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Introdução 

Tinha apenas 8 anos quando pela primeira vez fui ao cinema. Na mostra de filmes de 

aventuras do pequeno anfiteatro da minha ainda mais pequena cidade, era dia de “Jurassic Park”. O 

ecrã gigante e o “rugir” demasiado alto dos dinossauros fizeram nascer aí uma nova paixão. O 

cinema. Teria a oportunidade de disfrutar de filmes na sua “catedral”, as salas de cinema, muito 

poucas vezes. Desde então as formas de consumir cinema diversificaram-se e reinventaram-se.  

O que pretendo estudar neste trabalho são as práticas de consumo de cinema pelos tweens e 

a influência da publicidade nesse consumo. O interesse por este tema surgiu quando comecei a 

trabalhar como babysitter em part-time. Tendo a oportunidade de observar os comportamentos dos 

tweens deparei-me com uma realidade muito diferente daquela que era “a minha realidade” enquanto 

criança. Tendo em conta que o cinema é um dos meus maiores interesses, optei por analisar o 

consumo deste medium pelos tweens, visto que este também sofreu alterações com o tempo. As 

diversas formas de consumo de cinema disponíveis atualmente (downloads legais e ilegais, DVD’s, 

televisão, salas de cinema, links online, etc.) vieram produzir diferenças na forma como os tweens 

têm acesso ao cinema. Este foi o fenómeno aqui analisado. 

Este trabalho foca-se no consumo de cinema por parte dos tweens
1
.Para tal considerou como 

objeto de estudo um grupo de crianças de classe média e média alta
2
. Para a investigação estabeleci 

como pergunta de partida: Qual a influência da publicidade aos filmes no consumo juvenil de cinema? 

Com esta questão pretendo detetar as motivações e as práticas de consumo de cinema pelos 

tweens. Tenho ainda como objetivo compreender qual a perceção que estes indivíduos têm dos 

anúncios publicitários de filmes e o que os leva a escolher um filme em detrimento de outro. Para 

responder à minha pergunta de partida, vou usar a observação participante e reuniões de grupo. 

Estas técnicas foram aplicadas junto de crianças de quem sou babysitter e consistiu em dois grupos 

distintos com 5 tweens de ambos os sexos. O primeiro foi composto por duas raparigas de 11 e 13 

anos de classe média alta que vivem na cidade de Lisboa. O segundo grupo foi constituído por três 

rapazes, dois de 11 anos e um de 12 anos, de classe média que vivem na Grande Lisboa. 

Os autores nos quais me vou focar e que servem de orientação neste estudo são diversos. 

Cook (2008), afirma que existe uma “invisibilidade da criança” nos estudos de consumo e que estas 

                                                           

1
 Tweens são os jovens que se encontram na fase de transição entre a infância e a adolescência (entre 

os 9 e os 13 anos de idade). QUART, Alissa – “Branded, The Buying and The Selling of Teenagers”, Basic Books, 
New York, 2003; 

2
 Definição feita com base na profissão dos pais das crianças. “As formas tradicionais de abordagem da 

classe social contemplaram de forma diferente a profissão como indicador de classe”(Santo, 2011:237). 
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devem ser parte integrante desses estudos, tendo em conta que participam em processos 

económicos como o consumo. 

John (1999) faz uma retrospetiva dos avanços ao longo dos anos no campo do consumo 

infantil e afirma que para além de serem consumidores, as crianças influenciam as decisões de 

compra das suas famílias. Tunick (2004) considera que os downloads são o futuro do cinema. 

Bashford (2010) por outro lado acredita que os tweens apesar de terem competências tecnológicas e 

saberem fazer downloads ainda estão pouco recetivos a essa forma de consumir cinema, e só a partir 

dos 15 anos de idade é que se verifica um aumento de downloads por parte destes jovens. 

Ebenkamp (2003) refere que existe uma divisão entre os tweens e que estes não podem ser 

considerados um grupo único. 

O trabalho está organizado em três diferentes capítulos: o Capítulo 1 consiste no 

enquadramento teórico do assunto tratado e está subdividido em quatro temas. Consumo, Consumo 

e Crianças (A publicidade dirigida a crianças e Estudos sobre o Desenvolvimento Cognitivo) e 

Consumo de Cinema. O Capítulo 2 aborda a pergunta de partida e os objetivos deste, e ainda a 

Metodologia do estudo e as respetivas considerações éticas. Por fim, o capítulo 3 aborda a parte 

prática, subdividindo-se nas duas problemáticas estudadas: hábitos e práticas de consumo de 

cinema, e as motivações e a influência da publicidade no consumo. 

Esta investigação levanta a possibilidade de existência de uma relação entre a idade dos 

tweens e a influência que a publicidade tem na escolha dos filmes consumidos. Os tweens mais 

velhos revelaram-se pouco apreciadores de publicidade, enquanto os mais novos a consideraram 

“divertida”. As raparigas mostraram-se mais apreciadoras de cinema do que os rapazes. Estes, por 

seu lado, mostraram-se algo preconceituosos em relação ao conteúdo dos filmes e a quem são 

dirigidos. “Um filme com a Branca de Neve é para meninas”, assim como um filme com lutas e 

cavalos é algo que “as raparigas não gostam”. 

No final do estudo realizado, percebe-se também que a publicidade e os trailers são 

elementos muito importantes no ato de visionar um filme. Estes aparentam ser os principais 

responsáveis pelo conhecimento destes tweens em relação a determinado filme, mas esta não 

parece ser determinante na altura de decidir que filme escolher para ver. Nesse caso, a opinião dos 

amigos talvez seja a maior influência. 

 

  



6 

 

Capítulo 1 – Teorizar as Crianças e o Consumo de Cinema 

1.1.Consumo 

De forma a contextualizar teoricamente o tema deste trabalho é preciso entender o que é o 

consumo e como este tem evoluído enquanto conceito. Têm sido vários os autores que têm tratado o 

consumo, assim como já foram discutidos vários conceitos de consumo, e várias correntes de 

pensamento. Neste trabalho irei focar-me naqueles que considero serem importantes para a minha 

pesquisa. Zukin e Maguire, consideram que o consumo pode ser visto como pertencente ao campo 

institucional, isto é, “um conjunto de instituições económicas e culturais inter-relacionadas e centradas 

na produção de bens para consumo individual” (2004:175). Ribeiro por sua vez, vê o consumo como 

“um processo social, cultural e económico de escolha e utilização de bens e serviços” (2010:17).  

