecidos pela escola como salgadinhos e refrigerantes. Para 

essas docentes, o trabalho realizado por elas, incentiva uma alimentação saudável. 

 As professoras de escolas privadas, nas quais as crianças levam seus lanches ou 

compram nas cantinas, demonstraram preocupação com a qualidade, tipo de lanche que as 

crianças consomem vindos de casa (biscoito, salgadinho, pipoca, suco de caixinha, 

refrigerante, iogurtes, pão, salgadinhos, Toddynho), ou os que elas compram nas cantinas 

dessas escolas (coxinha, salgadinhos diversos, refrigerantes). Como alternativa, para trabalhar 

alimentação saudável, essas docentes organizam lanches coletivos uma vez por semana ou 
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esporadicamente em datas comemorativas como dia das crianças, do índio, carnaval, folclore 

ou na culminância de projetos. Nessas ocasiões, elas solicitam aos pais que enviem 

determinados alimentos ou ingredientes para o preparo das refeições. Além disso, incentivam 

que as crianças levem lanche de casa ao invés de comprarem na cantina da escola. Costumam 

elogiar crianças que levam lanches saudáveis como frutas, suco natural, biscoito sem recheio 

ou integral. Sobre isso relataram: 

 

Aqui tem duas cantinas, nenhuma delas traz lanche saudável. Só coxinhas, 

essas coisas. Eles compram, trazem dinheiro[...]. Tem nada de interessante, 

não! O mais interessante é o que a gente tá trabalhando em sala de aula, 

fazendo o lanche, às vezes, salada de fruta. A gente pede pra trazer uma fruta 

[...] (P-120-PRI). 

 

A gente tem datas específicas que a gente trabalha só frutas. Esse dia todo 

mundo o lanche vai ser frutas e sopa. Aqui gente a não trabalha com 

refrigerante, só na sexta-feira que liberam o refrigerante. Mesmo assim, 

alguns pais trazem em outros dias durante a semana. Infelizmente, a gente 

tem que aceitar. Mas, a gente sempre gente diz pra criança: “refrigerante faz 

mal!”.  Eles já chegam em casa e diz: “mãe, não manda refrigerante, não! 

Manda suco!” Já é uma parte, né? A gente faz o inverso - começa da escola e 

levam pra casa - os hábitos (P-02-PRI). 

 

Se tem comida em casa, traz a de casa, não precisa gastar dinheiro 

comprando essas comidas daqui. Eu elogio quando eles trazem lanches 

saudáveis (P-79-PRI). 

 

Apenas duas professoras, de uma mesma escola privada, afirmaram que os ingredientes 

para as atividades que envolvem culinária são custeados pela própria escola: “A gente solicita 

a escola o material para as receitas, faz uma listinha e a escola libera tranquilamente e a gente 

compra” (P-13-PRI). 

Durante as entrevistas, quando as professoras de escolas públicas mencionavam  alguma 

atividade relacionada à manipulação de alimentos envolvendo culinária, referiram-se à falta 

de estrutura das cozinhas das escolas, a proibição da entrada de pessoas estranhas naqueles  

ambientes, além da falta de recursos para a compra de ingredientes como fatores que 

dificultavam a realização desse tipo de atividade. Como táticas para enfrentar essas 

dificuldades, escolhem receitas que possam ser preparadas, em parte, na própria sala de aula. 

Já a falta de ingredientes para a realização das receitas tem sido contornada com investimento 

financeiro das próprias professoras. As docentes citam a produção de alimentos como bolo, 

cocada, paçoca, brigadeiro, suco, salada de fruta, gelatina e cupcake. Durante as entrevistas 

comentaram: 
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Os professores que trazem, cada um traz o seu. Entendeu? A gente tem 

consciência porque eles são carentes, muitas vezes não tem nem pra si em 

casa, então é sem noção até a gente tá pedindo, eles são carentes, eles não 

tem, muitos vem para escola na intenção da merenda[...]. Também, são 

várias realidades dentro de uma que a gente sabe que não é fácil, aí quando a 

gente vai fazer a receita aí a gente providencia, às vezes se o professor 

disser: “Eita tô sem!”, mas aí a gente sempre uma ajuda a outra “ah! vamos 

fazer um bolo maior” aí “precisa de quê?” Aí a gente sempre faz um coletivo 

entre os professores (P-93-PU). 

 

As alternativas utilizadas pelas professoras para trabalhar numa perspectiva crítica 

podem ser analisadas com base nos conceitos de estratégias e táticas de consumo propostos 

por Certeau (1994). Este autor que pensa as práticas cotidianas dos consumidores como sendo 

do tipo tático. Interpretamos o investimento financeiro das professoras da rede pública e a 

ação de estimular as crianças a compartilharem o lanche assim como as ações das professoras 

da rede privada em solicitar ingredientes às famílias para as receitas, elogiar e estimular o 

consumo de alimentos saudáveis como sendo táticas. Outras táticas são identificadas entre as 

docentes da rede pública, pois para evitar exclusão e constrangimento, procuram incluir seus 

alunos no mundo do consumo, a fim de lhes proporcionar o que eles normalmente não teriam 

sem sua contribuição. Nos depoimentos das entrevistadas, a necessidade de oferecer algo aos 

alunos é recorrente. Por outro lado, a tática das docentes da rede privada seria o boicote às 

cantinas e aos lanches não saudáveis, visto que se contrapõem ao que elas ensinam sobre 

alimentação e educação financeira. As docentes, ao boicotarem as cantinas ocupam um lugar 

de “não poder”, através de formas clandestinas a fim de melhor conviver com políticas 

impostas pela escolas (CERTEAU, 1994). Trata-se das “burlas” dos consumidores e usuários 

de tais políticas, ou seja, das invenções das professoras à educação para o consumo.  

 

5.3.4 Brinquedos  

 

Em relação à categoria brinquedos, observamos que as professoras atribuem às famílias 

a responsabilidade quanto ao incentivo para as crianças levarem para a escola brinquedos, 

roupas e sapatos caros e em excesso e ainda sob orientação expressa para não emprestar os 

objetos aos colegas, a fim de não danificá-los. Segundo elas, essa é uma estratégia das 

famílias para mostrar seu poder aquisitivo e compensar a ausência. 

Acreditamos que quando as docentes afirmam que os pais tentam compensar sua 

ausência estão se referindo a diminuição da convivência com seus filhos devido ao longo 

tempo que passam fora de casa que é uma consequência das novas configurações de trabalho 
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no capitalismo (COSTA, 2209b). Sobre a exploração humana no mundo capitalista, 

Moscovici (1990) diz que se tenta convencer o prisioneiro de que ele é livre e o homem que 

trabalha mais de 50 horas semanais que ele é membro de uma sociedade de lazer.  Por outro 

lado, Bauman (2008) afirma que os indivíduos são instigados a comprarem o que lhes é posto 

pelas propagandas ainda que paguem o preço de terem que trabalhar mais e estar mais tempo 

fora de casa para concretizar seus desejos, assim, a convivência, o diálogo e o 

comprometimento entre familiares e amigos são substituídos pela compra de presentes, ou 

seja, pela “materialização do amor”.  

 

Figura 58 – Ficha 

Brinquedos

TRECHOS DAS RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO:

“Nas sextas-feiras é dia do brinquedo e as crianças trazem

tabletes, celulares que meu salário de um mês não pagaria.

Por mais que eu diga que é para levar somente um brinquedo

(barato e que possa ser emprestado), as crianças chegam com

o saco cheio. Os pais gostam disso. “(Professora 69-rede

privada)

“Algumas escolas permitem que as crianças levem

brinquedos um dia da semana. Aqui não pode trazer dia

nenhum.” (Professora 112-rede pública)

BRINQUEDOS

Fonte: a autora 

 

Não há um questionamento, por parte das docentes, sobre a escola permitir a entrada de 

brinquedos. A queixa se volta para as famílias. Uma delas comentou:  
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Eu tenho uma mãe que ela ensina a criança a dizer o que tem: “Olhe, mostre 

a tia o seu sapato novo, diga onde você comprou o seu sapato novo”... E 

quando a menina não diz, no final do dia, quando ela vem buscar, ela 

pergunta “Fulana lhe contou o vestido novo que comprei em tal loja? Foi tão 

caro, mandei fazer exclusivo pra ela.” [...] Ela fica ensinando a menina a ser 

competitiva “Mas o meu vestido é melhor que o seu, mas o meu xampu é 

melhor que o seu, a minha garrafa é melhor que a sua”. Coisas simples e que 

ela estimulava a criança a fazer isso [...] (P-64-PRI). 

 

O comentário da docente remete ao colocado por Bujes (2009) ao descrever um dia de 

volta às aulas. A autora descreve crianças com mochilas, maletas de personagens midiáticos e 

observa como as crianças se assemelham às suas mães e seus pais que ostentam vestimentas e 

acessórios de grifes famosas. No processo educativo, esclarece Brandão (1995, p. 18, grifos 

de autor) que “a criança vê, entende, imita e aprende com a sabedoria que existe no próprio 

gesto de fazer a coisa. São também situações de aprendizagem aquelas em que as pessoas do 

grupo trocam bens materiais entre si ou trocam serviços e significados...”. 

Mesmo que fique evidenciado tanto o excesso de brinquedos quanto o seu alto custo, 

nos depoimentos das professoras de escolas privadas, e em algumas falas de professoras da 

rede pública, essa busca por afirmação em relação ao poder aquisitivo, bem como a 

dificuldade de impor limites foram mencionadas. Afirmaram: 

 

Tem crianças que chegam aqui com brinquedos caríssimos independente do 

pai ter uma situação financeira boa ou ruim, digamos assim.  Mesmo os mais 

humildes, quando compram um presente que eles entendem que é um 

presente que vai dar um status pra aquela criança, que aquela criança queria 

tanto tipo: um Ben 10... Eles compram e eles deixam trazer.   Percebo que os 

pais não dão apenas porque é um brinquedo novo ou um brinquedo bom, 

mas eles dão porque também não conseguem dizer um não pra criança (P-

49-PU). 

 

Esse aqui da Barbie só me lembra Discovery, porque nos intervalos de um 

desenho e outro é só isso: compre, compre, compre, compre. Eles tem Sky 

em casa! E eu não sei até que ponto também é clandestino ou não... Enfim, 

mas eles tem Sky em casa, as vezes não tem o feijão, mas tem o Danone, tem 

o Pippos, tem o Fandangos. São as prioridades que cada pai. E meus alunos 

têm esses brinquedos, às vezes me pergunto como? Porque o pai tá 

desempregado, vive do Bolsa Família e tem o brinquedo. Depois do dia das 

crianças eles chegaram com brinquedos bons, brinquedos que a minha filha 

não tem (P-86-PU). 

 

Muitas famílias se endividam, usam cartões de crédito para comprar ovos de 

páscoa. [...] o que você quer é ter porque o vizinho já tem, então você precisa 

ter também (P-108-PU).  
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A família se sacrifica. O menino chegou com uma camisa original do Santa 

Cruz. A família super protege e quer mostrar que ele pode. Ele é enojado de 

muita coisa, só quer o melhor (P-109-PU). 

 

O depoimento de P-86-PU nos remete a reflexão de Bauman (2008) em relação a difícil 

tarefa do consumidor em estabelecer prioridades, já que sua infelicidade deriva do excesso de 

opções e não de sua ausência. O excesso estimula a produção de desejos que provavelmente 

nunca serão saciados, provocando no consumidor uma aflição contínua. Os consumidores, 

guiados pelo desejo, são produzidos a um alto custo. A ideia é fazer com que o luxo de hoje 

seja a necessidade de amanhã, aí está a falta de uma referência que diferencie o essencial do 

supérfluo. 

É principalmente no consumo do supérfluo que as diferenças entre grupos sociais são 

reafirmadas, gerando uma relação pautada na lógica da mercadoria entre os indivíduos. Como 

a sociedade avalia, julga e interpela seus membros, a partir de suas capacidades e condutas 

relacionadas ao consumo, o espaço social configura-se, ao mesmo tempo, como espaço de 

contatos e segregações (BAUMAN, 2008). 

Nos depoimentos das docentes fica difícil extrair uma representação de educação para o 

consumo pura, isolada, asséptica a outras. Trata-se de uma representação social em rede, 

contaminada por representações de família, criança, escola, articuladas à condição de classe. 

As representações das docentes diferem em relação ao que pode ou não ser consumido por 

crianças vinculadas a escolas públicas e privadas. 

As docentes na rede privada destacam o consumo em excesso dos seus alunos como 

algo inalcançável a elas. Comentam que os objetos dos quais fazem uso são caros, seus 

salários não pagariam. Nesse sentido, por parte dessas professoras, não há uma identificação, 

um sentimento de pertencimento ao grupo de crianças com que trabalham. Simplesmente 

prestam serviço a esse grupo. 

As professoras vinculadas à rede pública criticam as famílias de seus alunos quando eles 

consomem algo que foge ao que elas entendem como ordem das necessidades e/ou que não 

seja próprio às suas condições sociais. Nesses casos, há um estranhamento e uma atitude 

negativa delas frente ao aluno pobre ter algo que, elas próprias, seus filhos ou familiares 

próximos não possuem. Evidenciam nos depoimento que certos objetos não são para ser 

consumidos pelo público que atendem. Nesse caso, também não há uma identificação ou 

sentimento de pertença à classe social de seus alunos.  

Em termos de representação social, “a atitude corresponde à orientação global, 

favorável ou desfavorável, ao objeto da representação” (ALVES-MAZZOTTI, 2008, p. 24). 
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Em relação ao grupo de alunos da escola privada, não há um estranhamento, por parte das 

professoras de ambas as redes, em eles consumirem produtos que vão além das necessidades.  

As participantes que atuam na rede pública destacam a realidade da rede privada, 

referem-se aos excessos promovidos por escolas dessa rede. Seus discursos sobre o excesso é 

compatível com os discursos das colegas docentes de rede privada. Mesmo que as docentes da 

rede pública critiquem o excesso das escolas particulares, em alguns casos, acabam por querer 

acompanhá-las, pois se esforçam para oferecer mais do que o que está na ordem das 

necessidades. Elas desejam incluir seus alunos pobres no mundo do consumo. Um exemplo 

são as comemorações que procuram fazer nas instituições públicas. De modo semelhante às 

escolas particulares, procuram torná-las atrativas com brindes, atrações, lanches etc. 

As representações sociais mantém uma identidade de grupo, orientando o que é ou não é 

permitido. No campo desta pesquisa, o que pode ou não ser consumido por determinadas 

crianças que fazem parte de uma classe social. Abric (1998) chama de função identitária 

aquela que permite aos indivíduos e grupos construírem uma identidade assegurando uma 

imagem positiva do grupo, proteção de sua especificidade.  Esta função concretiza e fortalece 

a contínua construção das representações que são elaboradas e partilhadas através da 

comunicação pelos grupos que buscam compreender, conhecer e dar sentido à realidade de 

forma coerente com os valores, significados e com a identidade social grupal (MOSCOVICI, 

2003). 

Algumas professoras admitem que não há como mudar o pensamento dos pais, no 

entanto outras acreditam que eles também precisam ser educados. É o que comentam nos 

trechos abaixo selecionados:  

 

A gente hoje vive uma realidade que a criança chora e o pai dá, né? [...] Na 

verdade, hoje em dia a gente vive em uma sociedade que vale muito mais 

pela aparência do que quem você é, a sua essência! Então eles acabam 

permitindo que a criança traga o brinquedo caro até a porta da sala e levem. 

A criança mostra que tem e leva pra casa o brinquedo mais caro e fica o 

brinquedo mais barato. Aí eu volto à questão de que não são as crianças que 

precisam ser educadas e sim os pais que precisam ser reeducados, os pais 

que precisam também, porque existe essa questão dessa “sociedade 

capitalista” que a gente vale pelo que tem e não pelo o que somos, né? [...] A 

família precisa ter essa consciência também! Se a escola trabalha e a família 

age de uma forma diferente é um trabalho jogado por água abaixo. A criança 

não tem tanta noção, mas o pai estimula (P-64-PRI). 

 

[...] Aí no decorrer do projeto eu fui trabalhando essa questão de tablet, 

inclusive com os pais, porque é muito complicado quando você tenta 

conscientizar só a criança, né? E a família não aceita, a família não muda.  

Então, não tem como mudar. A escola não vai fazer tudo sozinha. Aí tive 

que conversar com os pais, em reunião de pais também tive que falar que o 
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objetivo não é incentivar as crianças a consumir, a comprar tablet, a comprar 

jogos eletrônicos, porque isso não é brincar junto, criança tem que brincar e 

brincar junto com o outro, entendeu? (P-13-PRI). 

 

O discurso da importância do brincar e do vínculo afetivo está presente nas falas das 

docentes que são favoráveis as crianças levarem brinquedo para a escola. Elas argumentam 

que crianças pequenas possuem um vínculo afetivo com seus brinquedos e que eles 

representam um vínculo com sua casa.  Essas professoras compreendem a oportunidade de 

levar o brinquedo como propícia a trabalhar: limites; socialização; o compartilhar; o cuidado e 

o cultivo de sentimentos como: carinho, respeito e amizade, além do conceito de tempo, 

particularmente os dias da semana, já que segundo elas, nas escolas levar o brinquedo na 

maioria das vezes é permitido apenas um dia na semana, em geral sextas-feiras. Salientam 

que, cabe aos pais terem a clareza de que a proposta da criança levar seu próprio brinquedo 

para a escola tem um objetivo, ou seja, o brinquedo não é para ser exibido e ostentado, mas 

dividido partilhado com os colegas. Como tem essa finalidade de partilha, o objeto pode vir a 

sofrer algum dano. Desse modo, as professoras reconhecem que a escola pode orientar 

famílias e crianças a fim de que os brinquedos trazidos pelos alunos não sejam os mais caros. 

Ressaltam ainda que as professoras não deveriam ser responsabilizadas por possíveis danos 

causados a esse material. No entanto, a maioria das participantes, tanto as vinculadas à rede 

pública como as de rede privada, são contrárias à possibilidade das crianças levarem seus 

brinquedos para a escola. Para elas, mais interessante é trabalhar com os brinquedos que a 

própria instituição disponibiliza. Algumas professoras da rede pública relataram que possuem 

um acervo de brinquedos adquirido através de doações realizadas por parentes e amigos e/ou 

comprados com seus próprios recursos, o que já seria suficiente. 

São recorrentes as falas que demonstram preocupação com o excesso de brinquedos 

oferecidos às crianças e a rapidez no acesso a esses bens. Conforme seus depoimentos, essas 

facilidades podem trazer consequências danosas para toda a vida como: infância perdida 

devido à falta de criatividade; isolamento em seu mundo; ausência de interação com seus 

pares; interesse pelo novo, seguido do desinteresse pelos objetos conquistados; dificuldades 

para aceitar a frustração e para esperar. O pronto atendimento aos pedidos das crianças pode 

ainda, na visão das docentes, contribuir para se formar crianças trabalhosas e mimadas; 

adolescentes problemáticos; adultos indecisos, desorganizados e frustrados; pessoas perdidas, 

que não se conhecem, que têm dificuldades em valorizar as coisas.  

As docentes que discordaram das crianças levarem seu brinquedo para a escola, 65% 

delas, alegaram que essa autorização acarreta inúmeros problemas a serem administrados por 
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elas tais como: comparações entre os brinquedos; quantidade excessiva levada por algumas 

crianças; brinquedos caros, cujas crianças são orientadas, pelos pais, a exibi-los e não 

emprestá-los; brigas e disputas  entre as crianças além do envio de ferramentas digitais como  

tablet, iphone, ipad etc. Na visão das professoras, além de caros esses materiais não 

propiciam interação entre as crianças e podem desaparecer das salas, por perda ou por furto. 

Destacaram ainda como problemas os danos aos brinquedos e indução ao consumo. Segundo 

elas, essa possibilidade criada pelas escolas desperta nas crianças o desejo de ter o que o 

colega possui, causando problemas para as famílias que não podem comprar esses objetos de 

desejo das crianças. Também, demonstram grande preocupação com a atitude das famílias 

e/ou da escola que insistem em responsabilizá-las quando ocorre de algum brinquedo vir a ser 

quebrado ou sumir.  

 

A escola diz que a gente não é responsável, se perder perdeu, mas a mãe 

cobra e não é nem porque a mãe cobra, a escola cobra da gente. A gente tem 

que procurar de sala em sala, onde é que tá o brinquedo da criança. Por mais 

que diga, mande circular dizendo que a gente não é responsável, mas quando 

perde algum brinquedo sempre vem pra cima da professora ou pras 

auxiliares. Chega a muitas vezes a perguntar, como acusar as auxiliares que 

tenham pego as coisas ( P-77-PRI). 

 

Trazem tablets, celulares... se o brinquedo aparecer quebrado, na maioria das 

vezes, é a gente que tem que dar conta. A gente como a responsável tem que 

dar conta, tem que consertar, tem que pagar um novo. E, a não ser que os 

pais não se preocupem com isso, mas é muito difícil. Então, é meio 

complicado essa história de trazer brinquedo [...] (P-70-PRI). 

 

Infelizmente a gente vive a situação real de pequenos furtos, então é uma 

coisa que a gente tem que ter muito cuidado, não só com nosso próprio 

material como com o material do aluno. Acontece, infelizmente, de aluno 

tirar o lanche da bolsa de outro aluno quanto mais um objeto de valor, então 

a gente tenta combater o máximo possível que a realidade é difícil... Muitos 

não querem compartilhar, outros não levam e querem pegar o do colega e 

termina destruindo, sem querer quebrar, danifica e isso também causa um 

problema pra gente, porque infelizmente a gente lida com famílias muito 

carentes, que muitas vezes, não tem uma orientação maior no sentido mesmo 

de educação doméstica, quando vem cobrar da gente vem atirando já pedra, 

vem nos destratando, então isso é um problema a mais que a gente acaba 

adquirindo se a gente permitir (P-117-PU). 

 

As professoras teceram elogios aos brinquedos populares, de baixo custo e, 

principalmente, os confeccionados pelas crianças, dizem que esses sim, promovem uma maior 

interação.   

Há um consenso sobre a importância da produção de brinquedos e jogos com elas. Para 

as docentes, os brinquedos produzidos em conjunto, normalmente com material 
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reaproveitado, são excelentes substitutos dos brinquedos comprados prontos. As crianças 

valorizam, não há problemas com extravio, quebra, empréstimo, além de contribuir para a 

preservação do planeta. Mesmo o grupo assumindo essa posição favorável frente à construção 

do brinquedo pela criança, poucas afirmaram estimular a confecção desses brinquedos ou 

citaram alguns exemplos de brinquedos construídos com as crianças. Referiram-se a 

mamulengo, jogos, peteca, carrinho, instrumentos musicais, bolas de jornal, massa de modelar 

caseira, pião, fantasias. Essas referências aos brinquedos populares nos leva a inferir que, 

embora as docentes tenham objetivado o discurso da importância da reutilização e da 

reciclagem, a maioria delas ainda não incorporou esse discurso às práticas. Vejamos o que diz 

uma professora que demonstra ter incorporado a discussão a suas práticas: 

 

Esse ano no projeto, a atividade do super-herói foi assim. A fantasia tinha 

que ser feita com o que já tinham em casa. Eu disse: “É pra comprar não, 

viu?”, “Mas a minha mãe vai comprar a roupa da bailarina”. Eu disse: “Não. 

Eu não pedi pra comprar roupa. Veja um maiô que você tenha na sua casa 

que você vai pra praia, peça a mamãe pra colocar um remendinho, um 

paninho e você vem e se apresenta. Não tem que comprar nada não. Tem que 

usar a memória da gente e criar com o que a gente tem. Tá certo?” Eu acho 

ótimo por que eles chegam em casa e falam com os pais de um jeito, porque 

o que tia Fulana falou é muito sério (P-13-PRI). 

 

Uma professora, que atua em uma escola privada que oferece um grande evento anual 

relacionado à sustentabilidade, afirmou que a escola só estimula a utilização de materiais 

recicláveis durante a preparação de um evento equivalente a uma feira de conhecimentos. 

Esse depoimento reforça nosso entendimento de que o discurso da reutilização, reciclagem e 

reaproveitamento está objetivado, mas não está ancorado. 

Afirmou uma docente: 

 

Eu já trabalhei numa escola que, justamente, pra incentivar a questão da 

reciclagem, desse trabalho de menos consumo também, a gente utilizava 

material de sucata pra construir coisas, brinquedos pra brincar no parque, 

fazer baldinhos, pazinhas, essas coisas. E era um sucesso! Aqui a gente não 

faz isso por uma questão é - digamos assim - de ideologia da escola: de não 

se trabalhar com esse tipo de material muitas vezes, só na época de (nome do 

evento)
 24

, por exemplo, a gente utiliza muito. Aqui a gente não faz, não tem 

esse tipo de incentivo, infelizmente, por uma ideologia da escola. Não 

proíbe, mas, meio que não permite, se deu pra entender (P-70-PRI). 

 

                                                           
24

 Omitimos o nome do evento, a fim de preservar o anonimato da docente e não identificar a escola.  
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5.3.5 Comemorações, eventos e taxas 

 

As imagens do desfile mostradas na ficha intitulada “uniformes” foram as que 

provocaram maior estranhamento entre as professoras entrevistadas. Elas demonstram 

desconhecer situações semelhantes e se revelaram surpresas, indignadas e preocupadas com 

os valores que estão sendo difundidos pela escola. Embora estranhando o desfile, as docentes 

compartilham do conhecimento de que algumas escolas possuem diversos modelos de 

uniformes ou que costumam lançar novos uniformes proibindo o uso dos antigos.  

 

Figura 59 – Ficha: Uniformes 

No dia 1º de dezembro foram lançados, no pátio do
colégio, os novos uniformes maristas. O desfile contou
com a participação de estudantes, educadores,
colaboradores e pais, e teve o apoio da Têxtil Amoras e
O Boticário.

Texto extraído do site: 
http://colegiomarista.org.br/saoluis/tag/uniforme

ALGUMAS PROFESSORAS ESCREVERAM NO QUESTIONÁRIO QUE A ESCOLA PODE INCENTIVAR O CONSUMO ATRAVÉS DOS 
UNIFORMES QUANDO:

“[...] Permite que não se use uniforme.” (Professora 58-rede privada)

“Até a farda pode incentivar. Aqui tem aluno que vem de uniforme, mas sai sem ele. A mãe traz outra roupa e troca na saída. Eu 
acho que é pudor, vergonha de usar uniforme da escola pública porque tem pai que passa o ano inteiro justificando o fato da 
criança está em uma escola pública, dizem que a criança veio de uma escola particular.” (Professora 112-rede pública)

UNIFORMES

Fonte: a autora 

 

Foi unânime entre as professoras, de ambas as redes, o reconhecimento da importância 

do uso do uniforme como instrumento capaz de identificar o estudante, conferir vinculo à 

instituição. Também foi generalizada a recusa ao desfile, considerado um espetáculo 

desnecessário que reproduz, incentiva o modismo, o consumismo, a cultura da beleza e a 
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competição entre as crianças. Contestaram a venda dos diversos modelos de uniformes. 

Entendem que as escolas fazem esses eventos a fim de se promoverem, ou seja, de modo 

direto ou indireto vinculam sua imagem ao evento, personagem etc. Isto chamaria a atenção, 

atrairia mais o público, produziria uma imagem inovadora, diferenciada das demais 

instituições, inclusive da escola pública. Afirmou uma professora: 

 

O desfile, eu acredito que seja sensacionalismo, escola privada que tem 

nome, que é uma escola, que divulga muito o seu trabalho. Muitas vezes em 

propaganda, em televisão, em outdoor...Eles gostam de dinamizar, de fazer 

atividades diferenciadas, de sair na frente na questão mesmo do marketing, 

de sair na frente das outras escolas. E é uma situação que é comum entre 

essas escolas privadas. Acho que é um exagero entrar em contato com uma 

marca específica como cita aí o Boticário, eles estão fazendo merchandising. 

Estão fazendo propaganda da marca e tá incentivando o consumo, com 

certeza tá incentivando o consumo, eu creio que isso não é nem ético, né? 

(P-117-PU). 

 

Lembramos que ao analisarmos as imagens na primeira fase deste trabalho tivemos essa 

mesma impressão, ou seja, admitimos que, ao promoverem esses eventos, a escola estaria se 

destacando, mostrando seu diferencial, chamando a atenção de outras famílias e crianças.   

Para as docentes, não há necessidade da escola dispor de vários modelos de uniformes, 

apenas um modelo confortável, simples e de boa qualidade é suficiente. Para elas a 

diversidade de modelos de uniformes e o lançamento desses novos modelos promovem o 

constrangimento para quem não pode adquiri-los. 

A propósito da apresentação desta ficha, as professoras acrescentaram que as escolas 

exigem das famílias a aquisição de camisas para eventos diversos como jogos internos, 

passeios ciclísticos, feiras de ciências, exposições, semana da criança e elas são usadas apenas 

no momento do evento, o que constitui na opinião delas, um gasto desnecessário, um 

incentivo ao consumismo.  

 

[...] em algumas escolas se faz uma camisa pra se participar de uma feira de 

conhecimento. Mas, que depois da feira de conhecimentos, essa camisa não 

pode ser usada na escola. Então, foi um gasto que você foi obrigado, não foi 

incentivado, foi obrigado a fazer por um trabalho que depois você não vai 

usar (P-119-PU). 

 

Uma docente relatou que na escola em que atua, para que as crianças sejam 

identificadas com facilidade, cada turma da educação infantil possui shorts do uniforme de 

cor diferente. Segundo ela, ao agir assim a escola exige a cada ano a aquisição de um novo 

uniforme para a criança. 
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A maioria das participantes também concorda que a não obrigatoriedade do uso do 

uniforme, acaba por incentivar o consumo. Reconhecem que mesmo a escola adotando o 

uniforme, em determinados momentos, os estudantes usam outras roupas, sapatos, mochilas e 

acessórios e através deles buscam se diferenciar e competir com os demais colegas no interior 

da escola. Foram vários os relatos a respeito desse assunto. A seguir apresentaremos um que 

nos chamou a atenção pelo seu detalhamento: 

 

A gente percebe que com o uniforme eles querem vir com o tênis da 

Monster High ou tênis... “Porque o meu é Adidas e o teu não é”, “porque o 

meu eu comprei na Disney e o teu não”, então aquele que tem um tênis que 

não é o All Star legítimo, o amiguinho já diz: “ah, o dele não é o original”. O 

dia que precisa vir para uma atividade de esporte é orientado que venha com 

a camisa do esporte da escola. Mas, cada um vem de casa com a sua do 

Brasil, a do seu time e uma criança falou logo de cara “A minha é original e 

a sua não é”. Eles conhecem, eles sabem a marca, porque eles viajam, eles 

compram com os pais, eles sabem o que é original e o que não é. Eles sabem 

e ainda mostram a etiqueta, olha aqui a minha tem essa etiqueta e a sua não, 

já aconteceu de um aluno vir com uma camisa que não era original e outra 

criança tava com oficial e disse “a minha é oficial e a tua não é.” Aí eu disse: 

“Olha, a minha não é oficial, a minha é uma camisa diferente, mas não tem 

uma marquinha, uma etiqueta e eu estou bonita e eu estou muito feliz”. [...] 

Eles sabem o que é marca e só querem usar se for marca, isso é muito 

comum. Só querem camisas da Lacoste e da Tommy. As chuteiras também, 

“Porque a minha é dourada é igual à do Neymar, a minha é réplica da do 

Neymar e a tua não é” [...] Semana passada, minha aluna veio com um tênis 

que comprou fora da Monster High e quando a outra viu disse: “mãe tu tem 

que comprar um tênis igual a de fulaninha, ela comprou fora, tu tem que 

viajar pra comprar esse tênis pra mim”... E a mãe, que é bem perua, olhou 

pra ela e disse assim: “Não se preocupe. A mãe de fulaninha vai viajar e vai 

trazer pra você um igual a esse”... E é dessa forma que elas mesmo 

incentivam, uma mãe combina com a outra, vai viajar pra trazer o tênis de 

fulaninha, isso é muito forte, mesmo com o fardamento os acessórios são 

assim, aquele que tem a bolsa que não é aquela bolsa que corre de três 

rodinhas, que empurra pra frente e empurra pra trás, aquele que não tem 

aquela bolsa ele... Os amiguinhos: “Ah! a minha é melhor [...] eles vivem 

isso é muito forte e apesar da pouca idade. Olha, eu tô falando de crianças de 

quatro anos[...]Normalmente eles dizem que em casa tem um quarto que é só 

dos brinquedos, não é aquele quarto de hóspedes, é aquele quarto dos 

brinquedos (P-69-PRI). 

 

O relato da professora acerca das marcas e sua repercussão entre os alunos remete a 

Bujes (2009, p. 41) quando questiona: “que aconteceu para nos transformarmos em outdoors 

ambulantes”? “Como denominar esse processo que nos subjuga, nos assujeita e faz de nós 

devotos/obedientes zumbis de modelos identitários forjados em distantes realidades, com 

interesses absolutamente alheios à nossa cultura?” (BUJES, 2009, p. 42). Na tentativa de 

responder as questões lançadas pela autora buscamos apoio em Bauman (2011). Segundo ele, 
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os produtos e marcas escolhidos pelo consumidor os apresentam ao mundo, funcionam como 

identificadores sociais (BAUMAN, 2001). Alguns objetos são modos de expressão de 

individualidade em que o valor simbólico é mais importante do que o valor de uso, fazendo 

com que o consumo de certos objetos só tenham sentido quando feito num contexto social 

(BAUDRILLARD, 2008). A marca está conectada a uma série de associações, constitui uma 

entidade psicológica na mente dos indivíduos, desta forma, a marca pode ser o agente 

causador da divisão social entre as crianças, da formação de grupos, visto que o consumo 

pode construir pontes ou muros (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2013). Nessa lógica, aqueles 

que não possuem objetos de determinadas marcas poderão ser discriminados, intimidados ou 

excluídos.  

Podemos afirmar que na tentativa que evitar a exclusão, P-69-PRI empreendeu uma 

tática. Manifestou que mesmo possuindo camisa original de times de futebol, usa outras que 

não são originais a fim de mostrar as crianças que a marca não é o mais importante. 

Percebemos que a professora sorrateiramente, sem fazer alarde sobre as suas maneiras de 

empregar os produtos impostos por uma ordem econômica dominante, quando não usa a 

camisa original do seu time provoca um desvio no uso, que conforme Certeau (1994) substitui 

a produção barulhenta e espetacular por outra que é astuciosa, silenciosa e quase invisível 

notada apenas nas maneiras de empregar os produtos. 

Para as docentes que atuam em rede privada, o uso do uniforme concorre para amenizar 

a competitividade. Por outro lado, para as participantes que atuam na rede pública o uniforme, 

além de identificar os estudantes, garante certa isonomia, todos vestidos de modo igual.  

Afirmou uma delas: “não no sentido de que são iguais na aprendizagem, mas que são iguais 

no sentido que todos merecem as mesmas coisas, todos têm os mesmos direitos” (P-86-PU).  

Ainda em relação aos uniformes, as participantes da rede pública acrescentaram o atraso 

na sua distribuição por parte da prefeitura como algo que gera ansiedade, transtornos e 

constrangimentos, principalmente, para muitas famílias que vivem em condições mais 

precárias. Relatam situações em que as crianças vão à escola com roupas e chinelos muito 

desgastados. Embora a maioria afirme que as crianças da rede pública utilizam o uniforme 

sem melindres e a sua aquisição sem custos motivo de alegria para elas e suas famílias, 

detectamos exceções. Três professoras disseram ter vivenciado situações em que o uniforme 

foi motivo de constrangimento por parte dos pais. Isto correu devido ao fato da criança já ter 

frequentado uma escola particular e de existir um preconceito para com a escola pública. 

Segundo elas, para esses pais, colocar o filho em escola particular é sinônimo de maior poder 

aquisitivo e status. 
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O depoimento de P-86-PU, antes apresentado, revela sua preocupação com o direito de 

todos aos bens de consumo. 

O consumo visto sob esse ângulo nos remete a discussão que envolve cidadania. Covre 

(1999) afirma que, para entender o significado de cidadania, é preciso antes entender que ser 

cidadão significa ser sujeito de direitos e de deveres. O autor sugere alguns critérios para se 

atingir a cidadania plena, dentre os quais destaca a revolução interna, ou seja, a mudança que 

consiste no rompimento com o autoritarismo e consumismo em cada uma das subjetividades. 

Ela é capaz de se sobrepor ao mundo e ao capitalismo. Somente esse rompimento permitia o 

desenvolvimento da ação social e a obtenção dos bens e direitos a que todos fazem jus e por 

fim o exercício da ação social no nível político. 

Bauman (2008) completa esse raciocínio colocando que a maneira de consumir alterou 

as possibilidades e formas de exercer o pensamento e a cidadania, já que as identidades 

contemporâneas se orientam pelo consumo e a partir dele. Isto leva a sociedade pós-moderna 

a uma crise que repercute na educação, embora ela não seja própria da educação, mas da 

saturação do modelo capitalista vigente (GOMES, 2006).  

O tipo de relação de consumo que as pessoas mantêm com o mercado pode revelar o 

grau de comprometimento social dos indivíduos. Segundo Coutinho (1999), a ampliação da 

cidadania termina por se chocar com a lógica do capital, pois há uma contradição entre 

cidadania e classe social.  Para o autor, a universalização da cidadania é incompatível com a 

existência de uma sociedade de classes que reduz o cidadão à esfera de sua capacidade de 

consumo. 

Baudrillard (2008) afirma que a lógica do sistema capitalista está centrada na produção 

de riquezas e não na sua utilização e distribuição, desta forma, acaba por descortinar o mito da 

igualdade que propaga a crença de que todos são iguais perante o consumo, quando na 

verdade, não há igualdade de acesso e de direitos, mas a igualdade de todos frente ao valor de 

uso dos objetos e bens. 

Nas comemorações de aniversários nas escolas conforme colocaram as professoras, 

mobilizadas pelas fichas, as famílias são responsabilizadas pelos excessos das comemorações 

de aniversários nas escolas e pelo incentivo a competitividade entre as crianças devido a esses 

eventos. Diversas professoras, de ambas as redes, demonstram preocupação com o 

constrangimento causado pelas comemorações de aniversários para as crianças cujas famílias 

não estão em condições financeiras de realizar a comemoração na escola, também manifestam 

preocupação com os desentendimentos protagonizados pelas famílias devido às disputas para 

realização das festas. Informam ainda que são comuns comparações entre as crianças em 
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relação as festas. Outra preocupação evidente para as docentes da rede privada está 

relacionada à autorização das escolas para que as famílias levem o que desejarem para as 

comemorações. Agindo desta forma, estão estimulando o consumo e a competição entre 

crianças e famílias. Relatam diversas situações geradoras de competição como: contratação de 

decoradores, animadores, recreadores, palhaços, brinquedos (pula-pula, cama elástica, piscina 

de bolas e outros); distribuição de diversos brindes para as crianças; decoração de 

personagens midiáticos; desperdício de alimentos, além de desentendimentos entre as famílias 

das crianças.  

 

Figura 84 – Ficha: Formas de comemorar aniversários nas escolas 

FORMAS DE COMEMORAR ANIVERSÁRIOS NAS ESCOLAS

Os aniversários são comemorados de
forma coletiva, uma vez ao mês. A família
pode levar o que quiser para a
comemoração (bolo, sacolinhas, enfeites,
refrigerantes etc). Caso a família do
aniversariante leve apenas o bolo, os
demais alunos devem colaborar levando
um alimento, conforme bilhete enviado
na agenda.

Os aniversários são
comemorados de forma
coletiva, uma vez ao
mês.
A escola fornece o bolo.

A escola celebra, mensalmente, o
aniversário de todos os alunos. Nesse
dia, o horário do lanche coletivo é uma
comemoração. A escola oferece bolo,
salgados de forno e sucos.
O bolo é o único item que também
pode ser levado pela família. É
terminantemente proibida a entrada de
qualquer outro alimento, enfeite etc.

O aniversário é comemorado de forma
individual, no dia em que a família do
aluno preferir. Esta fica responsável
por levar todos os itens da festa
(sacolinhas, bolo, enfeites, salgados,
doces, refrigerantes etc).

Fonte: a autora 

 

A maioria das docentes menciona que nos dias de festa a entrada de guloseimas e 

refrigerantes é liberada. No entanto, poucas foram as que atentaram para a contradição 

existente entre estimularem a alimentação saudável e a liberação geral por ocasião dos 

aniversários. Uma delas problematizou: 
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Todo mundo quer a melhor festa pro seu filho, aí de repente fica essa 

competição, essa ostentação. E como é que fica o nosso trabalho para o 

consumo? Como é que fica o trabalho da alimentação saudável? Fica meio 

que “não, aqui a gente fala do consumo, mas na hora de fazer a festa, o 

importante é gastar o que não tem, porque vai ser o momento que eu vou 

poder me sobressair diante de todos... o que eu vejo é uma loucura, “porque 

foi aniversário de fulaninho, levaram um bolo x, agora eu tenho que levar 

um bolo y, porque meu filho fez aniversário e fulaninho fez assim”, continua 

estimulando essa competição... Eu acho a gente mesmo se envolve nessa 

coisa do consumismo e fica difícil você demonstrar pra alguém uma coisa 

que você não acredita [...] As palavras falam e os exemplos gritam (P-116-

PU). 