Para alguns pós-modernistas, o consumo é tido como a nova religião da sociedade. Bauman 

(2001) vê o consumo na era moderna como algo hedonista. O que dá prazer é a “caçada”, a procura. 

Bauman afirma que após o ato da aquisição do que se pretendia, o consumidor tem uma sensação 

de vazio. Tal acontecerá porque o ser humano está constantemente à procura de um propósito, tem 

sempre um objetivo. 

A cultura do consumo é “produzida quer por agentes que trabalhem diretamente na economia 

corporativa como gerentes, marketeers e criativos de publicidade; como por corretores independentes 

que analisam e criticam os produtos; e ainda por dissidentes que iniciam respostas alternativas ao 

sistema de consumo de massas” (Zukin e Maguire, 2004:175).Estes autores defendem que o 

consumo de massas foi produzido através da manipulação do desejo dos consumidores. “O uso de 

novos materiais de construção, como vidro laminado e luzes chamativas nas lojas, são uma 

estratégia de sedução” para levar os consumidores a entrar nas lojas e consumir (Leach 1993, apud 

Zukin e Maguire 2004:176). 

No entanto, o consumo de massas não pode ser explicado de forma tão simplista, “Uma 

análise sociológica da cultura do consumo requer não só uma leitura da publicidade e dos apelos ao 

consumo de bens; exige familiaridade com a história social, como uma análise da evolução de 

produtos específicos.” Alguns estudos de consumo tentaram identificar as motivações dos 

consumidores, o que os leva a comprar. Concluem que estudos de mercado começaram a perceber 

que as características socioeconómicas não são um indicador exato das diferenças no 

comportamento dos consumidores e na previsão das suas escolhas de produtos. O lifestyle é, 

segundo estes autores, o indicador que melhor pode explicar as escolhas dos consumidores (Zukin e 

Maguire, 2004:177). Outros autores recusam a ideia do consumidor “explorado e vulnerável “ 

defendendo que “o consumidor não é apenas alguém que deseja, compra e usa algo. O consumidor é 

alguém que escolhe, compra e recusa comprar “(Edwards ,2000). 

Ribeiro (2010) identifica três perspetivas sobre o consumo: 
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1-Teoria da Ação Racional aplicada ao Consumo 

Esta teoria vê o consumo como uma escolha individual, e considera que o indivíduo consome 

e opta pelo que lhe trouxer mais benefícios; 

2- Consumo como produto social 

Esta perspetiva considera que a estrutura social tem um papel determinante nas escolhas de 

consumo, ou seja, a influência dos pares (família, amigos, colegas). Aqui o consumo não é visto 

apenas como algo utilitário. O consumidor cria uma identidade (coletiva e individual) através daquilo 

que consome. 

3- Pós-modernismo e o Consumo como instrumento de afirmação individual 

O consumidor é entendido como um sujeito ativo, crítico e criativo, e não apenas um sujeito 

manipulável através das mensagens mediáticas (Ribeiro, 2010). 

A segunda perspetiva, como tive oportunidade de observar, é que mais se relaciona com os 

resultados desta investigação. 

 

1.2.Consumo e Crianças 

De facto, os estudos sobre consumo têm evoluído ao longo do tempo. Contudo a maioria 

destas análises, não tiveram em conta a criança enquanto consumidor. Isto deve-se não só ao facto 

de existir uma preocupação generalizada com a ética e a moralidade de se comercializarem bens a 

crianças, mas também ao facto dos teóricos que se interessam pelo assunto estarem desatentos às 

práticas de consumo das crianças (Tingstad,2007). Aliás, as crianças parecem ter sido esquecidas 

destes estudos. Existe uma “invisibilidade” da criança consumidora que “provém da ideia de que são 

os adultos os principais, senão únicos, envolvidos em atividades económicas, incluindo o consumo”. 

Argumenta-se que os investigadores que têm tratado este tema apenas se limitaram a reforçar ideias 

já estabelecidas em vez de procurarem estudar melhor os fenómenos. (Cook, 2008; Ville, 2007).  

Para Cook, não faz sentido excluir a criança dos estudos de consumo. As crianças “não têm 

poder de compra, apesar de cada vez mais crianças terem mesadas, no entanto, no caso dos 

brinquedos são os utilizadores e como tal, podem influenciar os compradores.” “ (…) As crianças 

estão a influenciar cada vez mais as decisões de consumo da família, tornando-se, desta forma, num 

público-alvo para os anunciantes” (Nobre, 2011:33). Com efeito, as crianças exercem influência nas 

compras da família de diversas formas, assim como nas decisões de compra, ajudando a escolher 

carros, viagens, computadores e até mobiliário para a casa. (John, 1999). 
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Assim, no final do século XX, as crianças começaram a ser tidas em consideração no campo 

dos estudos de consumo e vários estudos etnográficos têm descrito as crianças como “sujeitos ativos 

envolvidos em processos culturais em vez de envolvidos em estruturas sociais” e portanto com 

capacidade de escolher, comprar e recusar comprar (Tingstad, 2007). Existe já uma preocupação por 

parte dos profissionais de Marketing de documentar aquilo que a audiência infantil quer e pensa. A 

publicidade e o marketing, são por isso cada vez mais orientados para segmentos de mercado, e as 

crianças não são apenas um segmento, mas sim vários segmentos, de acordo com a idade e género, 

o que torna o consumo infantil uma área mais complexa do que se possa pensar (Edwards, 2000). 

Em contraste, uma corrente teórica afirma que o “empowerment” das crianças é uma 

construção discursiva que os profissionais de marketing usam para justificar o targeting das crianças, 

mostrando-o como inofensivo (Cook,2008). Argumenta ainda que as crianças são levadas a escolher 

e usar produtos desenhados por adultos, fazendo-as acreditar que são indivíduos ativos capazes de 

fazer escolhas por elas próprias. Para além disso, qualquer anúncio finge servir as crianças, mas na 

verdade estas não têm grande poder. Ainda assim, as crianças têm cada vez mais o poder de decidir 

e querem ser elas a decidir o que comprar (Ville, 2007). 

 

1.2.1. A publicidade dirigida a crianças 

        O reconhecimento de que o consumo se está a tornar muito importante para as crianças, 

fez com que se levantassem diversas questões. Por um lado considera-se que nos devemos 

preocupar com os valores culturais e os objetivos sociais por detrás desta cultura consumista, que 

chega até nós através dos media (Kline, 1993). A evolução nos estudos de consumo, que passam a 

considerar a criança como um consumidor, e como alvo de campanhas publicitárias, levanta questões 

éticas sobre a aplicação dessas estratégias a um público mais jovem. Tornou-se por isso, importante 

a discussão de práticas de marketing socialmente responsáveis quando dirigidas a crianças, tendo 

em conta a sua vulnerabilidade psicológica (Ville,2007).  

De facto, vários estudos apontam a publicidade como a origem do desenvolvimento de 

valores materialistas nos tweens. Para além de criar “falsas necessidades”, esta técnica incita ao 

consumo através do uso de celebridades que se tornam porta-vozes de uma marca ou produto, ou 

demonstrando que existe uma “recompensa social” pelo uso de determinado produto. No entanto, a 

projeção que fazem de si mesmas nas celebridades que veem frequentemente nos meios de 

comunicação e a influência dos pares, são igualmente apontadas como causas de uma atitude 

materialista nos tweens (Ferle e Chan, 2008). A publicidade televisiva não promove apenas um 

produto mas um estilo de vida, uma visão do mundo, uma filosofia (Barnouw,1978). Vários autores 

consideram até que a publicidade e o consumismo andam de mãos dadas, ou seja, “a publicidade 

tem a função de retirar as pessoas de um deserto de pouca informação e trazê-las para um mundo 

real de comodidades”(Unnikrishnan e Bajpai,1996:126).  
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Os publicitários usam e desenvolvem diversas técnicas para perceber e explorar as 

fragilidades da mente humana e as crianças estão mais vulneráveis a essas técnicas. Mas será que a 

legislação existente é suficiente para proteger as crianças e os tweens das investidas da publicidade? 

O Código da Publicidade português consagra algumas restrições ao nível do conteúdo 

publicitário dirigido a menores. O artigo 14º refere as seguintes restrições: 

“a) Incitar diretamente os menores, explorando a sua inexperiência ou credulidade, a adquirir 

um determinado bem ou serviço; 

b) Incitar diretamente os menores a persuadirem os seus pais ou terceiros a comprarem os 

produtos ou serviços em questão; 

c) Conter elementos suscetíveis de fazerem perigar a sua integridade física ou moral, 

designadamente pelo incitamento à violência; 

d) Explorar a confiança especial que os menores depositam nos seus pais, tutores ou 

professores. 

2 - Os menores só podem ser intervenientes principais nas mensagens publicitárias em que 

se verifique existir uma relação direta entre eles e o produto ou serviço veiculado.” (Código da 

Publicidade, Decreto-Lei n.º 330/90 de 23 de outubro) 

Contudo, as crianças estão expostas a vários conteúdos, tendo em conta que passam várias 

horas diárias a ver televisão sem a supervisão de um adulto. Não é apenas a publicidade que 

influencia os comportamentos dos tweens. Qualquer conteúdo televisivo (ou mediático) tem esse 

poder. Os filmes dirigidos a adolescentes e a tweens são igualmente influenciadores dos seus 

comportamentos (Popper e Coundry,1995). Estes potenciam uma atitude materialista e consumista: 

“o conhecimento das marcas é uma grande forma de gerar conversa e significado nos filmes para 

adolescentes. É um sintoma, e potencialmente uma causa, da crescente obsessão com a aquisição 

de bens na cultura juvenil” (Quart, 2003:89). 

Mas é muito difícil controlar a publicidade e os conteúdos televisivos a que os tweens têm 

acesso. A legislação existente é pouco eficaz, porque não representa uma segurança efetiva daquilo 

a que as crianças estão expostas. Para além disso os profissionais de Marketing não demonstram 

cuidado com esta vulnerabilidade das crianças. Em oposição, as crianças são cada vez mais o alvo 

de campanhas publicitárias. Muitas vezes essas campanhas anunciam produtos que não são sequer 

dirigidos a estas (Quart, 2003).A capacidade que as crianças têm atualmente de influenciar os 

comportamentos de consumo das suas famílias, faz com que estas sejam um alvo publicitário muito 

apetecível. Por exemplo, as músicas usadas, extremamente infantis, e o apelo à emoção são uma 

constante nos anúncios para crianças e facilitam a sua persuasão (Nobre, 2011). A imagem, o texto e 

a música são os elementos principais da publicidade e todos eles cumprem diferentes funções 
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(Caetano e Estrela, 2004). A publicidade dirigida às crianças, por seu lado, deve ter elementos que 

prendam a sua atenção (cores fortes, música, entre outros) e mensagens simples e claras (Higgs e 

Pereira 2005:1800). 

 

1.3. Estudos sobre o desenvolvimento cognitivo das crianças e jovens 

Um dos estudos mais importantes sobre o desenvolvimento cognitivo é a Teoria de Piaget, 

que reporta quatro estágios de desenvolvimento cognitivo.  

 

 

Ilustração 1 - Estágios de Desenvolvimento Cognitivo (Piaget)  
 

 

 

O estágio sensório-motor, que começa à nascença e se prolonga até aos 2 anos de idade, o 

estágio pré-operatório, desde os 2 anos até aos 7 anos de idade, o estágio das operações concretas 

cuja duração é dos 7 anos até aos 11 anos, e por fim, o estágio das operações formais que se 

desenvolve desde os 11 anos até à vida adulta (John, 1999). Para além do estudo de Piaget, existem 

outros estudos que explicam o desenvolvimento das crianças, e ainda qual a importância da 

publicidade nesse desenvolvimento.  

“Conforme vão crescendo, as crianças vão desenvolvendo a sua personalidade, os seus 

valores e interesses e não é possível ignorar que elas são influenciadas pelos comportamentos 

transmitidos pela publicidade” (Nobre, 2011:35). A publicidade tem influência no desenvolvimento 

cognitivo das crianças e pode levá-las a adotar determinados comportamentos (idem, 2011). A 

perceção em relação à publicidade muda á medida que a criança se desenvolve. Um pré-escolar 

acredita que os anúncios são informativos, e vê-os como entretenimento. Os adolescentes por outro 

lado sabem que estes servem para os persuadir a comprar algo, e acreditam que estes são 

desonestos na generalidade. 
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          Na verdade, à medida que as crianças se desenvolvem, até à adolescência, criam um 

ceticismo, e não gostam da publicidade, por a considerarem falaciosa e desonesta. Mas a 

desonestidade dos anúncios não é o único fator que explica esta desconfiança. “O ambiente familiar, 

os pares, e a exposição à televisão, contribuem para uma atitude de ceticismo face à publicidade.” 