 

Docentes que atuam na rede privada afirmaram que, embora a escola tenha suas regras, 

as famílias desrespeitam. Relatam que em relação às comemorações coletivas (semanais, 

mensais ou quinzenais), as famílias desconsideram e realizam o aniversário de seus filhos 

individualmente. Segundo elas, mesmo que a instituição informe e oriente que as 

comemorações sejam simples, muitas famílias não seguem a recomendação e realizam os 

aniversários como se a escola fosse sua própria casa ou um salão de festas. Inferimos que essa 

fuga às orientações da escola constitui uma tática das famílias para realizar as comemorações, 

conforme seus desejos. Vejamos o que dizem a esse respeito: 

 

Quando eu era coordenadora, eu observava muito isso, que o aniversário é 

uma realização pessoal do pai! Na verdade a criança nem queria aquela festa 

estrondosa. E via muito conflito, porque quando era combinado de fazer o 

aniversário coletivo sempre tinha aquela mãe que queria mais, que queria 

isso e aquilo. Terminava dando confusão e fazia individual... Eu observava 

que entre os alunos maiozinhos havia uma competitividade dentro da sala de 

aula. Tanto que eu propus à direção, fechar essas brechas e ficar determinado 

que seria um aniversário coletivo, só um momento de lanche que não 

precisava... Já teve mãe que levou pula-pula que a escola permitia. Então 

assim, havia essa competitividade e a comparação que a festa de fulaninha 

foi melhor que a de cicrano, entendeu? Então tomando isso por base, eu 

propus à direção que fechasse essas arestas e que definisse que seria só uma 

comemoração breve no momento do lanche, que seria somente pros alunos, 

porque vinha muita gente e faziam da escola uma casa de festa, porque a 

direção permitia isso. E atrapalhava todo o trabalho da professora, de 

organização diária mesmo, da rotina escolar (P-62-PRI). 

 

É permitido trazer temas, entendeu? Mas, a direção pede o ano todinho, pra 

que seja bolo e tudo o mais básico possível. Mas, as mães, né? Infelizmente, 

tão pagando, elas quem mandam. E fica assim mesmo! (P-120-PRI). 

 

Aqui o aniversário, geralmente é quinzenal, mas, geralmente, tem uma mãe 

ou outra que foge a essa regra aí faz no dia do aniversário do filho. Aí tem 

aniversário simples e super eventos. Traz tudo: decorações lindíssimas, 
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sacolinhas, dá convite aí as outras crianças trazem o presente. Não é que 

tenha que trazer presente, mas aí se você der o convite, né? (P-77-PRI). 

 

A fala de P-62-PRI nos fez lançar mão de Costa (2009b) quando diz que crianças 

pequenas gostam de viver com tranquilidade e equidade, mas que o mundo inventado pelos 

adultos acaba inscrevendo-as e moldando-as para serem competitivas.  

Outro ponto que nos chama atenção é a preocupação das professoras que atuam na rede 

privada, em relação aos convites. Segundo afirmaram, o envio de convites gera desconforto e 

constrangimento para algumas famílias e crianças, uma vez que funciona como uma espécie 

de intimação ao envio de presentes para o aniversariante. Afirmaram: 

 

A maioria comemora o aniversário aqui. Tem um ou outro que não faz, mas 

a maioria comemora aqui... Os pais mandam o convite pra gente colocar na 

mochila das crianças, na agenda. Então assim, fica uma situação difícil 

quando existem quatro aniversariantes, quatro presentes. É meio complicado. 

Agora mesmo, em novembro, acho que são cinco aniversariantes. A maioria 

manda presente. A criança que não traz o presente pra dá pra outra fica triste, 

diz que a mãe vai comprar, geralmente acontece isso. É triste, porque vê os 

coleguinhas dando e não dá e diz: “ah, a minha mãe ainda vai comprar” (P-

97-PRI). 

 

Muitas crianças, assim, as que não trazem presente elas se sentem um 

pouquinho angustiadas, constrangidas, porque não trouxe o presente e 

começa com a desculpa: “Eu me esqueci”, “Minha mãe não quis comprar”, 

então ela tá toda hora dando uma desculpa... (P-79-PRI). 

 

Sobre os modos de comemoração exibidos nas fichas, as docentes da rede privada, 

demonstraram mais simpatia pela comemoração de uma escola privada que oferece bolo 

integral, suco, salgado e permite que a família leve apenas um bolo, caso deseje. Já as duas 

professoras entrevistadas, ambas atuando em escola que comemora os aniversários dessa 

forma, afirmaram que a escola deveria rever sua postura ao permitir que a família dos 

aniversariantes leve o bolo. Para elas, essa permissão gera desconforto para as turmas que não 

possuem aniversariantes naquele mês ao verem outras crianças degustando bolos variados e 

diferentes do oferecido pela escola. Além disso, a família levar o bolo cria situações 

embaraçosas, uma vez que algumas levam bolos temáticos muito decorados e outras levam 

bolos mais simples.  

A maioria das docentes da rede municipal ao se posicionar sobre as comemorações de 

aniversários afirmou ser incumbência da família. Segundo elas, no ambiente escolar deve-se 

celebrar o nascimento da criança através da lembrança desse dia durante as atividades 

pedagógicas, dando destaque ao aniversariante. Mesmo afirmando que as comemorações 
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devam ser em família, demonstraram simpatia pelo aniversário coletivo realizado em uma 

escola pública em que apenas o bolo é oferecido. Elas afirmam que não proíbem famílias de 

fazerem comemoração na escola, mas não as incentivam a fim de não reforçar desigualdades e 

gerar constrangimentos no grupo. Uma delas falou: 

 

A gente tem que pensar no bem coletivo... Prefiro tratar os aniversariantes de 

outra forma, uma forma que eles produzam, que eles façam uma contação, 

que eles façam as escolhas naquele dia da contação, que eles apresentem as 

atividades. Todo mundo quer me imitar na sala, então naquele dia ele vai 

imitar, ele vai ter aquele dia de ficar ao seu bel prazer. A oração do dia é 

voltada pra ele. A gente trabalha aqui na escola, mas a gente sabe que a 

família em casa tem toda uma logística, então... Mas, a gente procura 

mostrar que não é necessário, e quem pode fazer faz, mas que não é 

necessário, porque aquela criança que não pode usufruir de nada disso como 

é que ela fica? (P-108-PU). 

 

Inferimos que as professoras de instituições públicas não são contrárias as 

comemorações dos aniversários na escola, elas até concordam com os aniversários coletivos 

em que a escola oferece o bolo. No entanto, devido aos outros investimentos financeiros que 

já realizam com outras comemorações e nas próprias aulas, demonstram preocupação com os 

custos e desgastes que os aniversários lhes trariam.  Eis alguns comentários: 

 

Pra mim o mais simples possível pra se comemorar, principalmente dentro 

de uma escola. A questão da escola com os professores oferecerem um bolo 

para o aniversariante do mês, eu concordo até aí e só, com suco, o bolo e o 

suco mais nada, porque normalmente são os professores que dão uma cota 

(P-85-PU). 

 

Já a escola do município a gente não tem esse momento, porque se a gente 

tiver que ter esse momento quem vai ter que custear tudo realmente somos 

nós, as professoras (P-117-PU). 

 

Embora as representações sejam partilhadas, elas não são homogêneas. Elas são frutos 

da heterogeneidade da desigualdade social, desta forma, refletem as diferentes posições dos 

grupos sociais e seus discursos frente ao objeto. Representar corresponde a um ato de 

pensamento pelo qual o sujeito se reporta a um objeto, o que faz toda representação social ser 

sempre representação de alguém e de alguma coisa (JODELET, 2001), desta forma, a 

representação é peculiar ao sujeito, ao grupo e à sua atividade. Em consonância com o 

conceito a teoria de representações sociais e suas características, identificamos uma 

professora da rede pública, que atua em uma escola cujo público se diferencia 

financeiramente do público das demais escolas municipais. Essa professora apresentou uma 
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posição para com os aniversários muito semelhante a das professoras da rede privada. 

Ressaltou em sua fala o excesso de comidas e decoração nas comemorações dos aniversários 

e considerou mais interessante a proposta de comemoração da escola privada, que permite 

somente que a família leve o bolo. No entanto, ao mencionar seu intuito de investir 

financeiramente na comemoração do aniversário de duas crianças, apresenta posição parecida 

com a de suas colegas de rede pública.  

 

Figura 85 – Ficha: Alimentação II 

ALIMENTAÇÃO
O Texto abaixo, extraído do site de uma escola,
refere-se a apresentação do grupo teatral do
Habib’s.

As imagens foram extraídas do site de uma escola e da rede
social facebook. Refere-se a um projeto em que o Ronald
McDonalds realiza shows em escolas públicas e privadas.
Segundo o site da rede de lanchonetes, o show tem por
objetivo despertar hábitos saudáveis.

Fonte: as autoras 

 

Há entre as entrevistadas um consenso em relação à preferência por comemorações 

coletivas dos aniversários na escola. Algumas falas revelam um repensar dessas 

comemorações no ambiente escolar. Esses comentários são indícios de que algumas reflexões 

críticas estão sendo realizadas frente às situações desagradáveis provocadas pelas 

comemorações, como é possível perceber no trecho abaixo selecionado: 

 
Essa de fazer no dia do aniversário da criança, ou no dia que a família quer, 

pra mim, se fosse minha a escola, já seria descartado. Há um tempo atrás, a 
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gente sempre comemorava um dia específico do mês todos os 

aniversariantes - só que podia trazer tudo – e aí, aos pouquinhos,  a gente foi 

tirando que foi muita confusão com os pais, porque o que acontecia é que 

eles aproveitavam o fato de comemorar aqui, pelo fato da maioria dos 

amiguinhos deles serem daqui, e ao invés de fazer fora, gastar dinheiro pra 

fazer uma festa fora, fazia aqui.[...] Outra coisa que também foi polêmico é 

que antes a gente podia colocar convites na agenda que ia ter uma festa, aí 

vinha aquele monte de presente. Também foi uma coisa que foi proibida, 

justamente porque a gente tinha todo um trabalho, a mãe se sentia na 

obrigação de comprar um presente pra outro, e a gente tinha que organizar 

esses presentes depois... Era aquela confusão. [...] (P-70-PRI). 

 

As professoras que se posicionaram de modo contrário às apresentações de personagens 

e mascotes, justificaram suas posições utilizando vários argumentos, como: o papel da escola 

não é o de reproduzir o que a mídia mostra; os personagens midiáticos estimulam o 

consumismo, além das apresentações não possuírem um intuito pedagógico; a escola deve 

oferecer algo diferente do que a mídia tem oferecido como, por exemplo, questionar o que a 

mídia tem mostrado. 

Em relação às formas de comunicação, Vala (1995) alerta que as representações não 

sempre atos de partilha, de consensos, são muitas vezes atos de debate, de discussão e 

argumentação no interior dos grupos ou entre grupos. Em coerência com a teoria, detectamos 

que enquanto para maioria das professoras, as práticas que incentivam o consumo devem ser 

abolidas por provocarem constrangimento no grupo, para outras, a ludicidade e a inovação 

servem como justificativa para essas práticas.  

 

Muito interessante essa proposta do McDonalds e do Habibis, né? Bem 

lúdico, bem legal! Infelizmente a gente não tem acesso a esse tipo de 

atividade extra classe...Interessante você vê que o Ronald McDonald é que 

está indo pra escola. Seria muito interessante se chegasse aqui na escola que 

eu trabalho, mas infelizmente a gente não tem a possibilidade de ter acesso a 

todos os projetos que são disponibilizados pelo município... já aconteceu de 

uma vez um projeto referente à conscientização do trânsito, mas de 

alimentação não.[...] Essa cena aqui de ir pra RiHappy eu acho 

interessantíssima, mas nunca vivenciei e acredito que na minha realidade de 

escola do município seria muito difícil, seria bem complexo mesmo, porque 

a realidade deles é muito difícil, tem muitos deles que vão pra escola às 

vezes até descalços porque nem uma sandália tem pra botar no pé (P-117-

PU). 

 

É muito importante trabalhar lúdico na sala de aula... Aqui se percebe que a 

visita desse Ronald Mcdonalds chamou a atenção das crianças...Todos com 

atenção voltada para ele e que a gente percebe que no dia-a-dia o professor 

não consegue prender a atenção de todos e começamos a perceber que esses 

recursos, eles são bem-vindos na sala de aula (P-05-PU). 
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Ah! Eu acho bacana, sabe? Esse aqui apesar de ser da Rihappy, né? Que 

seria um comercial, não é? Uma forma de chamar essas crianças - quando 

sair daí ir lá – pra ver o solzinho lá na loja e daí comprar alguma coisa. Esse 

daqui do Patati Patatá também, assim... Por que tá no auge, né? O Patati 

Patatá, porque os pequenininhos, todo mundo adora esses palhaçinhos, né? 

Também não deixa de ser uma forma de comercial, porque tem o CD, tem o 

DVD, tem tudo. Mas, assim, é divertido, não é? Eles se divertem muito e 

depois o mais interessante - quem vive na escola, de quem vive esse 

momento – é quando acaba esses eventos, o que eles falam, sabe? A 

satisfação deles. E tem a cultura aí, né? Tem incentivo ao teatro – a iniciação 

ao teatro. A iniciação...  Até leitura também, porque daqui a gente puxa 

muita coisa, né? Acho bacana! Tirando todo esse lado do comércio, esse 

lado do consumo. Ficando só com a alegria que esses bonequinhos 

proporcionam pra essas crianças, eu acho bem bacana (P-04-PRI). 

 

 

Os trechos acima confirmam resultados de Dantas (2012) quando constata que a escola 

constitui um espaço de promoção do consumo e que os professores muitas vezes não 

reconhecem o cunho mercadológico de ações promocionais praticadas nesse ambiente. 

Também corroboram Santos (2005) quando relata a realização de um show da Nestlé no 

ambiente de uma escola. Segundo a autora, parte das professoras percebia a transformação da 

instituição em um ambiente mercadológico e outras docentes, embora percebessem que a 

intenção da Nestlé era fazer propaganda dos produtos, reconheciam como benéfico para as 

crianças que ganharam alguma coisa e se alegraram com o show. 

Além do discurso da ludicidade, a retórica do incentivo à leitura também é usada como 

justificativa para a venda de livros no ambiente escolar. As professoras favoráveis à venda de 

livros nas escolas destacaram a importância do estímulo à leitura, dos preços mais acessíveis 

para os livros, oportunidade de acesso já que os pais normalmente não levam as crianças às 

livrarias. Algumas enfatizaram que o aluno não é obrigado a comprar livros por ocasião da 

feira na escola.  Sobre isso disseram: 

 

Aqui tem a feira do livro... Então tem livros de R$ 2,00 até R$ 20,00. Mas, a 

criança ela não é obrigada a comprar. A gente faz um trabalho pra mostrar a 

importância da leitura, a importância do livro na vida de um ser humano. 

Então é trabalhado isso, ela vai ter o prazer de querer ler, porque ela já tá 

acostumada a esse trabalho que é feito no inicio do ano até chegar esse aí, e a 

gente não manda bilhete dizendo que tá cobrando valor X e Y não. É 

oferecida a feira, a criança vem com o pai e compra (P-79-PRI). 

 

Aqui na escola a feira do livro é assim. São dois dias geralmente ou fica 

mais um pouco mais dependendo da quantidade de alunos. A gente leva eles 

pra visitar à feira, eles escolhem o livro, aí a moça anota no papelzinho 

aquele que quer comprar. Eu, por exemplo, tive uma mãe que mandou R$ 

50,00 (Cinquenta reais) e o menino não queria comprar nenhum, “Tia eu já 

tenho livro em casa, não preciso de livros novos.” Inclusive a mãe dele 
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trabalha isso com ele, porque ele não gosta de comprar, ela vai comprar um 

sapato novo pra ele faz um escândalo. Porque ele diz que não precisa, que 

têm crianças que precisam mais do que ele, que é melhor comprar pra doar. 

Ele não faz questão de ter algo novo, pra comprar o livro dessa criança foi 

um sacrifício, que eu tive que ir com ele sozinho. Ele olhou todos os livros 

“Ah eu gostei desse, só que eu não quero comprar, eu não preciso comprar, 

eu já li, eu não preciso levar pra casa, vamos comprar pra outra criança?”, 

“Mas Fulano, sua mãe mandou o dinheiro, vamos comprar pra você” (P-62-

PRI).   

 

Segundo Bauman (2007), a satisfação do indivíduo na sociedade de consumidores seria 

o prenúncio de uma catástrofe iminente, que a professora juntamente com a família parece 

tentar consertar.  

Não há um estranhamento em relação à venda de livros, as professoras demonstraram 

ter familiaridade com as situações apresentadas nos bilhetes contidos na ficha. Afirmaram ter 

vivenciado situações idênticas ou semelhantes, no entanto algumas delas questionam a 

qualidade dos livros. Relataram que normalmente nas escolas as feiras são corridas, as 

crianças não conseguem explorar os livros e há uma forte pressão para que elas adquiram-nos. 

Segundo as entrevistadas, a estratégia de venda mais comum nas escolas é a montagem de 

estande pelas editoras. Algumas relataram as dificuldades que enfrentam para administrar a 

compra dos livros na própria escola.  

As docentes que se posicionaram de modo contrário à venda de livros, argumentaram 

que eventos como semana literária, roda de leitura, oficina de leitura, ciranda do livro, 

poderiam acontecer utilizando-se os livros já existentes na própria instituição. Acrescentam 

que a escola não deve ser lugar de comércio e de obtenção de lucro. Segundo elas, há essa 

intencionalidade da parte da escola quando organiza esses eventos. O interesse em lucrar foi 

recorrente em suas falas quando se referiram a diversas atividades que incluem a cobrança de 

taxas ou parcerias com personagens e empresas diversas. Foram várias as considerações por 

elas nas entrevistas. A seguir transcreveremos alguns trechos: 

 

Acho que a escola deve ter algum tipo de acordo, né? Como outras tantas 

mais. Tá muito na cara, né? Venha e me compre. Não é pra aprender balé... 

(P-115-PU). 

 

Simplesmente é... Não sei que termo usar... É um mercado dentro da escola, 

é uma maneira de se ganhar mais dinheiro fora a mensalidade, porque isso 

com certeza não gera só dinheiro pra pagar a despesa da festa, gera dinheiro 

também pra escola, dinheiro à parte, e que não deveria ser cobrado...Isso é 

consumo dentro da escola, pra mim se tem mercadoria virou comércio. O 

que é que pedagogicamente isso aqui vai fazer com a criança? A mãe, se 

quiser, pode levar isso, do Patati Patatá, pra dentro da sua casa, mas não 
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dentro da escola, né? ... A mãe leva no teatro e mostra quem é Patati Patatá, 

mas não a própria escola [...] (P-85-PU). 

 

Eles também levam muito pro lado do lucro. Eles querem lucrar com tudo, 

até com o passeio, até com a homenagem do dia dos pais (P-69-PRI). 

 

Tem um tal de teleco-teco também que faz isso, que é parecido com Patati 

Patatá. Fui convidada pra uma apresentação deles que foi numa escola 

particular bem pequenininha lá perto de casa e todo mundo recebeu o CD. 

Eles mandaram um kitzinho e um bilhete que ia ser tantos reais. E no outro 

dia o pai tem que mandar o dinheiro. A escola sempre ganha, não sei o quê 

nem quanto, mas ganha, porque diretor não faz nada, simplesmente pra 

promover o outro (P-115-PU). 

 

Aqui também gosto da interação, da parte lúdica. Se eles viessem só pra 

fazer apresentação, mas eles mandaram um kitizinho pra casa e os pais no 

outro dia tinham que mandar o dinheiro... Realmente. É um estímulo ao 

consumismo... Acho que a escola permite porque... Será que pode falar? Eu 

posso falar?... Pode ser que ela tenha uma porcentagem desse valor, dessa 

divulgação. Deve ser isso (P-97-PRI). 

 

Diversas professoras de ambas as redes fizeram menção aos custos das escolas 

particulares, inclusive algumas afirmaram que essas escolas são verdadeiras empresas. Para 

parte das entrevistadas, a escola privada precisa se organizar e fazer os eventos sem cobrar 

taxas. Outro grupo não discorda das taxas, mas do lucro que as escolas obtêm por meio delas. 