(John, 1999:190). 

 “A capacidade que as crianças adquirem de reconhecerem a intenção persuasiva dos 

anúncios, não deve ser tomada como uma imunidade a todos os anúncios; obviamente, os anúncios 

podem ser muito persuasivos quer para as crianças, como para os adultos.” (Robertson e Rossiler, 

1974, apud. John, 1999:190). No entanto, há adolescentes que consideram a publicidade 

interessante e relevante socialmente. Isto é, serve de tema de conversa e interação social, e os 

jovens que não veem anúncios podem sentir-se excluídos, por não poderem fazer parte das 

conversas entre pares (John, 1999:191).  

O artigo “T2:Divide of the Tweens” da revista Brandweek refere que existe de facto uma 

separação entre os tweens no que diz respeito à perceção que estes têm da publicidade. Os tweens 

com idades compreendidas entre os 11 e os 12 anos consideram a publicidade informativa e 

divertida. Os tweens mais novos (8-10 anos), por sua vez, acreditam que esta “é importante apenas 

para os adultos” (Ebenkamp,18:2003). 

O interesse pelas marcas, à semelhança da perceção das intenções da publicidade, 

desenvolve-se com o amadurecimento das crianças. A partir dos 8 anos de idade as crianças tomam 

consciência das categorias dos produtos e desenvolvem um maior interesse pelas marcas. Têm 

capacidade de reconhecer que existe um “status” associado a determinada marca ou produto. As 

crianças começam a tomar decisões de compra desde muito pequenas (2/3 anos de idade). Assim 

como a reconhecerem os rótulos, e logótipos das marcas. “Desde selecionar doces no supermercado, 

a expressarem desejo por fast-food, e indicarem preferência por determinados brinquedos nas visitas 

ao Pai Natal” (John,1999:196). E à medida que envelhecem começam a fazer escolhas mais 

sofisticadas. “A nossa cultura encoraja as crianças a focarem-se em bens materiais como forma de 

atingirem a felicidade, o sucesso e a sua realização pessoal.” (John,1999:202). E isso acontece 

também com os filmes e séries que lhes são dirigidos. “A verdadeira missão destes filmes é fazer 

passar para estes adolescentes e tweens uma ideia limitada de sucesso”, que apenas se obtém se 

forem ávidos consumidores de diversas marcas (Quart, 2003). 

         Existe de facto um materialismo crescente nas crianças, devido a esta cultura de 

consumo em que estão inseridas. À medida que as crianças evoluem, em idade, os bens materiais 

passam a estar associados para estas a um estatuto social, o que torna o consumo muito mais 

apetecível. Alguns estudos demonstram que as crianças mais novas valorizam a quantidade dos 

bens materiais, fazendo por isso coleções de objetos. À medida que se desenvolvem e ficam mais 

velhas passam a valorizar a qualidade, e preferem ter um produto diferente, que mais ninguém tem 

(John, 1999). 
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1.4. O Consumo de Cinema 

Durante o primeiro século de existência da indústria cinematográfica, as salas de cinema 

representaram o primeiro mercado de estreias/lançamentos para a indústria cinematográfica 

americana. Até às primeiras transmissões de filmes em televisão, no final dos anos 50, do século XX, 

e mais tarde à sua disponibilidade em VHS, estes apenas podiam ser vistos em salas de cinema. 

(Silver e McDonnell, 2007:491) Atualmente, com o desenvolvimento da tecnologia, os sistemas de 

“home cinema” tornaram-se mais acessíveis a todos os consumidores de cinema. O visionamento de 

filmes já não é feito apenas da forma tradicional, nas salas de cinema. Os DVDs, o blu-ray, os 

downloads legais e os ilegais, os links online, entre outras formas, vieram possibilitar muitas outras 

maneiras de se consumir cinema. “As pessoas estão a transformar as divisões de sua casa que 

nunca usam nas suas próprias salas de cinema. (…) E já não é apenas para uma elite. O preço das 

tecnologias de «home cinema» diminuiu muito rapidamente.” (Tunick, 2004:33).  

Mas a forma mais desejável de se consumir cinema atualmente parecem ser os downloads. 

Estes permitem o acesso a filmes de forma gratuita, e embora muitos sejam ilegais, Tunick (2004) 

afirma que estes são o futuro do cinema. Para aqueles que possuem competências tecnológicas este 

método pode ser bastante atrativo, no entanto parecem existir ainda algumas reservas quanto aos 

downloads de conteúdos culturais. Embora os tweens e os adolescentes possuam essas 

competências no que diz respeito aos media digitais, estes são curiosamente bastante retraídos nos 

seus hábitos online (Bashford, 2010). “Muitos profissionais de marketing têm a perceção de que os 

adolescentes estão sempre a rebelar-se: à procura de downloads ilegais na internet ou sites 

inapropriados, ligados ao Twitter (…) mas estes são bastante conservadores nos seus hábitos online 

(…) não são utilizadores sofisticados e os seus hábitos são surpreendentemente limitados, usando 

basicamente o Facebook, o MSN e o Youtube. Não estão no Twitter e foram detetadas poucas 

evidências de downloads ilegais até aos 15 anos de idade.” (idem, 2010: 28-29)  

Alguns autores estudaram o consumo repetido de cinema, isto é, “os casos em que os 

indivíduos veem o mesmo filme nas salas de cinema em mais do que uma ocasião, experienciando o 

bem cultural precisamente no mesmo formato” (Collins, Hand e Linnell,2008:188). Constataram que 

quanto mais jovem for o consumidor, maior será a probabilidade de repetir o visionamento. Esta 

repetição pode ter inúmeras explicações. Uma delas tem que ver com o ambiente de consumo do 

primeiro visionamento. Perturbações na sala ou distração devido ao barulho causado por outros 

espectadores podem levar à repetição do visionamento. Outro dos motivos que pode explicar este 

fenómeno tem a ver com uma utilidade inesperada que o consumidor atribua ao filme. Este efeito, 

segundo conseguiram apurar os autores, é mais comum em consumidores menos experientes. A 

repetição do visionamento poderá ser a manifestação “da adesão a uma moda momentânea na qual 

um indivíduo deseja participar ou estar associado” (idem 2008:189). Aqueles que escolhem o filme 

que vão ver no próprio dia e apenas quando chegam ao cinema, têm uma maior probabilidade de 
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repetir o visionamento, assim como as crianças com idades compreendidas entre os 10 e os 14 anos. 

Para além de tudo isto, ficou ainda claro que as pessoas com maior poder de compra e crianças de 

estratos sociais mais elevados tendem a repetir os visionamentos. No entanto, é difícil determinar se 

as crianças que repetem os visionamentos o fazem porque podem pagar, ou se o fazem porque estão 

habituadas a fazê-lo noutros contextos. Mais à frente irei partilhar a minha perspetiva sobre isso a 

partir do que pude observar (idem, 2008). 

Mas um dos maiores problemas do cinema dirigido a crianças e adolescentes, como tem sido 

apontado por vários investigadores, é o exagerado product placement. Para além disso, os conceitos 

completamente irreais de beleza causam nestes jovens graves problemas de autoestima e uma 

sensação de não serem bons o suficiente. “ Há algo de perigoso no facto de apenas as raparigas 

bonitas serem populares. Fá-las pensar que a sua aparência é a única forma de terem amigos e um 

namorado” (Quart, 2003:93-94). Torna-se portanto importante perceber que tipo de filmes os tweens 

preferem e por que motivo, porque muitas vezes o cinema para estes jovens não representa apenas 

uma forma de entretenimento, mas também um modelo a seguir. O exagerado product placement 

pode ajudar a potenciar o desejo de consumo e o materialismo nestes jovens. 
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Capítulo 2 – Metodologia 

 

2.1. Objetivos de Investigação 

As crianças são cada vez mais, vistas não só como consumidoras, mas como influenciadoras. 

Em consequência, os especialistas em publicidade têm vindo a aperfeiçoar as suas técnicas para 

persuadir este alvo até então desprezado. Para além disso, o cinema infantojuvenil e os conteúdos 

televisivos a que estas têm acesso, têm sido apontados como os causadores de uma atitude 

materialista e consumista. Mas de que forma é que o cinema “rouba” a atenção dos tweens? Estará a 

publicidade a conseguir persuadi-los a consumir cinema? E serão os tweens conservadores nesse 

consumo como apontado pelos autores analisados? 

A partir da revisão da literatura, estabeleceu-se como pergunta de partida para a 

investigação, “Qual a influência da publicidade aos filmes no consumo juvenil de cinema?”. 

Tendo esta questão como origem deste estudo, pretendo compreender até que ponto é que a 

publicidade a filmes tem influência no consumo de cinema dos tweens. 

Os principais objetivos deste estudo são os seguintes: 

 Compreender as motivações dos tweens para o consumo de cinema. Porque é que 

consomem cinema? É este uma forma de entretenimento ou existem mais motivos a 

influenciar o consumo? 

 

 Conhecer as práticas de consumo de cinema dos jovens entre os 11 e os 13 anos 

(tweens). De que forma consomem cinema? Vão a salas de cinema, compram DVD´s, fazem 

downloads? Com que frequência é que o fazem? 

 

 Compreender a perceção que os tweens têm dos anúncios a filmes em televisão, e o 

que os atrai nesses anúncios; 

Será a música o elemento mais atrativo nos trailers? Os atores? O que é que capta a atenção 

destes jovens num trailer de um filme? Serão esses trailers eficazes e influenciadores na 

decisão de consumo? 

 

 

 

 

 



15 

 

 

2.2. Técnicas de Investigação 

Para responder aos meus objetivos de pesquisa optei por usar duas técnicas qualitativas por 

me permitirem obter um conhecimento mais aprofundado sobre o tema. 

Observação participante – Esta técnica permite um contacto direto com o objeto de 

estudo e um menor enviesamento das respostas dadas. O investigador compartilha o 

quotidiano com o objeto de estudo, “descobre as suas preocupações…e as suas motivações, 

com o propósito de obtenção de uma «visão de dentro» que permite a compreensão” 

(Moreira, 2007:179). Permite uma descrição detalhada dos comportamentos observados e 

ainda uma interação com as pessoas que se pretende estudar. O investigador de campo “é 

simultaneamente um entrevistador ativo” (idem, 2007:179). 

Esta observação decorreu na casa de tweens de quem sou babysitter em dois grupos 

distintos e em períodos de tempo distintos. O primeiro grupo foi constituído por duas irmãs de 

11 e 13 anos de idade que residem na cidade de Lisboa. Estas crianças são de classe média 

alta. A mãe destas é gerente e relações públicas de um restaurante e o pai designer de uma 

marca de roupa internacional. O período de observação teve a duração de três meses com 

intervalos de uma semana. O segundo grupo foi constituído por três rapazes, dois com 11 

anos de idade, e um com 12 anos de idade, residentes na Grande Lisboa. Estas crianças 

pertencem a famílias de classe média, sendo que os seus pais são quadros médios e 

superiores e especialistas das profissões técnicas e científicas. Esta observação teve um 

período de duração mais curto, consistindo em 3 fins de semana.  

Estas crianças foram escolhidas essencialmente pela facilidade que teria em 

contactar com elas no seu “ambiente normal”. O facto de ser um grupo de rapazes e outro de 

raparigas permite comparar os resultados da investigação no que diz respeito ao género. 

Este contacto direto permite ainda uma visão mais realista dos hábitos e práticas de consumo 

de cinema dos tweens observados. As conversas informais levadas a cabo, permitiram-me 

perceber quais as suas motivações para consumir cinema e acima de tudo, de que forma é 

que o fazem. 

 

Reuniões de Grupo – Permitem compreender quais os trailers mais atrativos para as 

crianças e os motivos colocando-lhes questões. Mostrando vários anúncios televisivos de 

filmes (trailers), é possível aferir quais as preferências e perceber quais os elementos que são 

objeto de “atração”. 

Nestas “mini” reuniões de grupo foram apresentados às crianças 3 trailers de filmes 

distintos (“A Branca de Neve e o Caçador”, “Monstros e Companhia 2” e “Capitães da Areia”) 

e posteriormente teve lugar uma pequena conversa onde pude perceber quais os trailers que 

são alvo de preferência e porquê. Os filmes selecionados foram escolhidos de forma a 
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poderem “agradar” à maioria dos entrevistados e para que eu pudesse perceber que tipo de 

filmes é que os tweens preferem. “A Branca de Neve e o Caçador” é uma adaptação de uma 

das histórias de fantasia mais conhecidas de sempre, protagonizado por uma atriz que tem 

participado em muitos filmes para adolescentes. A popularidade desta atriz seria à partida um 

dos motivos para a preferência deste filme, assim, quis confirmar se essa premissa se 

verificava. “Monstros e Companhia 2” é uma sequela do filme de animação “Monstros e 

Companhia”. Este trailer foi escolhido para perceber se de facto as crianças preferem filmes 

de animação, porque de facto, muitas vezes este tipo de filmes são conotados como infantis. 