Sobre isso afirmou uma das entrevistadas:  

 

Mais uma vez eu entendo que pra proporcionar certos eventos é necessário 

dinheiro e que nem tudo, de fato, eles conseguem suprir com o valor de uma 

mensalidade, porque tem a folha de pagamento e dependendo da escola a 

folha é grande... Eu chamo empresa, porque já me disseram aqui várias 

vezes: “a gente é uma empresa”. Só que um dia eu falei: “e os feriados 

comerciais, porque a gente num folgou?” Diz que é uma empresa, né? Se é 

empresa, então a gente tá vendendo alguma coisa aqui, num sei... (P-46-PRI) 

Eu acho que a escola tem que se organizar como empresa, como instituição, 

como empresa mesmo que recebe dinheiro dos pais todo mês, separar uma 

quantia pra esses eventos, porque cobrar da família pra vir pra escola eu 

acho muito disparate, disparate total (P-50-PRI). 

 

A ancoragem enquanto familiarização do estranho a partir da incorporação social da 

novidade pode ser identificada nos discursos referentes à ludicidade, à importância da leitura 

e o da importância do brincar podem estar ancorando as práticas de educação para o consumo 

que incentivam o mesmo. 

O constrangimento e a exclusão foram mencionados pelas participantes nos diversos 

eixos. Falaram recorrentemente de situações envolvendo o consumo nas quais vinham à tona 

o constrangimento. A desenvoltura e propriedade com que falaram sobre as situações 
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constrangedoras que vivenciam permitem-nos inferir que elas estão bastante familiarizadas 

com essas práticas. Contudo, elas deixaram claro que não as reconheciam, pelo menos até o 

momento da entrevista, como práticas de educação para o consumo no interior da escola. Os 

relatos nos levaram a inferir que a maior preocupação das docentes não era com o incentivo 

ao consumo em si, mas com os seus desdobramentos, fazendo com que haja uma 

invisibilidade de certas práticas de consumo. 

Segundo Moscovici (2003, p. 31): 

 

essa invisibilidade não se deve a nenhuma falta de informação devida à visão 

de alguém, mas a uma fragmentação preestabelecida da realidade, uma 

classificação das pessoas e coisas que a compreendem, que faz algumas 

delas visíveis e outras invisíveis. 

 

Em termos de representação social podemos dizer que está havendo uma focalização 

das professoras no que consideramos consequência das práticas de incentivo ao consumo: 

exclusão e constrangimento.  

Jodelet (2001) expõe três condições que afetam os aspectos cognitivos via elementos 

diferenciadores do pensamento natural na emergência das representações sociais: Dispersão 

de informações; focalização; e pressão à inferência. A autora fala da importância de se 

identificar, dentre outras questões, o lugar a partir do qual o sujeito aborda a realidade, pois a 

focalização refere-se à implicação e interesse de determinados grupos por certos aspectos do 

objeto, resultando em uma visão fragmentada dos mesmos. A focalização está ligada à 

posição específica do grupo social em relação ao objeto de representação. Neste sentido, 

percebemos que há uma identificação das docentes com os pais quando o assunto é a cobrança 

de taxas e com as crianças em relação ao constrangimento vivenciado em certas situações. As 

entrevistadas falam como mães, tias, madrinhas, ora falam como docentes. Vejamos o trecho 

de uma das entrevistas: 

 

[...] Paga a entrada, paga o brinquedo, paga a comida. E os que não têm? 

Que foi o meu caso esse ano: eu fui pra festa, quando eu cheguei lá, não 

sabia que era pra pagar os brinquedos, não fui avisada e minha filha: “Mãe, 

eu quero ir nos brinquedos”. Cheguei lá, era cinco reais. Eu não tinha cinco 

reais na hora, pra que ela fosse no brinquedo. [...] A minha filha estuda na 

mesma escola que eu trabalho e assim, eu sinto muita dificuldade, porque eu, 

como sou professora, não tenho o salário dos pais que os filhos estudam lá. 

[...] Aí, nesse dia do São João, eu também senti, porque ela queria brincar, eu 

não tava com dinheiro, não sabia que era pra pagar, não tinha levado 

dinheiro. Depois ela queria comida e eu tinha levado um bolinho e um 

suquinho, mas ela queria a comida que todo mundo estava comendo e era 

cara...Aí foi uma situação assim, que eu fiquei triste, porque não tinha a 
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condição que o local tava dispondo.(A professora estava visivelmente 

emocionada) Como mãe, fiquei triste e como professora também fico 

constrangida por tudo tá pedindo dinheiro aos pais... É o consumismo, é 

voltado pra que os pais gastem dinheiro. (P-100-PRI, grifos nossos) 

 

Todas as professoras vinculadas à rede pública se colocaram contrárias à cobrança de 

taxas. No entanto, algumas deixam claro que discordam da cobrança de taxas em qualquer 

escola. Entendem que nem todos que estudam em escolas privadas tem condições de pagar 

taxas e trazem exemplos de sua própria realidade com filhos, sobrinhos etc.  

 

Figura 86 – Ficha: festa junina 

FESTA JUNINA

“Colocar num bilhete (aviso) para os alunos venham para a escola no dia da festa – todos de traje junino. Uma criança não veio
de traje junino e sim de uniforme e ficou constrangida. Tivemos que arrumar uma saia para ela.” (Professora 88 – rede pública)

“[...]“solicitam”(através de bilhete) para o aluno vir para a festa junina com uma roupa voltada para a copa (principalmente
vestidos verde e amarelo), onde os mesmos já possuem uma roupa que não seja da copa e que pode ser usada. Me sinto
incomodada que tudo gire em torno da copa.” (Professora 97 - rede privada)

“Na festa junina a criança tem que pagar uma taxa, os pais enviam brinquedos para as brincadeiras, mas no dia da festa as
crianças tem que pagar para brincar. A escola manda bilhete cobrando os brinquedos. Sou obrigada a pressionar as crianças.
Somos orientadas o tempo todo para pegar o dinheiro dos pais.”(Professora 77 - rede privada)

BILHETES ENVIADOS NAS AGENDAS

TRECHOS  DAS RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO

 

Fonte: a autora  

 

 

Em relação ao assunto cobrança de taxas, na posição de docentes da rede privada, parte 

delas se posiciona contrárias e outra parte se posiciona contra os altos valores cobrados, pois 

notam o interesse da escola em lucrar. A maioria das docentes, de ambas as redes, avaliam 

que tanto a cobrança de taxas, quanto o incentivo a aquisição de algum material provocam 
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constrangimento e exclusão dos alunos especialmente aqueles que não podem arcar com esses 

custos. Sobre isso disseram: 

 

[...] Já aconteceu em outras escolas em que trabalhei, o Patati Patata mandou 

os kits pra casa, botaram aquela bolsinha do Patati Patatá com revistinha na 

bolsa. Cada criança levou pra casa um comunicado dizendo que tinha que 

pagar X e teve uma criança que o pai não podia pagar, foi choro, a criança 

passou bem uns três dias sem querer vir pra escola, foi um aperreio mesmo 

pra convencer a criança que o pai não podia pagar, que não tinha dinheiro. 

Foi uma coisa séria, porque, querendo ou não, foi um constrangimento 

quando a minoria comprou. Foi aperreio esse dia. (P-95-PRI) 

 

 

A criança que, depois do desfile, não tiver a farda nova que o grupo tem, vai 

ser motivo de graça, de zoação. (P-64-PRI)  

 

As docentes da rede privada possuem uma atitude negativa em relação aos altos valores 

das taxas cobrados para as diversas comemorações, inclusive para lembrancinhas. Também, 

as docentes da rede pública assumem posição negativa para com a oferta de lembranças ou 

presentes oferecidos de forma individual nas diversas comemorações, algumas afirmam que é 

inviável a oferta para todos devido à falta de recursos. Outra parte de entrevistadas diz que “a 

lembrancinha é dispensável. “Não precisa dar o paninho de prato.”(P-109-PU). Segundo elas, 

a ênfase deve ser nos valores afetivos e as produções infantis devem ser vistas como 

lembranças. Contudo, as famílias cobram a comemoração e/ou a oferta de algo material. 

Disseram:  

 

Já teve um presente que a gente distribuiu sacolinha e a mãe olhou para mim 

e disse: "É só isso?". Ela não entendeu. Aquela sacola pintada com as mãos 

do filho era tudo de bom, mas ela não entendeu. (P-92-PU).  

 

A gente comemora o dia dos pais e das mães porque os pais cobram né? A 

comunidade cobra. [...] Mesmo que a gente não queira comprar nada do 

bolso da gente, a gente é obrigado a pensar algo de muita relevância, que a 

gente não vai dar um pedaço de emborrachado por dar, que a gente sabe que 

o pai vai se desfazer daquilo em segundos, a gente é que tem que se virar. 

Tem que ter a lembrancinha.(P-105-PU) 

 

Essas falas nos chamam a atenção para como as famílias representam as 

comemorações. Segundo as docentes, as famílias ancoraram as comemorações e eventos no 

que é oferecido pela escola como festas e presentes/lembrancinhas. 

Em relação aos eventos realizados pelas escolas, muitas professoras relatam já ter 

vivenciado e se mostraram favoráveis às comemorações acontecerem no espaço escolar, seja 
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dia dos pais, das mães ou da família. Para elas é a melhor opção, pois além de evitar exageros 

desnecessários, constituem oportunidades para se mostrar os trabalhos produzidos pelas 

crianças, conhecer os familiares e proporcionar aproximação e interação entre as famílias e 

crianças. Citaram diversas atividades que já vivenciaram durante essas comemorações.  

As professoras da rede privada relataram passeios diversos em hotéis cinco estrelas, 

resort, clubes, clubes de campo, casas de campo, cinemas. Muitas delas demonstraram 

preocupação com essas formas de comemorar. Relataram que as crianças já frequentam 

cinemas com seus pais sem necessitar da interferência da escola, consideram que no cinema 

quase não há interação, uma vez que a regra básica é o silêncio. Avaliam que as crianças das 

quais são professoras tem acesso a diversos locais de lazer (clubes, hotéis, casas de campo e 

praia, viagens ao exterior entre outros) e que nos passeios realizados pela escola, as famílias 

se dispersam, outras levam babás para cuidar das crianças o que acaba distorcendo o objetivo 

do passeio, ou seja, a interação entre pais e filhos. Além do mais, referiram-se à exclusão, pois 

devido ao alto custo, alguns alunos acabam por não participar.  

Para as comemorações no interior das escolas, algumas sugerem atividades, outras 

dizem já ter participado de atividades, como: brincar na areia, biodança, dançar, jogar futebol, 

oficina de pintura, exibir vídeos ou músicas para reflexão, construção de brinquedos com as 

crianças, as crianças desenharem os pais e estes desenharem os filhos, picnics, corrida de 

saco, café da manhã, show de talentos, palestras, chá da tarde, jantar, aula de massagem, 

vôlei, bolão, cabo de guerra, etc.  

Em relação às apresentações, nenhuma participante informou ter conhecimento de 

show do “solzinho” nas escolas. No entanto, a maioria das docentes, não demonstrou surpresa 

quanto à apresentação do Patati Patatá, ao contrário, algumas afirmam já ter presenciado, no 

ambiente escolar, apresentações deles e de outros palhaços, de mágicos etc. Ficou evidente 

que as participantes são mais tolerantes em relação aos palhaços Patati Patatá do que ao 

Solzinho. Elas disseram que a dupla Patati Patatá é divertida, trabalha com músicas 

apropriadas às crianças pequenas, possui vídeos interessantes e já faz parte do dia a dia das 

crianças.  

Salientamos que pareceu consenso entre as professoras, que os palhaços Patati Patatá
25

 

têm feito sucesso com as crianças pequenas. Durante as entrevistas, algumas professoras 

                                                           
25

 Em 2013 existiam mais de 40 duplas, autorizadas pelo dono da marca, se apresentando diariamente 

em 160 escolas de 17 estados. Somando produtos licenciados, shows, venda de CDs e DVDs, 

apresentações em escolas, festas infantis e o merchandising no programa de TV semanal exibido no 

SBT, a marca movimentava R$ 250 milhões por ano. Fonte: <http://goo.gl/TcXYtr>. Acessado em: 

07.05.2014. 
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afirmaram fazer uso dos CDs e DVDs de personagens em sala de aula como Patati Patatá e 

Galinha Pintadinha. Também observamos cartazes (com letras, números, calendários) desses e 

de outros personagens (Buzz Light, Mônica, Smilinguido
26

, Fuleco
27

, etc) nas salas de aula 

dessas escolas. Alguns cartazes com esses personagens eram comprados prontos, outros eram 

confeccionados pelas próprias professoras. 

Além disso, identificamos nas escolas a presença de jogos e materiais didáticos 

relacionados a personagens midiáticos
28

. Eram personagens como Patati Patatá, galinha 

pitadinha, Buzz Light, Mônica entre outros. Eles estavam presentes tanto em escolas públicas 

como privadas. Algumas docentes chegam a afirmar que por iniciativa própria adquirem os 

cartazes desses personagens para enfeitar suas salas. 

Parte das professoras se mostrou contrária à apresentação dos palhaços na escola e 

outra parte disse ser aceitável que a dupla Patati Patatá faça shows no próprio ambiente 

escolar porque os personagens são divertidos e deixam as crianças felizes, contudo se 

colocaram contrárias ao envio de produtos da dupla para casa após o término da apresentação, 

sem aviso prévio às famílias.  Dizem que os pais deveriam ser avisados com antecedência 

sobre a venda dos produtos vendidos na escola.  Percebemos certa contradição nas falas, pois 

algumas das docentes que criticaram a entrada do solzinho na escola, sob o argumento de que 

ele faz propaganda da loja e induz a criança a comprar, acabaram por apoiar a entrada da 

dupla Patati Patatá. Sugeriram que a propaganda dos palhaços seja enviada aos pais que 

podem adquirir os produtos da marca na escola ou em outro local. São contrárias, somente se 

as famílias não forem previamente avisadas. 

 

O patati patatá quando foi na escola do meu filho colocou um kit na bolsa. 

[...] E ele nem gostava tanto de palhaço, mas só o fato de ver as crianças com 

aquele material na mão e todo mundo levando pra casa, ele levou. Pra você 

vê como é a questão com essa coisa do consumo. Eu até questionei com a 

diretora, eu disse: “porque eles fazem a apresentação e deixam aqui na 

escola o material e você manda um bilhetinho pra casa, pra quem quiser 

adquirir mandar o dinheiro? Mas, como eles já sabem que a adesão vai ser 

pouca, eles fazem logo isso, mandam na bolsa. Já é esperteza deles. (P-105-

PU) 

 

                                                           
26

 Na década de 80 surge o personagem de uma formiga pequena e de aparência frágil para difundir os 

valores cristãos. A editora Luz e Vida desde 1989 cria produtos com o personagem a fim de divulgar a 

mensagem cristã baseada na Bíblia. O Smilingüido tornou-se popular e surgiram produtos falsificados. 

Para combater a pirataria no site do personagem, há uma seção denominada “Agente legal” que ensina 

as crianças a identificarem produtos falsificados. 
27

 Fuleco é o mascote da Copa do Mundo FIFA de 2014. 
28

 Esses cartazes que estampam letras, números, hábitos de higiene, felicitavam as mães pelo seu dia, 

davam boas vindas, normalmente vêm dentro de revistas destinadas a professores. 
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O Patati Patatá é aquela história – é meio comparando a Xuxa, por 

exemplo... São personagens da mídia que caíram no gosto das crianças, e 

foram lá e viraram um negócio, mas eu não tenho muita coisa contra, porque 

eu gosto de palhaço, mas não concordo em vender nada dos palhaços na 

escola! Eu acho que escola não é lugar pra se vender. Que eles dessem 

telefone de contato, que dessem panfleto, até se tiver, manda o panfleto com 

o contato, o endereço de uma lojinha, qualquer coisa assim. Porque aí os 

pais, em casa, resolvem o que vão fazer.(P-70-PRI) 

 

Minayo (2006) chama a atenção para o fato das representações sociais serem 

contraditórias, ilusórias e ao mesmo tempo verdadeiras. Para a autora, elas podem ser 

consideradas matéria-prima para a análise social, para a ação pedagógica e política de 

transformação, pois retratam a realidade. 

Uma análise dos comentários positivos feitos pelas professoras sobre a dupla Patati 

Patatá nas instituições de educação infantil sugere que essas docentes estão familiarizadas 

com esses personagens, isso faz com que compartilhem e vivenciem essas práticas de 

incentivo ao consumo de modo naturalizado, por isso não fazem questionamentos ou críticas.  

As professoras da rede privada relatam que a cobrança de taxas não gera 

constrangimento apenas entre alunos e familiares, elas também, se sentem constrangidas 

frente as queixas dos pais em relação as cobranças e algumas vezes até assediadas pelas 

instituições a realizarem as cobranças e a investirem seu próprio dinheiro na compra de algo 

como  lembrancinhas para eventos diversos. Afirmam: 

 

Eu me lembro que teve os jogos internos, que são pagos também... Aí 

mandei um bilhete perguntando se a aluna ia participar e a mãe mandou de 

volta dizendo que a aluna não ia e que eu não fizesse pressão psicológica na 

cabeça da menina pra menina participar. Eu tenho que fazer pressão 

psicológica na criança, porque se eu não fizer, não tem criança participando, 

se não tiver criança participando, não tem evento. Nessa escola aqui a culpa 

é do professor quando a criança não participa. Eu me lembro que ano 

passado, inclusive na frente de todo mundo, disseram aqui que não tinha tido 

a participação da turma, porque a professora não tinha estimulado.[...] Se 

não tiver evento quem paga é o professor, então a gente tem que tá fazendo 

lavagem cerebral nos meninos, que é pros meninos chegarem em casa e fazer 

lavagem cerebral nos seus pais e responsáveis pra poder acontecer as coisas, 

porque senão a gente é que paga o pato. [...] Depois que passa,  ótimo, mas 

durante a semana de algum evento que vai ter é um horror, porque você tem 

que tá o tempo todo pedindo dinheiro, porque só vai quem trouxer. No dia 

das crianças mesmo duas crianças não pagaram a taxa, aí quando foi na hora, 

elas veem, eles ficam perguntando, “Eu não vou levar isso não?” [...](P-46-

PRI)   

  

Tudo é vendido. Nada e construído. É! É isso aí, aqui ó (A professora pegou 

o maço de dinheiro que estava em cima de sua mesa e o deixou cair. Repetiu 

o movimento algumas vezes enquanto falava). Esse dinheiro aqui é pra 

(nome do evento). A vida da gente é correr atrás de dinheiro, de cobrar, de 
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cobrar, de cobrar. Vai ter festa junina, dinheiro pra roupa, dinheiro pra 

acessório [...]Tudo é dinheiro, é dinheiro [...] Eu recebo reclamação direto. 

„Tia, é muita taxa, né?‟. Eu digo „É, né? Fazer o quê?‟ (P-120-PRI, grifos 

nossos)  

 

Diferentemente das docentes que atuam na rede privada, as professoras da rede 

pública, demonstram ter mais autonomia para se posicionar de forma contrária em diversas 

situações cotidianas, como é possível perceber nos trechos selecionados: 

 

Aqui só pode trazer brinquedo uma vez na semana, agora esse ano eu não 

deixei. [...] Se você não tem a boneca tal ou o brinquedo tal, você não é 

ninguém. Você não existe pro mundo e se você não tem é pra comprar... Às 

vezes a criança compra até um mais barato que é a imitação pra dizer que 

tem aquilo. Na realidade a gente não precisa ter nada, a gente precisa é ser 

alguém.[...] Não deixo trazer. (P-92-PU)  

 

O que eu faço com os meus alunos é cantar parabéns, dou um beijo, dou um 

abraço, desejo muitos anos de vida e só. Eu não concordo com esse tipo de 

comemoração, não gosto, na minha sala nunca houve isso de um pai querer, 

pedir pra fazer, mas acho que semana retrasada a professora aqui permitiu. 