“Capitães da Areia” é uma adaptação da obra de Jorge Amado e foi escolhido com o intuito 

de perceber se os tweens têm a capacidade de descodificar o trailer deste filme, que à partida 

é para um público mais adulto. 

Estas reuniões foram constituídas por crianças que frequentam a mesma escola que 

as crianças que observei, em grupos mistos, ou seja, com rapazes e raparigas. Nestas 

reuniões foi-me possível compreender as motivações destas crianças para consumirem 

cinema, de que forma o fazem, porque é que escolhem um filme em detrimento de outro e de 

que forma é que a publicidade influencia as suas escolhas. As reuniões de grupo decorreram 

no dia 21 de maio de 2012 e no dia 28 de maio de 2012 em casa das crianças observadas; 

 

Considerações éticas da pesquisa com crianças 

  

As questões éticas da pesquisa com crianças têm sido alvo de discussão entre vários 

investigadores. Os problemas levantados à pesquisa com crianças, que são à partida um ser 

indefeso, têm feito com que vários investigadores procurem técnicas de investigação que acabam por 

não lhes permitir um conhecimento aprofundado das matérias estudadas (Kramer,2002). Neste 

estudo procurei sempre integrar-me no “ambiente” destas crianças como participante e observador, e 

nunca como influenciador. O objetivo foi sempre a partilha de experiências e a compreensão através 

da aproximação à realidade social destas crianças. A relação estabelecida entre mim e estas crianças 

manteve-se igual à que existia antes do início da pesquisa. As crianças e os seus pais foram 

informados em relação a esta investigação (a qual permitiram), e em momento algum e de forma 

alguma estas crianças se sentiram “cobaias”. 

Vários investigadores, que trabalharam temáticas relacionadas com crianças, optaram por 

perguntar às crianças que nomes gostariam de adotar no texto dos seus trabalhos. “Alguns 

animaram-se a escolher heróis ou ídolos” (Kramer,2002:8). No entanto, para assegurar que o 

anonimato e a integridade dos tweens estudados se mantinha intacta, preferi que os seus nomes 

permanecessem omissos neste trabalho. Apesar da criação de narrativas, que beneficiariam dos 

nomes, poder tornar o trabalho muito mais interessante, o melhor interesse das crianças esteve 

sempre em primeiro lugar nesta investigação. 
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Outra questão muito discutida é a divulgação dos rostos das crianças. A criança deve ou não 

ser sujeito da pesquisa? A minha resposta é que não, apesar de alguns autores considerarem uma 

mais-valia. “A fotografia é, na verdade, um constante convite à releitura, a uma forma diversa de 

ordenar o texto imagético. Pode ser olhada muitas vezes, em diferentes ordens e momentos, pode ter 

outras interpretações: é sempre uma outra foto ali presente, pois uma foto transforma-se cada vez 

que é contemplada, revive a cada olhar” (Kramer,2002:12). Um procedimento ético fundamental deve 

ser o de consultar as pessoas fotografadas ou filmadas, solicitando a sua autorização. Na capa deste 

trabalho estão duas fotografias com algumas das crianças observadas, no entanto, procurei que 

estas não permitissem a identificação das crianças em questão, optando por não fotografar o rosto. 

Ainda assim, falei com o responsável legal destas crianças, neste caso a mãe, e pedi autorização 

para o fazer. 
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Capítulo 3 – Os tweens e o consumo de Cinema: Resultados 

Durante o estudo que levei a cabo junto deste pequeno grupo de tweens consegui tirar duas 

grandes conclusões: é possível que exista uma divisão entre os tweens como refere Ebenkamp 

(2003). Embora a minha amostra seja limitada existe a possibilidade de que os comportamentos de 

consumo de cinema variem consoante a idade da criança. Quanto mais próximo o tween está da 

adolescência, maior e mais diversificado se torna o consumo. Bashford (2010) por sua vez, referia 

que os tweens são conservadores nos seus hábitos online e que existiam poucas provas de que 

estes procurem downloads ilegais. No entanto, as crianças que observei e com quem falei nas 

reuniões de grupo mostraram-me algo um pouco diferente. Para além da idade, também o género se 

revelou diferenciador dos comportamentos de consumo. As reuniões de grupo foram muito 

importantes para este estudo, na medida em que me permitiram perceber quais as motivações destes 

tweens para consumir cinema, qual a sua relação com a publicidade a filmes e a razão pela qual 

escolhem determinado filme e formato em detrimento de outros. 

3.1. Hábitos e Práticas de Consumo 

3.1.1.Downloads 

“Não tem que se pagar e posso ver o filme antes de sair. Achas que vou esperar que 

chegue ao cinema?” (Rapariga de 13 anos) 

“Não sei o que isso (downloads) é.” (Rapaz de 11 anos) 

 

Em primeiro lugar, é importante referir que o primeiro grupo de tweens observado (duas 

raparigas com 11 e 13 anos) demonstrou uma evolução nas formas de consumo de cinema ao 

longo dos meses de observação. No início, era-me frequentemente pedido que fizesse downloads 

(ilegais) de filmes que estivessem relacionados com algum trabalho escolar. Um desses trabalhos era 

sobre Anne Frank. Após ler o livro, a criança (de 13 anos) referiu que gostou muito da história e 

queria ver o filme para ficar a saber mais sobre a autora. No fim do primeiro mês de observação as 

crianças aprenderam com a mãe a fazer os downloads (ilegais) dos filmes, e a partir daí o download 

ilegal de filmes tornou-se mais frequente e autónomo e tinha como principal objetivo o 

entretenimento. Sempre que chegavam a casa às quartas-feiras (dia em que não tinham aulas de 

tarde) e às sextas-feiras, era frequente irem a um site (onde é possível ver filmes online) escolher que 

filme queriam ver nesse dia, e posteriormente fazer o download do mesmo.  