Se chegar pra mim eu também não vou ser a chata da história e dizer que 

não. Vou deixar trazer no segundo horário, lá faltando uns 40 minutos pra a 

gente ir. Mas pra eu trazer alguma coisa, não, eu acho que isso é uma coisa 

muito particular da criança com a família dela, com os parentes, mais 

voltado pra família mesmo. (P-86-PU)  

 

As docentes da rede privada, independente de serem a favor ou contra as práticas 

desenvolvidas na escola, como entrada de brinquedos dos alunos, venda de produtos, 

cobrança de taxas, festas, passeios, etc demonstraram ter menos autonomia para enfrentar 

essas situações cotidianas. Eis alguns comentários:  

 

Exatamente! Aqui é assim! Na sexta-feira é o dia do brinquedo. Chegou um 

Transformer semana passada que, se eu trabalhasse o ano inteiro, eu não 

pagava. Na rede pública, eu acho que o professor tem muita mais autonomia, 

em dizer na sala dele, qual o tipo de brinquedo que eles vão brincar, o que é 

que eles vão fazer. Aqui na rede privada, não. A gente tem muito a seguir. A 

gente tem muita vontade de fazer coisas diferentes que a gente não pode... 

(P-120-PRI) 

 

Se eu fosse dona de escola, eu já tinha abolido essa coisa de festa de pai, 

festa de mãe, era festa da família... Porque, como educadora, a gente sofre 

em ver a criança sofrer. “Ah! A minha mãe não mora com meu pai. A gente 

tem uma tia.” – E a gente sabe que aquela tia é a namorada da mãe[...] Aqui 

a gente já diz: pode dar ao papai, pode dar ao vovô, pode dar ao titio. (P-66-

PRI) 

 

Infelizmente aqui foi um preço alto para a semana da criança, foi R$ 80,00 

por cada criança, então muitos pais não gostaram, mas assim... Vai deixar o 
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filho de fora? Não vai. [...]  Na minha sala todos participaram. Nas outras 

salas teve aquele que não veio, porque o pai achou melhor não trazer, porque 

eu não ia gostar de ver meu filho sem participar. Se eu não tivesse como 

pagar eu preferia não deixar ele vir pra cá pra ficar só assistindo, ficava em 

casa se fosse o caso, mas jamais excluir, né? Então a maioria participou, 

reclamou do dinheiro, mas todos participaram, já por conta disso, pra não 

excluir. Nós, professoras, conversamos sobre o preço, mas não abrem de 

jeito nenhum e foi logo direto “Não adianta falar, porque o preço vai ser 

esse” e cobrando da gente, né? Porque quem fosse participar tinha que fazer 

as camisas, mas eu nem questiono muito, porque tenho que cumprir o que 

pedem (P-95-PRI). 

 

Mesmo que as docentes de ambas as redes estejam, em certa medida submetidas às 

regras das escolas e do sistema, essa submissão não se faz sem resistências. Vejamos o que 

afirmam a esse respeito: 

 

Então a gente tem que tá mediando isso o tempo todo, o que o povo decide lá 

dentro com o que o povo quer do lado de fora [...] é por isso que às vezes eu 

sou bem assim, seca e dura com relação a algumas coisas. Eu tenho uma 

colega aqui, ela fica o tempo todo pensando em apaziguar.[...] Eu não faço 

isso, porque se ninguém pensa na gente como professor diante de situações 

chatas como essa, então, simplesmente, quando a pessoa vem, “Ah, porque 

pagar, não sei o que” eu digo: “olhe, é uma coisa que a escola tá pedindo, vá 

lá dentro, os filhos são de vocês, corram atrás do que vocês acham o que é 

certo, vá lá dentro” ou então... “É, tá pedindo?” Tá pedindo, eu não fico 

argumentando, não fico tentando apaziguar, porque não sou eu que tô 

gerando aquilo, mas tô tendo que resolver aquilo, aí lá dentro a coordenação 

diz que eles apagam o fogo da gente, mas não, é a gente que apaga o fogo 

deles [...] (P-46-PRI). 

 

[...] É complicado demais, é constrangedor porque quem escuta é a gente, 

ninguém vai lá dentro reclamar. Eu digo pra falarem com a coordenação. Eu 

pergunto: “Alguém veio aqui reclamar?” Dizem: “Num veio ninguém aqui.” 

Digo: “Porque tava se queixando.”Eles dizem: “Mas num veio não, veio 

não”[...] Eu faço questão de dizer que os pais reclamaram. Pois é, pra tá 

ciente... E eu vou tá escutando sozinha? Porque senão a gente já absorve 

tanta coisa, se a gente ficar só com isso... Eu repasso, sempre repasso... Num 

fico com a bola só pra mim não! É pra eles ficarem cientes que se os pais 

num só tão aceitando, tá entendendo? E assim, eu acho que existe uma 

barreira que eles não falam, existe uma barreira deles chegarem até lá e 

falar... Bem, quem escuta é a professora, é complicado! E assim, como eu 

tenho... Eu num sei se problema ou essa sensibilidade de sempre me colocar, 

eu fico super mal com essa situação, super mal mesmo, querendo ajudar todo 

mundo sem puder, porque é complicado (P-97-PRI). 

 

 

Em Certeau (2005) táticas e estratégias dizem respeito a lugares diferentes que os 

sujeitos ocupam na relação cotidiana. Isto significa que eles ocupam lugares de poder ou de 

submissão/obediência. Contudo, em nenhum momento o autor aponta submissão total, visto 

que a todo tempo os sujeitos praticantes estão criando formas de burlar o poder estabelecido e 
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fazer valer seus desejos, vontades e sentimentos. O mesmo mecanismo que silencia cria 

possibilidades para que muito seja dito. 

Pensar nas práticas das professoras no interior da escola sob as lentes teóricas de 

Certeau (2005) permite uma inversão de perspectiva, um deslocamento da atenção dos 

produtos recebidos passivamente para a criação anônima de seus usos. Nessa perspectiva 

procuramos os sentidos nas artes de fazer dos professores considerando a legitimidade dos 

saberes que permeiam suas práticas clandestinas, suas estratégias e táticas (CERTEAU, 

2005). Entendemos que, quando as docentes pressionam as crianças para que adquiram 

determinados objetos ou participem de eventos, mesmo com o argumento de que são coagidas 

a fazê-lo, elas utilizam de estratégias a favor da escola, do sistema, contrárias às crianças e 

suas famílias. Essas estratégias estão inseridas nas relações de forças e empregadas por quem 

se encontra em situação privilegiada em relação ao outro. No entanto, quando elas agem 

incitando os pais a reclamarem e/ou na tentativa de evitar ou minimizar constrangimentos e 

exclusões nas diversas situações cotidianas, estão utilizando táticas para se moverem em um 

lugar que não é o seu, utilizam táticas contra a escola, contra o sistema a favor das crianças, 

das famílias e a seu próprio favor.  

A tática é entendida por Certeau (1994) como sendo a arte do fraco. Enquanto a 

estratégia está ligada ao poder, a tática é determinada pela ausência deste. Quanto menor for o 

poder, maior será a tática, ou seja, maior será a possibilidade de produzir artimanhas, burlas, 

efeitos de astúcia para lidar com as situações complexas. As táticas empregadas pelas 

docentes evidenciam microdiferenças onde um olhar desatento só enxerga uniformização, 

submissão e conformismo. Desta forma, conseguimos perceber formas clandestinas de 

conviver com estratégias impostas pelas escolas. Estamos nos referindo às invenções das 

professoras para driblar o constrangimento e a exclusão gerados por parte das práticas de 

educação para o consumo nessas instituições. 

As táticas são práticas em movimento (CERTEAU, 1994). Quando falamos nas 

práticas dos professores na escola também estamos falando de cotidiano. O estudo do 

cotidiano em Certeau propõe uma inversão de perspectiva, um deslocamento da atenção dos 

professores como usuários passivos de produtos e serviços recebidos para professores 

detentores de saberes legítimos, capazes de reproduzir estratégias, mas também de criar 

táticas seguindo suas próprias regras. 

As táticas que visam minimizar o constrangimento e exclusão das crianças citadas 

pelas docentes foram: confeccionar trajes alternativos para as crianças participarem de 

eventos; dispor de um acervo de roupas e brinquedos frutos de doações na própria escola; 
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enfeitar as crianças com adereços adquiridos com seus próprios recursos, sugerir que o 

presente enviado pela escola para o pai seja entregue a outro parente que represente a figura 

paterna na vida da criança; mediar empréstimo de brinquedos; explicar as crianças que não é 

obrigatório fazer festa na escola; sugerir que se substitua a venda por troca de livros; cantar 

parabéns não só para a criança que está tendo condições de fazer a comemoração na escola, 

mas para o colega que, por algum motivo, a família não quis ou pôde fazer a comemoração no 

ambiente escolar; apesar de possuírem camisas originais de times não as usarem no ambiente 

escolar; adquirir produtos e realizar comemorações diversas, inclusive de aniversários com 

seus próprios recursos financeiros, etc. Eis o que disseram três professoras sobre suas táticas:  

 

Eu costumo confeccionar os trajes da festa junina todos iguais com TNT e aí 

faço alguns adereços e coloco neles e faço minha apresentação (P-05-PU). 

  

Às vezes, tem duas crianças que fazem aniversário no mesmo mês - a família 

de uma quer participar, quer fazer, a outra não quer. Então, assim, pra não 

haver constrangimento a gente sempre: “Não! É dele também! Vamos lá! 

Vamos cantar parabéns pros dois!” – meio que coloca junto assim, porque 

são crianças e, infelizmente, a família decide (P-70-PRI). 

 

“Ah, Tia! É que meu pai não mora comigo!”. “Mas quando você for visitá-

lo, você entrega”. Ou, então, tem alguém que sempre representa o papai, 

pode ser a mãe mesmo. Aí, a gente já conscientiza eles. (P-02-PRI). 

 

Essa venda de livros eu acho um absurdo, porque no dia, os pais podem não 

ter dinheiro, então não devia ser uma coisa imposta, a criança vai ler por 

prazer e não ficar presa ao dinheiro. Eu acho angustiante, porque não é assim 

que a gente conquista o leitor...  Aconteceu que eu cheguei a comprar do 

meu bolso, livro para as crianças, porque eu fiquei constrangida de ver, 

crianças de três e quatro anos, na escola particular que eu trabalhava, sem 

poder comprar livro, se sentindo excluído naquele momento (P-92-PU). 

 

Um mural visto em uma escola pública tinha como título "A páscoa de verdade. A 

páscoa falsa". Do lado da Páscoa verdadeira estavam os símbolos cristãos pascais e do lado da 

Páscoa falsa ovos de páscoa, coelhos e chocolates. Nesta mesma escola, durante a entrada das 

crianças a vice-diretora avisou que no dia seguinte haveria uma comemoração do dia das 

mães com lanche, sorteios e brindes. Perguntamos à professora com que recursos os brindes 

eram comprados e ela informou ser com o dinheiro delas, pois o governo não disponibilizava 

recursos para os eventos. Explicou também que como as famílias eram muito carentes, os 

brindes serviam para tornar as comemorações mais atrativas para as mães. A professora 

também comentou que era um hábito seu presentear seus alunos em datas comemorativas, 

afirmou que sempre dava um jeito de comprar alguma lembrancinha para seus alunos, que 

fazia questão de reservar um dinheiro para isso. 
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O consumo parece algo aparentemente banal, trivial, uma atividade que fazemos 

cotidianamente sem muito planejamento antecipado nem considerações (Bauman, 2008). 

Certeau (1994) afirma que na vida cotidiana os praticantes dispõem de maneiras de fazer, 

denominadas táticas dos praticantes, que sutilmente imprimem diferenciações a movimentos 

que deveriam ser restritos. Como as escolas públicas, não conseguem custear os eventos com 

a participação da comunidade usuária, a tática utilizada para incluir os alunos no mundo do 

consumo tem sido a busca por parcerias. As docentes relataram que conseguem voluntários 

que se vestem de palhaços, grupos solidários que fazem recreações, patrocínio de empresas, 

parceria com outros órgãos (Detran- Equipe Fon Fon, Secretaria de Saúde, Celpe, Exército), 

orquestras, sanfoneiros, saxofonista, etc. Segundo as entrevistadas, quando as parcerias não 

são possíveis, a tática adotada para deixar os eventos/comemorações/aulas mais atrativos tem 

sido fazer investimentos com seus próprios recursos financeiros. Sobre isso disseram:  

 

A gente prepara cesta de higiene pessoal que sirva unissex pra sortear, 

porque a pessoa que vier representando a criança ela vai tá ali participando, 

vai tá ouvindo. [...] Os professores, a gente faz uma listinha vamos botar 

perfume, desodorante, sabonete, cotonete, algodão, esmalte, batom, 

prestobarba, essas coisas, tudo. E cada um vai marcando o que vai trazer. 

Geralmente a gente faz cesta igual de manhã e de tarde (P-93-PU). 

 

A gente permite que as famílias façam a festa aqui também, mas eu discordo, 

porque acho que essa festa poderia ser só o bolo, suco e um lanche. Eu 

discordo dessa coisa de montar esse painel, de trazer essas mesas temáticas. 

Tem umas que tem umas bandejas bem bonitas... Provençal... Tem gente que 

traz uma pessoa pra encher as bolas e decorar. Eu penso que isso é pra uma 

casa de festa, não pra aqui... Hoje em dia parece que a sala de aula, a escola 

tá se transformando numa réplica, em miniatura de um salão de festa. O 

pessoal quer trazer de tudo. Eu acho totalmente desnecessário. Gosto da 

ideia do lanche coletivamente, aí nesse dia a gente acrescenta o bolo, porque 

aí dá o tom de festa... [...] A minha turma é muito festeira, as famílias 

sempre fazem o aniversário. A gente tá pensando em fazer o aniversário de 

duas crianças que a família em época alguma fez aqui no CEMEI, em cinco 

anos. Então, a gente vai ofertar pra essas crianças, porque elas estão se 

sentindo constrangidas [...] A gente já tá se programando pra próxima 

semana fazer o dessas duas crianças (P-49-PU). 

 

[...] uma vez a gente trabalhou uma receita, tava trabalhando com gênero 

textual receita, aí a gente fez brigadeiro que era o único que deu pra fazer 

sem precisar usar tanto o fogo ou o forno. O outro foi na semana da criança 

que a gente fez também, cada sala confeccionou alguma coisa e a gente fez 

um lanche coletivo. O meu foi cupcake. O bolinho foi o bolinho que veio da 

prefeitura, um bolinho de bacia que vem individualmente num saquinho. 

Como uma semana antes a frequência foi baixa por causa da reforma que tá 

tendo aqui na escola, aí me deu aquele estalo e eu pedi pra direção separar 

que a gente vai usar com o Cupcake, porque iria sobrar pra mim e pra a outra 

professora custear isso, aí a gente pediu o bolinho e rachou entre mim e entre 
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ela e a minha auxiliar... Aí uma trouxe brigadeiro e a outra trouxe aquelas 

coisas coloridas que bota em cima em forma de borboleta, de estrelinha (P-

86-PU). 

 

As parcerias e os próprios investimentos das docentes podem significar o que Certeau 

(2005) chama de ação calculada, isto é, uma tentativa de aproximar as comemorações da 

escola pública das que ocorrem na escola privada. Essa ação nos leva a refletir sobre os 

modos como as professores incorporaram, transformaram ou resistiram às orientações 

impostas por uma ordem social dominante, pois para incluir seus alunos no mundo do 

consumo utilizam-se de operações astuciosas e clandestinas, denominadas por Certeau (2005) 

de artes do fazer. Essas táticas empregadas pelas docentes de escolas públicas, são vendas, 

inclusive de produtos não saudáveis nas escolas, para arrecadar recursos para a realização de 

eventos que se semelham aos das instituições privadas. Afirmaram: 

 

Aqui mesmo a gente já fez um bazar entre nós mesmos, e as crianças viam 

aquele movimento, entravam e faziam assim: “Tá vendendo? Aqui virou loja 

foi? Virou barraca?” É muito engraçado porque ele pensa assim como é que 

tem um comércio aqui dentro? A relação dele com a escola não é de 

comércio, né? E foi um período bem rapidinho que foi justamente para gente 

fazer uma festa, mas era muito engraçado que eles quando passavam com os 

pais olhavam aqui pra sala e vinham aqui traziam pra ver se tinha alguma 

coisa pra comprar.[...] Na primeira festa da família desse ano uma pessoa 

nos ofertou uma orquestra pro carnaval e a orquestra não veio inteira aí ela 

ficou achando que estava em falta com a gente e mandou um saxofonista pra 

festa da família, sem a gente ter ônus algum. Foi muito legal[...] 

Contratamos o saxofonista para a festa de São João, aí ele cobrou um valor 

X, aí a gente disse: “olha, a gente não tem esse dinheiro, mas se o senhor 

quiser disponibilizar seus CD‟s pra gente ir vendendo e tentar alcançar esse 

dinheiro a gente faz isso”. A gente não só alcançou como ultrapassou. A 

gente dizia: “A gente tá vendendo esse CD do saxofonista como ajuda de 

custo.” Então a pessoa ficava com o CD e estava ajudando para a festa. (P-

49-PU) 

 

Já aconteceu uma situação numa data de dia das crianças na escola do 

município, em que nós professoras, decidimos custear essa diversão para os 

alunos, então nós nos cotizamos e a gente conseguiu carrocinha de cachorro 

quente, de algodão doce, um pula-pula, um palhaço pra fazer maquiagem, foi 

um pacote que a gente fez e dividiu o valor pras professoras. Mas também só 

teve durante um ano, no ano seguinte já não teve mais, já eram outras 

professoras e terminou que uma concordava e a outra discorda aí pra não ter 

maiores problemas a gente decidiu durante todo o ano fazer tipo 

barraquinha, onde cada sala se responsabiliza durante uma semana de tá 

vendendo pipoca, salgadinho, que não são alimentos saudáveis, mas que vai 

ajudar a ter aquele fundo pra quando se aproximar o dia das crianças a gente 

ter o dinheiro pra investir na festinha deles. Nós, professoras, compramos 

esses alimentos. A gente faz a primeira compra. Uma professora compra um 

pacote de pipoca com 20 pipocas, outra professora doa um pacote de 

pirulitos, outra de salgadinhos, outra de bombom e aí fica responsável de 

todas elas trazerem um item pra botar ali na barraquinha e vender durante a 
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semana.  A gente vende para próprias crianças e o que a gente conseguir 

arrecadar a gente junta pra reinvestir e isso vai passando por todos os meses 

pra poder colocar um pula-pula, um palhaço pra fazer a animação da festa. 

(P-117-PU) 

 

Lembramos que as escolas públicas são proibidas de comercializar produtos. A 

inexistência de recursos para a realização de festas/ comemorações consideradas atrativas 

constitui o motivo para venda ilegal de produtos no ambiente escolar. No entanto, articulamos 

a comercialização com a capacidade de inventividade do mais fraco que dribla o sistema. As 

docentes da rede pública realizam desvios no uso ao reverterem os recursos adquiridos com a 

venda para a inclusão de seus alunos no mundo do consumo.  

Essas professoras ao procurarem parcerias (com outras instituições e/ou pessoas 

físicas) assim como ao financiarem ou colaborarem com a realização de eventos e aquisição 

de produtos, revelam microrresistências que orientam microliberdades e deslocam fronteiras 

de dominação (CERTEAU, 1994). Essas ações indicam suas preocupações relacionadas com 

desdobramentos do consumo (exclusão e constrangimento) e não com o incentivo 

propriamente dito à sua prática.  Isto fica claro quando reclamam da venda de livros e outros 

objetos no ambiente escolar, criticam as diversas comemorações, inclusive de aniversários, no 

entanto, compram e vendem produtos, além do que financiam comemorações com seus 

próprios recursos para os alunos sob o mesmo argumento de evitar a exclusão e o 

constrangimento.  

Ainda sob o discurso da inclusão e do não constrangimento, uma professora nos 

contou, que exigiu que um palhaço que estava vendendo produtos dentro da escola, após o 

término do show, oferecesse o produto a duas crianças que não havia levado o dinheiro. 

Provocou um certo mal estar, mas o palhaço acabou cumprindo as exigências da docente. 

Percebemos que embora a docente aparente submissão à escola, uma vez que não pode 

impedir o show do palhaço e a venda de objetos, ela se move no cotidiano reinventando a 

vida. Aquilo que a oprime é também o que favorece que se liberte. Sem fazer alarde no 

ambiente em que trabalha, silenciosamente burla as arbitrariedades, desmobiliza dispositivos 

excludentes (CERTEAU, 2005). 

Quando preparamos a ficha referente às formas de comemoração do dia dos pais e das 

mães pretendíamos estimular as professoras a falarem sobre as cobranças de taxas para a 

compra de presentes, passeios e comemorações diversas. No entanto, fomos surpreendidos 

com a recorrência de menções das docentes ao dia da família e as diferentes configurações 

familiares.  
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Entendemos que o material e o modo de condução das entrevistas permitiram que as 

professoras se sentissem mais livres para falar sobre situações que não haviam sido previstas, 

mas que foram importantes para discutir as representações e práticas de educação para o 

consumo. 

 

Figura 87 – Ficha: formas de comemoração (Dia dos pais/ Dia das mães) 

FORMAS DE COMEMORAÇÃO (DIA DOS PAIS / DIA DAS MÃES)

DIA DOS PAIS NO CINEMA

DIA DOS PAIS NA ESCOLA BILHETE COMEMORAÇÃO DO 
DIA DOS PAIS

BILHETE COMEMORAÇÃO DO 
DIA DAS MÃES

 

Fonte: a autora  

 

 Das 32 entrevistadas, 20 falaram sobre a exclusão e o constrangimento provocados 

pelas comemorações, dentro das escolas, dos dias dos pais e mães. Segundo elas, essas 

comemorações não consideram as novas configurações familiares e as particularidades de 

cada família. Quanto aos constrangimentos destacaram pais falecidos, separados, alienação 

parental, pais encarcerados, crianças que sequer conheceram os pais, ou que conhecem, mas 

não residem com eles, além de familiares que, por outros motivos, não conseguem ou querem 

participar desses eventos ocorridos nas escolas. Comentaram:  
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Eu acho muito errado o dia dos pais e o dia das mães, né? Que, hoje em dia, 

a gente sabe que tem famílias que não têm pai, tem família que têm duas 

mães, tem família que é vô e vó... Têm uns que não tem, têm uns que a mãe 

não é presente. E, aí, é um problema muito grande. Pra mim, teria que ser 

comemorado o dia da família, entendeu? Independente da família que seja. É 

constrangedor, pra mim, como professora, ver um aluno que não tem pai, 

que tá ali se apresentando, tá ali dançando, tá com aquele olhinho 

procurando, e sabe que o pai não tá lá, né? (P-120-PRI)  

 

Tem mãe que manda o filho pra apresentação com babá, entendeu? Isso vai 

da organização de cada família, tem mãe que não valoriza tanto esses 

momentos e a gente que sofre com isso, porque sabe que eles sofrem. [...] (P-

64-PRI)  

 

As professoras não se referiram as famílias como desestruturadas, mas as novas 

configurações familiares, o que nos leva a inferir que essa representação de família começa a 

ser ancorada aos discursos e práticas das docentes. Elas demonstraram rejeição as formas 

tradicionais de comemoração do dia dos pais e das mães e se colocaram favoráveis a 

comemoração do dia da família. Esses posicionamentos revelam articulações entre 

representações sociais e práticas. Sobre essas articulações destacamos que segundo Moscovici 

(2007), representações sociais constituem preparação para a ação, conduzem 

comportamentos, modificam e reconstroem os elementos do meio ambiente que o 

comportamento deve ter lugar. São guias de leitura para a realidade. Eis alguns fragmentos de 

falas que ilustram o que comentamos em relação a representação social de família e sua 

relação com as comemorações nas escolas: 

 

Aqui na escola quando eu comecei tinha essa divisão também de trabalhar, 

uma festa pros pais... Aí eu ficava encucada com isso, de por que aqui na 

escola ter essa divisão de pai e mãe? Quando tinha reunião eu questionava 

muito... Aí teve um dia que tava todo mundo na reunião aí eu disse: “Mas 

por que vocês fazem dia dos pais e dia das mães? Se às vezes tem homem 

casado com homem que adota uma criança, que tem mulher junto com outra 

mulher que adota outra criança, como é isso? Como é que vocês resolvem 

isso?” [...] Aí junto com a opinião de outros funcionários e de alguns outros 

pais mudou essa ideia de dia de pai e dia de mãe e agora é dia da família que 

é mais interessante, sabe? ... Aí eu acho que é bom muitas escolas reverem 

essa questão de hoje em dia estar fazendo festa exclusiva para pai e para 

mãe.(P-13-PRI) 

 

Eu já fiz tudo isso também, tudo isso que tá aqui nessa ficha. Tem criança 

que não tem mãe ou pai, mas tem uma pessoa tão importante quanto, então, 

eu trabalho a mãe com temas, com livros, com pesquisa, mas presença da 

mãe naquele dia eu acho complicado, porque tem mães que trabalham e não 

podem vir. E aí como fica a criança? Tem criança que o pai não vive com a 

família, não está presente. E aí? Essa criança não tem pai, vai ficar sofrendo, 

tem menino que sofre pra valer, é como se ela fosse discriminada, eu acho 

muito perigoso para uma criança. Já passei apertos por causa disso, de ver 
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uma criança chorando, e eu com duas crianças no braço e a apresentação 

rolando, nem eu podia tá lá com o meu grupo e com duas chorando do lado 

de cá e a frustração rolando[...] Vê que falta de respeito com a criança[...] Eu 

acho que a escola não tem nada a ver com esse comércio, ela deveria 

trabalhar outra coisa. Me incomoda essas datas comemorativas. Eu tô dando 

esse depoimento, porque eu passei por tudo isso. Eu já fiz festa, já achei tudo 

isso normal, mas depois a gente começa a entender melhor. Antes eu fazia, 

me incomodava quando a mãe não vinha, mas eu não tinha essa visão. 

Depois eu passei a observar melhor, depois de trinta e poucos anos a gente 

começa a entender melhor. Mas, antes eu achava super normal, o pai não 

veio? Não tem nada não. Depois que eu vi o sofrimento da criança, aí eu 

pensei que não era normal não, era uma baita de uma sacanagem.(P-92-PU) 

 

 

Sobre a possibilidade de transformação das representações sociais reitera Moscovici 

(2007, p.102) quando afirma “nossas representações internas, que herdamos da sociedade, ou 

que nós mesmos fabricamos, podem mudar nossa atitude em relação a algo fora de nós 

mesmos”, conforme percebemos na fala de P-92-PU. Inferimos que essa representação de 

família está sendo construída pela vivência das docentes nas escolas. Podemos dizer que da 

mesma forma que a transformação das representações repercute nas práticas, a transformação 

das práticas, seja espontânea ou por intervenção, tem um efeito direto na organização e nos 

significados das representações sociais (JODELET, 2007). Embora, nas falas das 

participantes, a vivência aparente ser a principal fonte de construção das representações de 

família, há sinais de que os processos de formação e aprendizagem das docentes estão 

contribuindo para tal mudança. Afirmou uma delas: 

 

A gente vai pra muito congresso, né? Que fala que não dá pra trabalhar mais, 

que a sociedade hoje em dia tá tão mudada, não dá mais pra trabalhar datas 

comemorativas, mas os pais pedem. Dia das mães, dia dos pais pedem, natal, 

carnaval, na época do carnaval, eles chegam, eles perguntam, então a gente 

fica... (P-105-PU) 

 

Castro (2011) afirma que as representações sociais podem ser conservadoras ou 

inovadoras. São estruturadas a partir de uma lógica singular permitindo a um determinado 

grupo compreender o mundo que o cerca e lidar com os problemas que surgem, um saber que 

organiza um modo de vida e dá sentido a realidade. 

Percebemos que a maioria das docentes está representando a família de uma forma 

inovadora, que acompanha as mudanças desse grupo social. No entanto, também encontramos 

representações tradicionais, uma participante se posicionou de modo contrário à 

comemoração do dia da família. Segundo ela, agindo dessa forma a escola acaba por aceitar 

famílias homoafetivas em detrimento à família "criada por Deus". Afirmou: 
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É bom ver ainda dia dos pais e dia das mães nesse cartaz, porque estão 

querendo acabar e colocar o dia da família... Mas, o que eu tenho visto é que 

essa coisa de dia de pai e mãe, pelo menos na rede pública está com os dias 

contados, não sei nem se acabou e esqueceram de me avisar, porque o que eu 

tenho visto é família, o que eu tenho visto é duas mães, é dois pais e a gente 

não pode nem questionar isso, porque enfim, né? ...Assim eu penso que essa 

educação pro consumo, assim como a educação inicial, a educação 

doméstica, como a gente fala, tem que começar na família e que a própria 

instituição escola também está colaborando pra destruir a família, isso é o 

que eu penso, uma vez que você fala que tá aceitando as diferenças, vamos 

aceitar pai e pai como um casal, mãe e mãe como um casal, em detrimento 

ao pai e mãe de outro aluno que é um casal, vamos dizer assim, um casal 

inicial da espécie como Deus criou, macho e fêmea, né? ... Você não nasceu 

de uma diversidade. Então quando a escola vem dizer, é dia da família, é 

tudo diversidade, é tudo parentes, então cadê a origem? Cadê a referência 

daquele indivíduo, daquele sujeito? Não tem mais... Mas eu continuo 

pensando desse mesmo jeito, e onde eu puder ir e fazer e continuo pensando 

e fazendo do mesmo jeito... (P-116-PU)  

 

Na fala de P-116-PU percebemos uma preocupação em preservar o modelo tradicional 

de família, sem fazer menção ao constrangimento que isso possa provocar. Para Moscovici 

(2007), embora uma representação possa parecer mais racional que outra, como a 

representação científica parece ser mais racional que a religiosa, todas as representações 

sociais são racionais incluindo ao representações míticas e religiosas. Para o autor, não 

existem representações falaciosas ou irracionais, visto que elas fazem expressar a cultura. 

Todos os homens que vivem em sociedade são racionais porque pensam a partir de conceitos 

rigorosamente restritos, partilhados. Posto isso, consideramos a representação desta docente 

tão legítima quanto as das demais. 

Quando as imagens de um grupo estão passando por mudanças é que o caráter das 

representações é revelado, é neste momento, que Moscovici (2007) chama de crise, que as 

pessoas estão mais dispostas a falarem devido ao fato das imagens e expressões estarem mais 

vivas e o comportamento mais espontâneo. Isso porque os indivíduos estão tentando entender 

o que lhes é estranho. Mas a grande crise acontece quando há uma tensão entre universos 

reificados e consensuais que cria uma ruptura entre a linguagem dos conceitos e as 

representações, entre o conhecimento científico e popular. Essas crises podem ser 

responsáveis por revoluções concretas no senso comum (MOSCOVICI, 2007). 

Há uma preocupação, por parte das professoras, com a repercussão fora do ambiente 

escolar, das práticas que consideram estimuladoras de consumo. Para elas, o desejo 

despertado nas crianças provoca uma situação desconfortável entre os familiares. Sobre isso 

disseram: 
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E esse da Barbie é um site de uma escola?... Coitados dos pais! né? Vou 

aprender ballet com a Barbie, vou querer comprar todos os produtos que 

tiver aqui embaixo. (P-70-PRI) 

 

 

O Patati Patatá deixa as crianças felizes, mas eu já trabalhei em escolas que 

eles foram e quando terminam a apresentação, eles saem entregando o 

material deles nas mão das crianças. Eles não perguntam antes se a mãe vai 

querer pra ela poder levar o dinheiro ou não, eles já chegam e já vão 

entregando a cada um DVD ou CD e dá a tudinho e fica tudo feliz... “Olhe, 

vão levar pra casa e vão pedir a mamãe e trazer amanhã!”. Na época, eu acho 

que era uns R$ 20,00... Então assim, depois que o filho chega em casa, super 

feliz com aquele material na mão, a mãe só não dá se ela não tiver a quem 

pedir emprestado ou se ela num tiver cheque especial, porque corta o 

coração, né? Porque eles chegam em casa e “Oh! o que o Patati Patatá me 

deu!”[...](P-105-PU) 

 

 

Feira dos livros, aqui tem sim. Essa mesma situação. [...]Tínhamos que ir 

para a feira de livros pra eles observarem... foi tudo muito rápido e aí foi 

dando o papelzinho, eles escolheram o livro que queriam, a gente anotou, 

colocou valor e enviou pra casa. Não concordo. Acho que não é por aí! 

Como é que eu posso dizer? Não sei se incentivando... É como se estivesse 

forçando mesmo os pais a comprarem porque a criança já viu, já tá anotado 

ali, sabe? Começa a cobrança da criança, tá entendendo? Então os pais, eles 

se sentiram forçados a comprar uma coisa que normalmente, talvez não 

quisessem, não tivessem condições. Não concordei com isso não! (P-97-PRI) 

 

 

Aqui não pode trazer brinquedo também, aqui não pode, porque tavam 

trazendo tablet, iphone, ipad e é muita responsabilidade. Querendo ou não 

aquela criança que não tem condição de comprar, com certeza, em casa vai 

chorar, espernear pra querer um. Aí acontece de o pai mesmo sem poder, pra 

satisfazer, termina comprando, né verdade? (P-95-PRI) 

 

É possível perceber nessas falas das docentes indícios de uma representação de pais 

fadados a realizar os desejos das crianças, como se não lhes restassem outras alternativas. Isto 

nos faz pensar no limite tênue entre a adultização da criança e a infantilização do adulto. 

Segundo Costa (2009b) está havendo um apagamento das fronteiras e uma quase fusão dos 

universos infantil e adulto. A mesma autora afirma que tanto as crianças como os adultos 

estão sendo modelados e conformados, segundo os padrões da cultura consumista (2009d). A 

fala de uma das entrevistadas corrobora o que diz a autora:  

 

Eu sou contra as propagandas, reclamo toda hora da televisão, aquele 

bombardeio de McDonald‟s, de Barbie e outros produtos que estimula até o 

adulto mesmo. Tem adulto inseguro que chega a comprar coisa que não tem 

necessidade, porque viu, achou bonito e quer botar lá e aquele meu que tá 

funcionando não presta mais, tem que ter um novo, porque todo mundo já tá 
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com o novo, pra suprir uma carência emocional. Em outros termos: 

consumismo bem grande. (P-85-PU) 

 

A fala da docente sobre a influência da propaganda nos leva a refletir sobre sua função 

de transformar o supérfluo em necessário. O valor simbólico faz com que o essencial esteja 

sempre além do indispensável (BAUDRILLARD, 1995), aguçando o desejo de consumir 

mais objetos e serviços ou, como diria Lipovetsky (2007), produzindo a “civilização do 

desejo”.  

O apetite para comprar, estimulado pela propaganda, ultrapassa a esfera da 

necessidade física e domina a esfera psicológica, tornando homens e mulheres insatisfeitos e 

ansiosos, uma vez que buscam, a qualquer custo, a felicidade criada pelo modernismo em que 

a satisfação pelo consumo está atrelada ao bem-estar e ao conforto do indivíduo (BAUMAN, 

2008), sem se darem conta de que “[...] o indivíduo que coloca seu objetivo supremo, sua 

felicidade, nesses bens, se converte em escravo de homens e de coisas que se subtraem a seu 

poder: renuncia a liberdade”(MARCUSE, 1997, p. 90). 

A mídia, aliada as novas tecnologias influenciam na formação das gerações o que 

sugere um olhar crítico para entender que esses veículos não são entidades separadas da 

sociedade. Eles são parte dela, espaços privilegiados de produção simbólica que requisitam 

atenção dos indivíduos, afetando diretamente seu desenvolvimento emocional e social. Furlan 

(2011) afirma que a imagem se torna instrumento significativo na construção da lógica 

consumista seduzindo, incitando o sujeito ao aprisionamento e à insatisfação na ordem do 

consumo. Em outras palavras, a lógica consumista institui a ideia de que apenas o consumo 

possibilita a satisfação humana absoluta e imediata (BAUMAN, 2008).  

Segundo alguns relatos, as famílias nem sempre cedem aos apelos da escola e das 

crianças, seja porque não podem, seja porque não querem. No entanto, a tática e burla das 

famílias submetem tanto as crianças quanto as professoras ao constrangimento e as primeiras 

acabam sendo excluídas, como é possível perceber nesses trechos: 

 

Essa questão aqui de ficar constrangido é nessa preocupação que eu vejo, 

porque nem todo mundo vai poder tá incluso e essa exclusão não pode ser 

alimentada... Eu já passei por uma situação, na escola particular que eu 

trabalhei, que o aluno não pagou a taxa, chegou na escola e entrou. Mas, aí a 

pessoa responsável, lá na hora da festa, toda vez que a criança ia lá comer, a 

pessoa dizia: “nem pagou, né? Mas vê se deixa de comer”... (P-93-PU) 

 

 

Teve uma criança que os pais dela nunca compram nada, ela nunca participa 

dos eventos e no dia da compra dos livros ela fez: “e eu tia?” Aí eu fiz: 

“mamãe e papai depois vai vir aqui pegar o seu”. Menti, eu menti pra sair de 
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uma maneira mais confortável daquela situação desagradável, não ser tão 

desconfortável, nem pra mim e nem pra ela. Entendeu? (P-46-PRI)  

 

 

Teve o aniversário de fulano, aí o outro aluno: “Mãe tá chegando o meu 

aniversário. Eu quero na escola, eu quero na escola”. Muitas vezes a mãe 

não tem condições de fazer essa festa na escola e se fizer a festa e não levar a 

sacolinha que o outro levou, o bolo não vai ser do Ben10 ou do Batman que 

o outro levou. Não adianta só fazer. Tem que fazer fazendo, fazer do 

Batman, da Barbie etc e tal.  Então eu não concordo, não concordo. E é 

aquela coisa da amostrança, pra dizer que tem mais do que o outro, que a 

festa desse foi mais bonita, é aquele exagero. E os que não tem condições? 

Ficam frustrados por também não ter aquela festa. [...] Esses dias mesmo 

teve uma que fez aniversário, aí não teve a festa que ela queria, aí ficou 

muito chateada, aí a mãe até comentou: “Oxe! ela queria tanto a festa da 

Monster High, mas eu não tenho condições não, tia. Eu não posso fazer não, 

só vou trazer um bolinho”. Aí trouxe só um bolinho, mas ela ficou toda por 

fora, porque só teve o bolinho. Aí a gente sente o reflexo... Ela queria uma 

festa maior, com sacolinha, igual a do outro e não teve. (P-100-PRI) 

 

Mas, os pais nem sempre são vistos como vítimas das práticas de incentivo ao 

consumo desenvolvidas pelas escolas. Os pais são vistos como responsáveis, como aqueles 

que convivem pacificamente com as práticas escolares de incentivo ao consumo, pois aceitam 

sem questionamentos o pagamento das taxas, exigem conforto, nos eventos disputam com as 

outras famílias o status, estimulam o consumo e a disputa entre as crianças. Muitas vezes para 

reafirmar sua posição social acabem por manter os excessos dos filhos. Afirmam as docentes: 

 

Essa questão assim de festinha é muito relativa, eu já trabalhei em uma 

escola, na coordenação, que tinha eventos grandiosos, que o grande objetivo 

da direção junto com o marketing da escola, era assim, investir em eventos 

para que a gente pudesse fazer a divulgação da escola[...] Os pais pagavam 

caro, mas tinham direito a convidar dez pessoas, ou sei lá quantas, às vezes 

vinham pessoas de outras escolas e se encantavam por aquele evento, 

entendeu? E daí atraía pra conhecer a proposta da escola, pra conhecer como 

é de fato a escola dentro. Então, assim eu acho que também pode avaliar por 

esse lado e pelos pais. Então nessa escola os pais possuem um poder 

aquisitivo mais elevado e não aceitavam qualquer coisa e a escola tem que se 

adequar a realidade e mundo que eles vivem... Já participei, de um evento no 

dia dos pais que a gente foi pra um hotel lá em Gravatá... (P-62-PRI) 

 

 

Eu trabalho em duas escolas privadas, porém, realidades diferentes. Os pais, 

de fato, das escolas do nível em que eu trabalho, eles exigem sim que seja 

uma festa no lugar onde eles estejam sentados no ar condicionado, que seja 

algo confortável pra eles. Antigamente se fazia muito festa dentro da escola, 

mas o pai fica em pé do lado de fora, na quadra assistindo no calor, em pé no 

cimento e não é nenhum pouco confortável. Então, eu acredito que as 

escolas passaram a pegar lugares fora pra fazer por conta disso... (P-69-PRI) 

Você vê que as crianças aqui estão se preparando para o desfile, se 

maquiando, todas empolgadas, porque sabem que os pais vão ter o capital 
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pra investir nisso aí [...] e os pais, né? os pais estão mais empolgados que os 

filhos. (P-108-PU) 

 

 

A gente não pode fugir do mercado, né?...Então essa questão da rede 

privada, ninguém vai mudar, porque os pais, eles precisam se colocar... Eu 

vejo muito que o pai, quando escolhe a escola privada ou quando escolhe um 

brinquedo pro filho ou farda, ele escolhe por status, isso não tem como 

mudar, não tem, entendeu? Aí ele vai deixar o filho levar um brinquedo 

baratinho pra pensarem que ele num pode comprar um caro? Não tem como 

mudar a cabeça de um pai. É a sociedade que a gente tem e é a que a gente 

pode conviver... Se aqui usou o marketing pra usar o uniforme, é a forma 

como eles enxergam a vida. A vida é muito... É muita mercadoria, é muito... 

muito volátil, entendeu? Tem que se fazer uma exposição, super, ultra... Pra 

poder se apresentar um uniforme, é a forma como eles veem, é a forma como 

os pais aceitam isso, porque se a escola faz é porque o pai aceita e o pai se 

orgulha disso. O pai faz parte desse clubezinho, entendeu? (P-84-PU) 

 

O depoimento de P-84-PU remete a afirmação de Veblen (1988) de que a posse de 

bens e a riqueza impulsionam os indivíduos a lutarem entre si para superarem uns aos outros. 