A razão apontada para não verem o filme diretamente no site foi a impossibilidade de se 

colocarem legendas no filme. No entanto, como irei explicar mais à frente, estas crianças são 

ávidas utilizadoras de sites que fornecem links online para ver filmes e séries. Durante o 

período de observação nenhuma das crianças fez um download legal de um filme (através do iTunes 
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ou qualquer outra loja online). Os downloads legais, como pude observar, são usados por este grupo 

de observação apenas para download de músicas. Os ilegais, por sua vez, são os seus maiores 

“aliados”. 

Numa tarde de fim de semana, durante um intervalo publicitário que parece nunca ter fim para 

estas crianças que se sentam irrequietas no sofá, comentei no momento em que passava um trailer: 

“Este filme deve ser giro!”. Uma das observadas de 11 anos, levantou-se prontamente, pegou no 

computador portátil e respondeu: “Queres ver? São 5 minutos e já está.” Respondi-lhe: “Gosto mais 

de ver no cinema. Para a semana arranjo tempo e vou ver.” A careta de desdém não levou muito 

tempo a surgir, e naquele tom que é usado pelas pessoas que nos consideram ridículos questionou: 

“Vais gastar dinheiro? (riu) Que parvoíce.” 

E para estas observadas é isso que representa ir ao cinema para ver um filme que se quer 

muito ver. Uma “parvoíce”. De acordo com estas raparigas não há necessidade de se pagar por algo 

“que se pode ter de graça”. 

O segundo grupo de observação, constituído por três rapazes (dois de 11 anos de 

idade e um com 12 anos), mostrou-se de facto mais “conservador” no consumo de cinema. 

Durante os três fins de semana em que foram observadas, estas crianças demonstraram pouco 

interesse em filmes ou cinema no geral. Nenhum destes observados sabia como fazer o download de 

um filme ou sequer o que isso significa. Os pais destes tweens têm o controlo sobre essa atividade, 

ao contrário do primeiro grupo. Sempre que alguma das crianças manifestava o desejo de ver 

determinado filme, eram os pais quem efetuava a procura e o respetivo download. No entanto, nem 

sempre foi assim. 

“Rita, podemos ver um filme?”, perguntou-me um dos observados de 11 anos. ”Claro”, 

respondi. ”O que é que queres ver?”. Respondeu-me que podia ser qualquer coisa, então perguntei-

lhe: “Pode ser o «Nemo»?”. Anuiu em resposta. “Tenho que fazer download ou tens o filme?” Vi o seu 

ar de “assustado” e ao mesmo tempo inquiridor: “Se tens que fazer o quê…?” Foi nesse momento 

que percebi, que este com quem falava agora, ainda não se tinha aventurado no mundo do “cinema 

ilegal”. 

 

3.1.2. DVD´s 

“Quando era mais nova pedia aos meus pais que me comprassem, mas agora já não 

quero saber disso.” (Rapariga de 12 anos) 

“Tenho muitos! Faço coleção.” (Rapaz de 11 anos) 
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O primeiro grupo de tweens, durante os três meses de observação, apenas viu DVD´S em 

duas ocasiões. Numa das ocasiões, por se tratar de um filme que já não viam há muito tempo, mas 

do qual gostam muito (Mary Poppins). Numa outra ocasião, foram escolher um DVD à estante por 

não terem mais nenhuma atividade para fazer, mas acabaram por não ver o filme em questão porque 

isso implicava ter que fazer a ligação do leitor de DVD´s à televisão. Durante os três meses de 

observação nenhuma das crianças comprou ou recebeu de presente um DVD. Este grupo de 

tweens, demonstrou inclusive em algumas conversas, considerar a compra de DVD´s algo 

desnecessário, por poderem obter os filmes de forma gratuita.  

“DVD’s? Mas porque é que estás a perguntar isso? Não percebes que é uma pergunta parva? 

Já ninguém compra DVD’s” (Rapariga, 13 anos). 

O segundo grupo, constituído apenas por rapazes, pelo contrário demonstrou um 

grande interesse por DVD´s. Estes tweens revelaram-me ter os DVD´s de todos os seus filmes 

preferidos. Uma das crianças revelou inclusive fazer coleção de DVD´s que são vendidos juntamente 

com jornais ou revistas. Uma outra criança tinha a coleção (em DVD) do D’Artacão. O mais 

interessante que pude observar com este grupo foi que estes tweens (mais jovens que os do primeiro 

grupo), olham para os filmes e para as séries de forma indiferenciada. Isto é, para estas 

crianças, um filme ou uma série são absolutamente a mesma coisa. Pude aperceber-me disso 

quando lhes pedi que me mostrassem um DVD de um filme, e me mostraram um DVD de uma série.  

 

3.1.3. Salas de Cinema 

“Os bilhetes são caros e em casa também posso ver.” (Rapariga de 12 anos) 

“Gosto das pipocas, mas não posso brincar lá dentro.” (Rapaz de 11 anos) 

 

Apesar do primeiro grupo de crianças observadas se tratar de um grupo de classe média alta, 

que tem disponíveis perto de casa vários transportes e vários cinemas (e uma babysitter disponível 

que as leve ao cinema), as idas ao cinema revelaram-se uma atividade pouco frequente. Estas 

crianças apenas demonstraram vontade de ir ver um filme ao cinema quando se tratava de um 

programa com os amigos, ou quando o filme em questão exigia uma qualidade de visionamento 

superior para se poder experienciar tudo o que filme tem para oferecer (3D por exemplo). Estas duas 

crianças, apesar da classe social, referiram que os bilhetes de cinema são muito caros. Para além 

disso, foi também demonstrado algum desconforto nas idas ao cinema.  

“Este filme nunca mais acaba?” -perguntaram-me quase em uníssono. ”Ainda agora 

chegámos, vá estejam sossegadas!”. A criança de 11 anos respondeu: “Estou farta de estar aqui.” 
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As crianças observadas tinham tendência a distraírem-se, a procurar conversar 

durante o filme ou olharem para outros espectadores presentes na sala. Talvez por isso, no fim 

da ida cinema, sentissem necessidade de fazer o download do filme, para o reverem. Isto ocorreu de 

forma recorrente depois das idas ao cinema. As crianças repetiam os visionamentos essencialmente 

para verem alguma cena que não tivessem visto com atenção ou simplesmente porque queriam rever 

o filme (por terem gostado). 

Durante o período de observação do segundo grupo nunca ocorreu uma ida ao cinema. Na 

reunião de grupo que organizei junto destas crianças e de alguns dos seus colegas de escola, foi-me 

dito por elas que não gostam de ir ao cinema. 