Para Lipovetsky (2007), o consumo se compara à prática de uma atividade esportiva, assim 

como em um jogo há prazer, entretenimento, competição, emoção da conquista ou derrota, no 

consumo também há tudo isso.  

 Embora P-84-PU demonstre perceber as tramas que nos envolvem quando o assunto é 

consumo, sua fala carregada de pessimismo em relação a uma possível mudança nas práticas 

escolares nos dá indícios de perceber que por trás das imposições da escola, está o mercado 

que domina a sociedade e com o qual não é possível romper. Completou esta mesma 

professora: 

Eu passei pelas duas realidades, a escola pública e a particular. Quando todo 

mundo tava arrumadinho e uma criança veio com a farda e ficou 

constrangida e a gente arrumou uma saia, passei por essa fase. E também 

essa fase de pressionar na escola privada, porque a gente tem que tirar 

dinheiro dos pais, a gente cobra o ingresso, cobra a roupa... A maioria aqui tá 

até muito simples, porque a maioria tem os modelos e o modelo é resolvido 

em cima da hora, porque aí ninguém tem muito tempo pra resolver... Essa 

realidade eu não acredito que vai mudar... É isso aí mesmo! Eu tenho três 

experiências como mãe, eu levava a roupa que a escola queria. Teve até um 

ano que tive que comprar uma boneca, porque meu filho ia dançar com ela. 

Tive que comprar a boneca, tive que comprar a roupa dele, tive que levar 

brigadeiro e tive que comprar o brigadeiro, porque ele queria comer. Num 

colégio particular de freira, em Boa Viagem, entendeu? Criei ele lá. Todo 

ano a gente levava a comida e comprava a comida (risos). Era um absurdo, 

né? As brincadeiras e as comidas eram vendidas. E as comidas era a gente 

quem levava, era grátis, grátis, grátis, não saía nada do bolso delas! (P-84-

PU) 
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A maioria das professoras falou das situações expostas na ficha sem comentar o ensaio 

para a abertura dos jogos com a música veiculada no comercial da coca-cola quando isso 

aconteceu tentamos estimulá-las a falarem sobre a situação perguntando: “você quer comentar 

essa situação?” Algumas aceitaram o convite, outras não. Das 23 professoras que comentaram 

a situação, dez informaram ter trabalhado a mesma música e que a maioria das escolas que 

conhecem havia feito o mesmo. Das entrevistadas, 15 delas emitiram parecer contrário ao 

trabalho realizado com a música referenciada pelo comercial da coca-cola e quatro foram 

favoráveis. Não conseguimos identificar o posicionamento de todas as docentes devido aos 

comentários evasivos e desconforto demonstrado por elas para comentar a situação 

apresentada na ficha.  

 

Figura 88 – Ficha Eventos   

EVENTOS
TEATRO NA ESCOLA COM O 

SOLZINHO (MASCOTE DA LOJA DE 
BRINQUEDOS  RIHAPPY )

TEATRO NA ESCOLA COM OS 
PALHAÇOS PATATI PATATÁ

No mês de junho a maioria das escolas estava
decorada com o tema da copa. Em uma das
escolas visitadas por nós, na primeira fase da
pesquisa, fomos convidadas a assistir ao
ensaio de uma apresentação que as
professoras fariam para a abertura dos jogos.
Eram cerca de 20 pessoas que dançavam e
cantavam ao som da música chamada Copa
de Todo Mundo, interpretada por Gaby
Amarantos, Monobloco e David Correy. A
musica naquele período estava sendo
veiculada por um comercial da coca-cola.
Trecho da música:

JOGOS

Vem que vai começar
Um mundo num só 
lugar
Cada canto do meu 
país
Tem sede de ser feliz
E o som da batida
Na palma da mão
E a voz da torcida
É a voz da nação
Eu quero gol
Ôô ôô ôô
Vamos gritar
Ôô ôô ôô
É gol, é gol, é gol...

FEIRA DO LIVRO

Fonte: a autora  

 

As docentes contrárias ao uso da música veiculada pelo comercial, disseram que ela 

estimula a identificação com a marca e ao mesmo tempo incentiva o consumo de coca-cola 

pelas crianças. Enfatizaram que o tema copa poderia ter sido trabalhado de outra forma. As 

professoras de posição favorável ao trabalho com a música deram indícios de que não viam 
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outra alternativa para realizar o trabalho com as crianças, pois a  música em questão era a 

mais conhecida e estava sendo veiculada pela mídia. Comentaram: 

 

Então, a gente trabalhou este ano o projeto copa do mundo, eu acho que 99% 

das escolas fizeram o mesmo e, de fato, a música mais conhecida é essa, que 

eles mais sabem cantar, justamente por ser vinculada a coca-cola, né? Que é 

da propaganda e assim acho que foi a proposta que a mídia deu, talvez não 

tenha tido outra música da copa, um "hino" diferente, todos eles eram 

vinculados a uma propaganda, a algo.(P-69-PRI) 

 

E esse trabalho aqui na época da Copa, eu acho que todas as escolas fizeram. 

Valeu, porque tava na mídia, né?! E acho que a escola que não tivesse 

trabalhando com isso ela não tava socializando para a copa.  

 

Duas professoras disseram que antes dos ensaios não conheciam bem a música29. 

Uma afirmou que a música era da coca-cola e não tinha atentado que o tema era copa, a outra 

disse que, para ela, a música era da copa e desconhecia que ela havia sido veiculada no 

comercial da coca-cola. Admitiu que, assim como ela própria não tinha tido acesso a 

informação sobre onde e como à música estava sendo utilizada, o mesmo acontecia com 

outras professoras.  

Foi possível perceber outras circunstâncias nas quais as professoras reproduziram situações de 

incentivo ao consumo sem atentarem, pois segundo elas próprias esse incentivo pode se dar de 

forma sutil, por exemplo, através de elogios a roupas e acessórios diversos utilizados pelas 

crianças ou até mesmo com a realização de atividades que promovem, sem muito 

planejamento e reflexão. Afirmaram:  

 

E isso não é mentira não, as vezes passa o ano inteiro justificando mesmo. E 

alguns não gostam da farda, eu tenho um aluno que veio de calça comprida 

né? A farda daqui é aquele shortizinho, que é mais coladinho no corpo. No 

dia que ele veio de calça, que ele foi elogiado por todo mundo, desde esse 

dia que ele só quer vir de calça. [...] As vezes até um elogio, que o menino 

troca, né? Aquela menina que tem o vestido maravilhoso da Moster Ray, que 

não é vestido, é fantasia, é elogiada e vai querer vir com aquele vestido, 

aquela fantasia todo dia, ne?(P-116-PU) 

 

Aqui a gente fez um desfile de brincadeira porque era abertura do verão. 

Pedimos para as crianças virem de roupa de praia, que a gente ia chamando 

pra desfilar. Uma mãe nos procurou e disse que isso não era uma postura 

                                                           
29

 As professoras ensaiavam a música “Todo Mundo”, interpretada por Gaby Amarantos e Monobloco, 

tema para a Copa do Mundo do Brasil de 2014 lançada pela Coca Cola disponível em: 

<http://www.copanobrasil2014.com/copa-no-brasil/musica/musica-tema-da-copa-do-mundo-do-brasil-

2014-coca-cola/#sthash.vTqAtT4r.dpuf>. Acesso em 04.04.2014. 
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didática, que isso era um estímulo à competição e que a gente já tinha lá fora 

um estímulo muito grande, a cultura do ter, do aparecer, da moda, da criança 

como um produto fashion, como um mercado, né? E aí que ela não gostou e 

aí que a gente refletiu e concordou com ela e realmente a gente aboliu essa 

prática. Eles fazem até desfile aqui, como a gente tem a sala de faz de conta 

e têm fantasias que foram doadas, eles se pintam, se maquiam e desfilam. 

Mas, é tudo uma coisa de brincar não é uma passarela que a gente fez e não é 

com roupa trazida de casa, é com a roupa que tem lá, algumas até rasgadas. 

(P-49-PU) 

 

Para as docentes há uma grande contradição entre os objetivos acenados pelas escolas 

em relação às práticas e o que essas práticas realmente ensinam. Para elas, a maior parte das 

atividades mostradas nas fichas se contrapõem ao trabalho que a escola deveria realizar de 

educação para o consumo. Sobre isso disseram: 

 

[...] Aí me diga, qual a formação, enquanto cidadão, que essa criança está 

tendo? Que tipo de educação é essa? Então tem que ter uma visão muito 

crítica em relação a essas coisas, a gente, né? Enquanto adulto... Pra não 

expor as crianças a esse tipo de coisa, fazer uma educação para o consumo, 

numa escola particular, que junta dinheiro pra comprar na RiHappy, 

alimentação saudável do McDonalds... Como é que pode? Vê que distorção! 

Aí é tudo fachada, é tudo fantasia, aí mascara o consumismo. É educação 

para o consumo? É mascarada. Isso não é educação para o consumo.(P-116-

PU) 

 

[...] algumas crianças ficam de fora das comemorações, ou participam de 

uma maneira diferente, e isso já vai gerando nelas essa questão de valorizar 

tanto o dinheiro. Porque, pra participar das coisas, para interagir com os 

colegas, tem que ter dinheiro para pagar... (P-118-PU) 

A gente trabalha tanto com a criança pra reciclar, aproveitar e reaproveitar e 

exige que compre roupa de São João de uma cor. A camisa da feira de 

ciências não pode ser usada pra vir pra escola, não é considerada uma farda. 

(P-77-PRI) 

 

Como incentiva a alimentação saudável? ... O Ronald, pra mim é o símbolo 

maior do consumismo no planeta. O McDonald‟s é o grande símbolo do 

consumismo e da alimentação pouquíssimo saudável. (P-70-PRI) 

 

 

A contradição se dá pela dicotomia entre teoria e prática. Sobre essa desarticulação 

comentaram: 

Eu acho que enquanto escola a gente tem a responsabilidade muito grande, 

uma escola não pode se deixar levar por esse consumismo, pública ou 

privada, mesmo sabendo que meu aluno ele tem o padrão de vida que 

favorece [...] Na educação infantil a proposta é formar um cidadão crítico e 

atuante, quase todo trabalho de faculdade a gente coloca isso e na prática 

como é que eu formo esse cidadão? Eu acho que é se policiando, tendo a 

coragem de dizer não, é evitando que essa coisa que tá lá fora imposta, pela 

sociedade, adentre a escola, invada aquele espaço e contamine. Então aqui 

eu posso dizer não é por aí, não vou oferecer isso para o meu aluno, não vou 
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deixar chegar até ele, ou eu vou deixar de forma livre sem que ele precise 

pagar porque isso é importante, como a questão do livro, a questão da 

leitura. A escola coloca que foi animado que foi divertido que foi.... Mas eu 

acho que está havendo um contrassenso. Você tá falando uma coisa, você tá 

fazendo outra, e se a proposta é conscientizar você tem que unir as duas 

coisas, então não pode ser só pela diversão. Ah, porque foi muito animado, 

foi muito divertido, foi muito legal... Até aí tudo bem, mas e a lógica da 

coisa? Eu não posso ser incoerente no meu discurso e na minha prática com 

o meu aluno, e principalmente se eles forem crianças que observam muito 

mais o que você faz do que o que você diz... Então, assim... A minha opinião 

em relação ao que eu tô vendo aqui, é essa disparidade, essa distância entre a 

minha teoria e a prática, entre o que tá sendo dito e o que tá sendo feito.  

 (P-109-PU) 

 

Mas eu acho muito contraditório, né? ...Mas falar, falar, falar, falar e mostrar 

outra realidade, na verdade. O que dizer pra essas crianças sobre lanche 

saudável, se a minha proposta é de fast-food? Entendeu? Se é rede de 

lanchonete... Não tem como... Teoria diferente da prática. (P-120-PRI) 

 

Entendemos que a contradição percebida pelas docentes pode estar ancorada na teoria 

freireana. Segundo Paulo Freire “a prática docente crítica, implica no pensar certo, envolve o 

movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer” (FREIRE, 1996, p. 38). 

O autor afirma que o pensar certo rejeita qualquer forma de discriminação uma vez que ela 

ofende a substantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia. Defende que e 

preciso lutar por um mundo menos feio em que as desigualdades diminuam, em que as 

discriminações de raça, de sexo, de classe sejam sinais de vergonha e não de afirmação 

orgulhosa (FREIRE, 2001). As referências ao constrangimento, exclusão, e luta pela inclusão 

dão indícios de que o “pensar certo”, que abarca a rejeição a qualquer forma de discriminação 

perpassa as práticas das docentes.  

Em termos de representações sociais a dimensão do tempo é dialógica, pois o passado 

permanece e se reinventa através do processo de ancoragem o que consequentemente faz com 

que o presente não se encerre em si (CASTRO, 2011) visto que todo conhecimento dispõe de 

vinculações com o que foi produzido anteriormente, ele não é inaugural, desligado do passado 

e descomprometido com o futuro.  

Mesmo que as falas da maioria das docentes estejam carregadas de experiências 

pessoais e familiares, também percebemos ainda que de forma mais discreta, indícios de que a 

formação, inicial e continuada, tem contribuído para a formação das representações sociais de 

educação para o consumo dessas docentes. Entedemos por formação a acadêmica, a prática 

pedagógica cotidiana, a ação política do Estado, a prática política coletiva, as pesquisas em 

educação (ALVES, 1998), o que inclui as comunicações analisadas na primeira fase da 

pesquisa. 
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Diversas docentes afirmaram que as escolas precisam rever seu papel, que a formação 

das crianças deve ser a prioridade e não o lucro, que a escola não deve ser uma reprodução da 

mídia, além de demonstrarem desconforto com o fato do tempo pedagógico está sendo 

tomado por atividades que não consideram pedagógicas. Em alguns trechos as participantes se 

posicionaram:  

Eu acho que a escola deveria separar essa coisa que estimula o consumo do 

que realmente é pedagógico. Eu não acho pedagógico esse negócio do ir pra 

cinema, ir pra... (P-105-PU) 

 

O tempo que você perde também preparando tudo isso, o tempo pedagógico. 

Imagine cada criança fazendo aniversário um dia. O tempo pedagógico dessa 

escola fica como? No final do horário cada um saindo com a sacolinha. Eu 

acho que a família é que tem que fazer essa parte [...] A escola começa a 

abrir pra muita coisa e daqui a pouco a gente não tem mais tempo 

pedagógico, é só comemorando festa de pai, de mãe, aniversários (P-92-PU). 

 

Mais eventos estimulando o consumismo, estimulando comprar, gastar. Eles 

vão ter contato com essa música da coca-cola? Vão! Vão ter contato com o 

solzinho da Rihappy? Vão. Vão ver o patati-patatá? Vão! E vem a gente 

mostrar? Não vão estar alheios a isso, mas o que é que a gente pode construir 

de diferente enquanto escola? É tão legal quando a gente escuta que foi 

diferente. Eu não tô dizendo que agora é anti-consumismo. Vão consumir? 

Vão! E a gente vive consumindo, querendo ou não, mas não estimular desde 

criança, porque os estímulos já estão sendo feitos nos supermercados, em 

propagandas, em lojas, onde eles andam e eu acho que a gente tem que 

mostrar o outro lado e não reforçar um lado que já está com um arsenal de 

coisas pra bombardear essas crianças. Acho que é por aí o caminho.(P-116-

PU) 

 

Eu acho que o que funciona melhor é a questão dos aniversariantes do mês, 

por ser coletivo, vai ser uma vez no mês e não vai atrapalhar tantas vezes 

durante a semana, às vezes acontece de na mesma semana ter dois 

aniversários... O fato do pai fazer uma festa pro seu filho no dia que ele quer 

ou no dia do aniversariante, enquanto professora, eu acho que é um 

incômodo muito grande, porque modifica muito o dia de trabalho da gente, 

por exemplo, se meu horário de lanche com as crianças é de meia hora, a 

gente nesse dia não vai conseguir fazer meia hora, porque os pais vão montar 

uma mesa, eles vão trazer sacolinhas... Atrapalha bastante eles quererem 

fazer esse mega evento, levar muitas bolas e fazer a festa que ele não fez no 

salão ou na casa de festa... A gente perde quase a metade do dia, porque você 

tem que dar um tempo antes pra ele organizar, um tempo durante a festa e 

um tempo depois, sem falar que a gente passa o restante do dia preocupada 

com o que vai dar, porque além das caixinhas, vem uma bola de não sei das 

quantas, vem um brinde de não sei do que e você fica lá tendo que entregar 

de mão em mão na saída. Eu acho um transtorno desnecessário, acho que 

prejudica aquele dia letivo na escola, prejudica bastante, a gente se volta 

muito pra isso, atrasa os projetos. (P-69-PRI). 

 

Valença (2000) identificou em seu trabalho que uma parte do tempo pedagógico 

estava sendo tomado pelo consumo e pela realização de festas.  
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Nesta pesquisa, a palavra consumismo foi mencionada 78 vezes e a palavra 

consumista 10 vezes durante o tempo em que o gravador permaneceu ligado para realização 

das entrevistas com as professoras. Das 32 professoras entrevistadas, 22 delas citaram uma ou 

duas palavras ou frases articulando incentivo ao consumo. Com esses resultados é possível 

inferir que para a maioria das participantes a escola, estimula a prática do consumismo, ou 

seja, podemos inferir que as práticas de incentivo ao consumo estão objetivadas como 

incentivo ao consumismo. Afirmaram: 

Ficam mandando bilhete o tempo todo pra pedir dinheiro. Essa escola ensina 

é o consumismo mesmo.(P-77-PRI) 

 

Eu acho que isso aí desvincula a coisa da educação financeira, porque 

educação financeira é gastar o necessário pra usar com aquilo que você 

realmente precisa. Então se é necessário a criança ter um brinquedo, ótimo, 

mas vamos fazer uma pesquisa antes, vamos ver aquele mesmo item em 

outros lugares... Poupar dinheiro pra comprar brinquedo na RiHappy tá 

estimulando o consumismo. (P-116-PU) 

 

Fica difícil colocar ou impor aquilo que não condiz com que os pais já têm, 

com que já pode ser aproveitado, então assim, querendo ou não, enfatiza o 

consumismo. Uma mãe que já tinha o vestido me disse que ia ter que 

comprar outro, porque o bilhete dizia que era pra vir de preferência com 

roupas nas cores verde e amarelo, ela disse “só minha filha vai ficar 

diferente? Vou ter que comprar, né?”(P-97-PRI) 

 

Tem uma coisa por trás que aí eles camuflam pra não ficar muito explícito, 

que é essa coisa do consumismo... Dizendo que foram eles próprios que 

guardaram, mas acaba que vai tudo por água abaixo quando eles vão pro 

shopping, quando eles vão pra uma loja de brinquedo, quando a escola 

combina com essa loja e leva os alunos lá, aí se perde toda uma história que 

poderia ser uma coisa bacana, né?[...] Eles estão ensinando o consumismo, 

eles tão misturando a história do consumir com o consumismo. (P-50-PRI) 

 

A gente tá criando a criança para o consumismo. Cadê a educação 

financeira? Você tá gastando dinheiro para usar naquele dia, para aquele 

momento e acabou, e às vezes o vestido fica bonzinho na criança e vai 

comprar outro, porque a escola pediu. É meio complicado. (P-92-PU) 

 

Embora a maioria das entrevistadas tenha reconhecido que as práticas mostradas nas 

fichas sejam de incentivo ao consumo, tivemos a impressão que elas ainda não haviam 

refletido sobre essas práticas sendo de educação para o consumo. Até os nossos contatos, para 

elas, educação para o consumo estava reduzida a práticas de reflexão, que visam a diminuição 

e contenção do consumo materializadas nas referências e estímulo ao não desperdício e 

consumo do necessário. Durante as entrevistas muitas participantes expuseram que nunca 

haviam pensado sobre o assunto. Algumas revelaram que só ficaram mais a vontade para falar 

sobre o tema após o gravador ter sido desligado. Relataram que durante a entrevista houve, 
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por parte delas, um estranhamento a situações nunca antes estranhadas, como é possível 

perceber nos trechos abaixo selecionados: 

 

No caso aqui como tava veiculado ao comercial e a gente cantou a música, 

tava incentivando o consumo da Coca-Cola? Tu acha isso? Eu achei. 

Quando você leu isso aqui vi que ficou fazendo a propaganda da Coca-Cola 

mesmo.( P-77-PRI) 

 

Só agora falando dos aniversários que vi o quanto que eles incentivam o 

consumo. As confusões dos pais me incomodavam, a exclusão, a competição 

que eles estimulam, mas nunca tinha me dado conta do incentivo ao 

consumo. (P-120-PRI) 

 

Eu acho que a escola deveria promover um bolo e cantar parabéns pra todos 

ali, cada um ganhava seu pedacinho e comemorava, né? O mais simples 

possível. Aqui se você vê, é cada bolo que chega, eu vou bater nisso na 

formação de janeiro. (P-13-PRI) 

 

A escola em que a professora P-13-PRI atua, há anos comemora os aniversários da 

mesma forma, o que nos fez questionar porque só agora a professora decidiu protestar. 

Tivemos a impressão que o momento da entrevista fez com que ela repensasse a permissão de 

que cada aluno pudesse levar seu bolo. Esse fato juntamente a outros mencionados permitiram 

refletir sobre o caráter interventivo da pesquisa. Jodelet (2007) ao propor um modelo de 

análise que permite um ajustamento entre as representações sociais e as práticas de 

intervenção, afirma que há um consenso sobre a prática de intervenção, segundo a perspectiva 

lewiniana, como sendo um projeto explícito e intencional de ação deliberada com fins de 

mudança. No entanto, segundo a autora, podem existir intervenções de formas mais ou menos 

leves e intencionais, relacionadas ou não às práticas. A autora quis dizer que há intervenções 

que não se fazem de maneira direta, mas que podem colocar o grupo pesquisado em confronto 

com suas práticas. Pesquisas em que o pesquisador pode ser porta-voz dos grupos oprimidos, 

tornando públicas situações e significações que elas têm para o grupo pesquisado. 

Entendemos que as docentes, particularmente as da rede privada, são submetidas a situações 

de constrangimento em nome do lucro almejado pela escola e fomos vistos por algumas como 

possíveis porta-vozes como é possível perceber nos trechos selecionados: 

 

Eu achei interessante. As fichas dá um norte pra gente pensar. Isso que tá aí 

não é imaginação, isso é real e está acontecendo em muitas escolas e 

inclusive em escolas públicas, e isso é chocante. Isso tem que ir pra mídia 

tem que se falar mais porque esse consumo precisa desacelerar, está 

aceleradíssimo. Os adultos precisam ter consciência de quais crianças 

querem para o futuro. [...] Acho que você como pesquisadora deveria 
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publicar esse trabalho, pra mostrar como é que está acontecendo, essa ideia 

de consumo dentro da escola mesmo, porque precisa mexer com a sociedade. 

Têm muitas coisas que a gente vê nas outras escolas e eu vejo aqui, diante 

desse trabalho que você traz, que mexe com a gente. (P-13-PRI) 

 

Segundo Jodelet (2007, p. 54), a interação entre as representações sociais e a 

intervenção pode se dar de três formas:  

 

Quando a exploração da RS produz um efeito de modificação da maneira de 

pensar; quando a transformação das práticas produz um efeito nas RS; quando a 

intervenção sobre a RS é intencionalmente dirigida a procurar uma mudança no 

modo de ser dos sujeitos, ou nas suas condutas. 

 

Na primeira forma de interação, a indagação a fim de identificar a representação social 

funciona como uma intervenção por conta da estreita interação entre o pesquisador e o sujeito 

da pesquisa. Esse processo é visível principalmente quando os atores sociais dizem que estão 

descobrindo através de suas próprias narrativas coisas que não imaginavam pensar, tomam 

consciência de raciocínios ou processos que não estavam claros para eles. Neste caso, a 

intervenção é realizada na perspectiva de descobrir pensamentos desconhecidos e não de 

mudança, podendo levar à conscientização sem que essa seja a intenção da pesquisa 

(JODELET, 2007). 

Percebemos que quando tentávamos acionar suas representações de educação para o 

consumo, as professoras começaram a perceber que essa temática está em suas práticas, elas 

mesmas diziam não ter atentado que determinadas práticas que desenvolviam eram 

incentivadoras de consumo. Depreendemos a possibilidade de reflexão proporcionada pela 

pesquisa quando disseram: 

 

Eu quero dizer que foi muito bom, viu? Eu fazer essa entrevista, porque eu 

pude ver outras coisas aí, me comparar, e saber que a nossa escola...tá... na 

linha certa (afirma sem muita certeza). (P-66-PRI) 

 

Eu acho interessante de não só ver as imagens que você trouxe, fazer essa 

avaliação, essa análise, parar pra refletir como a gente não percebe como a 

gente é forçado, como a gente é estimulado a consumir sem perceber. Só o 

fato de eu ter parado pra ver e responder tuas perguntas eu já fico 

imaginando outras situações daqui, situações que já ocorreram e situações 

que a gente deve nesse momento repensar não só na minha prática como 

mãe, como cidadã, como mulher lá fora, mas aqui dentro como professora. 

Uma temática bem interessante que tu escolheste pra pesquisar. Muito bom 

mesmo. Gostei.(P-49-PU) 
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 Admitimos que mesmo sem ter sido intenção desta pesquisa, mobilizamos as 

professoras a pensarem suas práticas, o que, de certa forma, caracteriza uma intervenção. 

Haveria assim, com o tema do consumo na escola, um processo de remanejamento das 

representações, das posições e das condutas, uma (re)elaboração a respeito de seus 

significados (JODELET, 2007). Uma modificação do olhar dos sujeitos para situações, sobre 

si e os outros. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quais as representações sociais e práticas de educação para o consumo das escolas e 

dos professores de Educação Infantil? Este questionamento orientou a nossa busca por 

decifrar os significados de consumo para essas docentes, bem como o modo como as escolas 

que atendem crianças pequenas lidam com um tema tão sutil e, ao mesmo tempo, tão 

complexo. 

Como mencionado sequenciadas vezes neste texto, vivemos em uma sociedade de 

consumo/consumidores em que seus membros são educados, por diversas instâncias sociais, 

entre elas a escola, para serem consumidores.  Partimos do pressuposto de que a educação 

para o consumo é uma realidade no processo de escolarização, mas que essa educação não 

fica restrita, limitada aos conteúdos declarados, formalizados ou prescritos. Guiados por esse 

pressuposto buscamos na Teoria das Representações Sociais o referencial teórico-

metodológico utilizado para identificar os sentidos dessa educação para os docentes de 

educação infantil, bem como para compreender como esses sentidos orientam suas práticas.  

A questão orientadora nos levou a formular como objetivo geral do estudo 

compreender as representações sociais de educação para o consumo nas práticas cotidianas 

das escolas e dos professores de Educação Infantil, além de objetivos mais específicos que 

nos orientaram para identificar: o discurso circulante das instituições escolares sobre educação 

para o consumo e conteúdo geral das representações sociais de educação para o consumo 

entre professoras de educação infantil (pré-escola) e a relação entre representações sociais e 

práticas de educação para o consumo no interior das instituições que oferecem educação pré-

escolar. 

Primeiramente identificamos e analisamos o discurso circulante nas comunicações 

sobre práticas de “educação para o consumo” em informativos digitais (blogs, sites, redes 

sociais) e impressos disponibilizados pelas instituições à comunidade usuária e ao público em 

geral. Nesta fase inicial do estudo constatamos que as representações de educação para o 

consumo são veiculadas por diferentes formas de comunicação utilizadas pelas escolas. No 

material selecionado dois sistemas de comunicação foram detectados: a propagação e a 

propaganda.  

O discurso circulante que recorre à contenção e diminuição do consumo é recorrente 

nas comunicações de práticas normalmente adjetivadas como “consumo consciente” que 

envolvem práticas ligadas à educação financeira, educação ambiental e educação alimentar. 

Também foram recorrentes os comunicados que incentivam o consumo, condicionam a 
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participação dos alunos em eventos ao pagamento de taxas, além de outros que manifestam, 

mesmo que de forma velada, a oferta de produtos e serviços. O discurso circulante propaga 

uma crença bastante positiva tanto das práticas de contenção e diminuição do consumo quanto 

das práticas de incentivo ao consumo, instigando no público uma tomada de posição favorável 

a ambas as práticas.  

As informações sobre as práticas são reforçadas pela repetição de alguns termos-chave 

e imagens. Nas comunicações das atividades de contenção do consumo são utilizados termos 

como consumo consciente, preservação do planeta, preservação da natureza, bons hábitos, 

mãos dadas com a natureza, “consumo: quando menos é mais” e imagens de crianças 

concentradas nessas atividades.  Relacionadas às práticas de incentivo ao consumo foram 

localizados termos como diversão, aprender brincando, aprender com prazer, alegria, 

animação, cultura, lazer, criatividade, inovação, lúdico. Além disso, localizamos imagens 

que enfatizam crianças, professoras, membros da equipe pedagógica e familiares das crianças 

em situações que sugerem descontração.  

As comunicações procuram acomodar o discurso do consumo a princípios 

pedagógicos já estabelecidos, desta forma, as representações sociais de consumo vão sendo 

incorporadas às práticas pedagógicas através da acomodação do discurso do consumo aos 

discursos pedagógicos já existentes consolidados, produzindo atitudes favoráveis em relação 

aos eventos expostos que visam tanto a contenção do consumo, quanto o seu incentivo. A 

escola, por meio desses mecanismos de comunicação, tem problematizado e questionado 

algumas práticas de consumo, assim como, contribuem para fortalecer e incentivar outras.  

Admitimos que tanto as práticas que envolvem o “consumo consciente” quanto as 

práticas que enfocam a solidariedade, embora carreguem traços da propaganda, possuem 

características mais fortes de propagação, pois tem contribuído para construir representações 

do tipo hegemônicas nas professoras. Essas representações revelaram certa uniformidade no 

grupo pesquisado, ou seja, favorecem  praticas de educação para o consumo compartilhadas 

centradas na contenção e  solidariedade. 

As práticas de incentivo ao consumo como comemorações de aniversários, shows, 

venda de produtos diversos nas escolas, cobrança de taxas, brinquedos, eventos  etc, ainda 

estão se acomodando, uma vez que parte do grupo as naturalizou e outra parte as rejeita. Ou 

seja, não são práticas consensuais, comuns a todos os membros do grupo pesquisado. Não 

detectamos representações polêmicas entre as docentes, uma vez que as representações sociais 

do grupo de professoras que atua na rede pública não eram opostas as das docentes de rede 
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privada e vice versa. Elas reconhecem as diferenças entre as práticas de cada tipo de escola, 

mas não há antagonismo entre os dois grupos.   

Por outro lado, identificamos entre os dois grupos pesquisados certa 

emancipação/autonomia das representações independente da rede em que atuavam. Esse 

sentimento pode estar sendo construído com base nas condições individuais de cada 

professora, também pode estar relacionado ao fato de algumas delas terem acesso a outras 

informações difusas sobre o tema consumo, algo informado quando responderam o 

questionário.  

A análise das respostas dos questionários sinalizou que as professoras de Educação 

Infantil representam a educação para o consumo de forma positiva. Ancoram essa educação 

como uma orientação que estimula a criança a consumir o necessário. As atividades que 

materializam a educação para o consumo estão relacionadas a: educação ambiental (prática 

de cuidado com lixo como redução, reciclagem e reutilização) uso regrado de recursos 

naturais etc); educação alimentar (redução de desperdício, alimentos industrializados e 

naturais, validade, preços, intolerância a determinados alimentos); educação financeira 

(estreitamente relacionada às necessidades e condições sociais das crianças ) e educação 

midiática (análise sobre a função e valor de objetos e sua relação com personagens 

midiáticos;  datas comemorativas e  aquisição de objetos veiculados pela mídia). 

As escolas estimulam o consumo crítico, no entanto muitas delas condicionam suas 

orientações aos incentivos familiares. Enfim, a educação para o consumo está sendo 

representada como práticas de consumo consciente / responsável, voltadas para o suprimento 

de necessidades.  Portanto, o consumo consciente é o elemento consensual e partilhado, é nele 

que a representação social de educação para o consumo das docentes estaria objetivada e, por 

sua vez, ancorada nas práticas que orientam o não desperdício e o consumo do necessário. 

Os resultados dos depoimentos recolhidos com as entrevistas indicaram que parte das 

professoras reconhece o incentivo ao consumo em algumas de suas práticas e que outra parte 

parece ter despertado para esse incentivo no momento da entrevista.  Para as docentes há uma 

grande contradição entre os objetivos acenados pelas escolas em relação às práticas de 

consumo e o que essas práticas realmente ensinam.  Confirmaram que a maior parte das 

atividades apresentadas nas fichas associativas e discutidas durante a entrevista se contrapõe 

ao trabalho que a escola deveria realizar de educação para o consumo. Essas práticas estão 

sendo objetivadas como incentivo ao consumismo e não como educação para o consumo. 

Segundo as docentes, a escola não é a única a incentivar o consumismo, essa é uma prática 

comum no seio da família. 
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Ficou evidenciado que a maior preocupação das docentes não é com o incentivo ao 

consumo em si, mas com seus desdobramentos: exclusão e constrangimento. Em termos de 

representação social podemos dizer que está havendo uma focalização das professoras no que 

consideramos consequência das práticas de incentivo ao consumo.  

 Para minimizar o constrangimento e a exclusão, as docentes empregam táticas, formas 

clandestinas de conviver com estratégias impostas pelas escolas, pais, crianças. As táticas são 

variadas e visam minimizar o constrangimento e exclusão das crianças. As táticas são 

empreendidas tanto para conter o consumo, quanto para proporcioná-lo.  

Em face aos resultados expostos nesta pesquisa, mesmo reconhecendo as táticas e 

burlas utilizadas pelas docentes, admitimos que o momento é profícuo para reafirmar que o 

tema “educação para o consumo”  constitui uma demanda  para a discussão no processo 

formativo docente. 

Conforme foi exposto, identificamos com o estudo empírico, uma representação social 

do consumo centrada no combate ao excesso, desperdício e cuidado com o planeta. Mesmo 

detectando essa representação e práticas correspondentes ou que materializam esse 

significado, o objeto “educação para o consumo” é bem mais abrangente, transversaliza, 

muito do que professores, alunos e outros atores vivenciam no cotidiano da escola.   

 Em várias ocasiões nos chamou atenção comentários surpresos de professoras que 

ainda não haviam pensado sobre o assunto.  Nessa perspectiva, sinalizamos para o papel das 

instituições formadoras de professores para incorporarem esse conteúdo aos componentes 

curriculares; dos sistemas de ensino para que o valorizem no debate nos processos de 

formação contínua de seus professores e das próprias escolas, especialmente as de rede 

pública, que podem a partir dos momentos de reflexão coletiva estarem provocando esse 

debate, analisando de modo mais crítico práticas já cristalizadas em seu interior.  

Nesse sentido almejamos que esta pesquisa, aliada a toda uma produção científica 

sobre o tema que nos deu subsídios para construir esta dissertação, possa alimentar e 

fortalecer o processo formativo dos professores.  

 Lembramos que Alves-Mazzotti (2011), ao tratar sobre os impactos da pesquisa 

educacional nas práticas escolares, indica como algumas das razões do não impacto o fato dos 

estudos investigarem temas que não interessam aos professores, além das pesquisas não 

atingirem ou estarem muito distantes de suas pautas de trabalho na escola. Na contramão do 

que é dito pela autora, de modo geral, pelas escolas onde passamos foi patente o interesse, 

curiosidade dos professores por esta investigação. Algumas delas demonstraram ter 

empreendido esforço no sentido de participar e outras afirmaram o desejo de saber os 
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resultados. Na nossa compreensão isto é positivo e indica certa sintonia entre o que 

apresentamos como fruto de nosso curso de mestrado em educação e os problemas presentes 

no interior da escola, com os quais o professor tem que lidar.  Desse modo, uma possível 

contribuição deste trabalho para o campo da formação de professores será colocar o docente 

(particularmente o de crianças da Educação Infantil) em contato direto com representações e 

práticas de educação para o consumo estimulando-o a pensar ou repensar as suas próprias 

ações. 

Ao finalizarmos esta etapa nos colocamos a respeito de novas questões geradas. A 

seguir comentaremos duas que mais nos instigam nesse momento, a primeira (investigativa) é 

indicada para elaborações de trabalhos posteriores e a segunda (de ação) poderá constituir-se 

com uma forma de retorno mais imediato às docentes e escolas geradoras dessa produção. 

Em relação a primeira questão, podemos afirmar que foi recorrente durante o trabalho 

de campo as professoras participantes atribuírem às famílias das crianças a responsabilidade 

pelo incentivo ao consumo. Sendo assim, nos sentimos estimuladas a saber: o que pensam as 

famílias de crianças pequenas sobre consumo na infância? Elas se sentem responsáveis por 

comportamentos, desejos de consumo de suas crianças? Como expressam essa 

responsabilidade? 

Em segundo lugar, como já afirmado no corpo deste texto e nestas considerações, 

tivemos a impressão de que parte das professoras envolvidas neste estudo reconheceu o 

incentivo ao consumo pela escola no momento em que participava desta pesquisa. Assim, no 

intuito de colaborar com a formação continuada dos professores, especialmente daqueles em 

que se tem maior abertura (vinculados (as) ao sistema municipal), pretendemos (como 

pesquisadora e servidora - técnica em assuntos educacionais da UFPE) desenvolver um 

projeto de extensão para discutir a educação para o consumo no espaço escolar. A proposta 

tomará esta pesquisa como referência para problematizar a temática. 
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APÊNDICE A - Questionário 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

Titulo da pesquisa: EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO: AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS 

PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Mestranda: Danielle Pena de Oliveira 

Orientador(a): Profa. Dra Laêda Bezerra Machado 

 

1ª PARTE 

1 Escreva com o maior detalhamento que puder o que significa consumo para você. 

 __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2 Cite exemplos de hábitos que você considera que sejam de consumo. 

 __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3 O que você entende por "Educação para o consumo"? 

 __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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4 Você tem conhecimento de algum documento (Lei, cartilha, Orientações curriculares ou outro documento) 

que aborde a temática da "Educação para o consumo"? Especifique o(s) documento(s), como teve acesso e se 

utiliza como ferramenta no seu trabalho com as crianças. 

 __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5 Na instituição em que você atua como professor(a) da Educação Infantil, existe alguma orientação para 

trabalhar a temática do consumo? Se sim de que forma (contínua e sistemática ou ocasional, esporádica) ? 

 __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6 Como tem sido sua prática de "Educação para o consumo" com seus alunos da pré-escola? Apresente pelo 

menos um exemplo. 

 __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7 Na sua opinião, a educação para consumo, desenvolvida pela escola, pode estimular o consumo crítico? 

Caso a resposta seja positiva, dê pelo menos um exemplo de situação que estimule o consumo crítico. 

 __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8 Na sua opinião, a educação para consumo, desenvolvida pela escola, pode estimular consumo? Caso a 

resposta seja positiva, dê pelo menos um exemplo de situação que estimule o consumo. 

 __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2ª PARTE 

9 Sexo: (   ) masculino (  ) feminino 

10 Idade:_____________ 

11 Você possui curso de Magistério? (   ) SIM (    ) NÃO   

12 Possui curso de graduação concluído ou em curso? (   ) SIM (    ) NÃO  Se a resposta for positiva diga 

qual ?________________________________________ 

13 Você possui curso de pós-graduação concluído ou em curso? Quais? ___________________________ 

14 Tipo de instituição educacional em que trabalha (   ) privada                     (   ) pública                      

15 Há quantos anos exerce a função de professor?_______________________ 

16 10. Há quantos anos exerce a função de professor na Educação Infantil?_________________________ 

17 Deseja continuar participando desta pesquisa?________________________________ 

18 Telefone para contato: _________________________________________ 

 

 

Agradecemos sua colaboração! 
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APÊNDICE B - Ficha de Alimentação 1 
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APÊNDICE C - Ficha de Alimentação 2 
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APÊNDICE D – Ficha Educação Financeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



248 

 

APÊNDICE E – Ficha Brinquedos 
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APÊNDICE F – Ficha Junina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



250 

 

APÊNDICE G – Ficha Formas de Comemorações (Dia dos pais/mães) 
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APÊNDICE H – Ficha Eventos  
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APÊNDICE I – Ficha Formas de Comemorar Aniversários nas Escolas 
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APÊNDICE J – Ficha Uniformes 

 

 

 

 

 

 

 