3.1.4. Links Online 

“Posso ver as séries todas no dia em que saem nos E.U.A.! Nem tenho que esperar que 

deem na Fox.” (Rapariga de 13 anos) 

“Só uso a internet para jogar.” (Rapaz de 12 anos) 

 

Os links online que disponibilizam os filmes de forma gratuita para visionamento sem 

se necessitar de fazer um download, revelaram-se os “melhores amigos” dos tweens do 

primeiro grupo de observação. Estes são maioritariamente procurados para o visionamento de 

séries, isto porque os referidos links, não disponibilizam legendas em português. Assim, as crianças 

revelaram-me que não se importam de ver as séries em inglês, porque exige por parte delas 

um menor tempo de concentração (tendo em conta que cada episódio dura cerca de 45 minutos). 

Para além disso, o facto de acompanharem a história com regularidade, faz com que seja para elas 

mais fácil perceberem o que se está a passar, mesmo sem legendas. Os filmes exigem uma maior 

concentração, não só por serem mais longos, mas também por se tratar de uma história que se inicia 

e se completa em apenas um visionamento.  

“Amanhã á tarde já está disponível o episódio de «Anatomia de Grey» que vai dar hoje á noite 

nos Estados Unidos. Quando acordar abro logo o link para carregar”. 

Os tweens do primeiro grupo observado demonstraram muito à-vontade no uso deste 

formato. Sabiam em que dia saía um novo episódio das séries que acompanhavam, em que site 

procurar os links com o episódio novo e ainda qual o melhor link (com melhor qualidade de imagem e 

som). O segundo grupo de observação não se mostrou familiarizado com esta forma de 

consumir cinema. 
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3.1.5. Televisão e Serviço de Videoclube da Televisão por Cabo 

“Venho aqui escolher filmes para «sacar». Leio a história e os atores que fazem parte.” 

(Rapariga de 13 anos) 

“Gosto de ver os trailers. Depois peço ao meu pai para arranjar os filmes que eu 

quiser.” (Rapaz de 12 anos)  

 

A televisão e o serviço de videoclube da televisão por cabo foram as formas menos 

procuradas para o visionamento de um filme por parte do primeiro grupo de observação. 

Apenas viam filmes na televisão, se ao fazer zapping se deparassem com o filme de que gostassem. 

O serviço de videoclube da televisão por cabo para este grupo funcionava como um “menu”. As 

crianças de facto acediam ao videoclube virtual, mas raramente procediam ao aluguer. Usavam o 

videoclube para ver que filmes existem, para ler as sinopses, para ver os trailers e para 

posteriormente decidirem que filme preferiam para efetuarem então um download ilegal.  

“Já alguma vez foram a um videoclube?”- quis eu saber. As minhas tardes livres de escola 

eram quase todas passadas no videoclube mais próximo, a escolher filmes para levar para casa e 

ver. A resposta que se seguiu não me surpreendeu: “Sim, a nossa televisão tem. Então mas tu não 

sabes que o «Meo» tem videoclube?” 

O segundo grupo de observação por sua vez, usava muito mais os canais televisivos para o 

visionamento de filmes. Para além de procurarem filmes para ver na televisão de forma 

deliberada, estas crianças paravam tudo o que estivessem a fazer se se deparassem (sem que 

estivessem à procura) com algum filme na televisão que lhes parecesse interessante. Para 

além disso, estas crianças também usam o serviço de videoclube da televisão por cabo como forma 

de pesquisa de filmes. Estas por sua vez demonstraram gostar de ver os trailers dos filmes, 

recusando ler a descrição do filme e passando de imediato para o respetivo trailer.  

 

3.2. As motivações e a (não)influência da Publicidade 

“Não paro o que estou a fazer se estiver a dar um trailer na televisão. Mas gosto de 

ver.” (Rapaz de 13 anos) 

“Vejo (trailers) quando algum amigo meu partilha no Facebook.” (Rapariga de 13 anos) 
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As reuniões de grupo foram uma técnica muito importante neste estudo. Não só serviram 

para compreender quais as motivações destes tweens para consumirem cinema, como também me 

ajudaram a perceber até que ponto é que a publicidade tem a capacidade de influenciar esse 

consumo. 

Nas reuniões de grupo conversou-se sobre filmes, sobre a forma como estes tweens os veem 

e porquê e foram mostrados três trailers de filmes que depois foram alvo de discussão. O primeiro 

grupo de observação participante participou na reunião de grupo com outros cinco colegas de escola. 

Este grupo era maioritariamente constituído por tweens com 13 anos de idade. Apenas dois dos 

elementos tinham 11 anos de idade.  

“Como é que sabem que um filme novo vai estrear?”. A grande maioria dos elementos 

desta reunião referiram que tomam conhecimento de determinado filme através dos amigos. 

Através de partilhas de trailers no Facebook ou em conversas na escola. E é com os amigos que 

gostam de ir ao cinema, porque “é mais divertido”. Todos os participantes nesta reunião negaram 

já ter ido ver um filme ao cinema por terem visto o anúncio na televisão. “Não. Quase não vejo 

televisão quanto mais anúncios!”. Referiram que na maioria das vezes vão ao cinema com os amigos 

e apenas lá decidem que filme ver, por votação. Essa escolha, dizem, é influenciada pelos atores 

presentes no cartaz, ou até mesmo pelo nome do filme. No entanto, quando passam trailers na 

televisão não mudam de canal. Quando foram mostrados os trailers dos filmes escolhidos, as 

raparigas preferiram o trailer do filme “A Branca de Neve e o Caçador” por ter a participação 

de uma atriz de quem todas disseram ser fãs (Kristen Stewart). 

 

 

 

Imagem 1"A Branca de Neve e o Caçador" Imagem 2 "Monstros e Companhia" 
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“Ah esta atriz! Sim, gosto dela. É a Bella do «Crepúsculo». É muito gira.” De imediato 

perguntei: “Queres ver este filme?”. A resposta não tardou a surgir: “Sim, gosto dela! E parece ser 

giro” (Rapariga,13 anos). 

     Os rapazes por sua vez escolheram o filme “Monstros e Companhia 2” como o seu 

preferido por lhes parecer o mais divertido. Por entre risos confessaram ter visto o primeiro: “O 

primeiro era giro, por isso este também deve ser”. Foram poucos os entrevistados que me pareceram 

perceber o trailer do filme “Capitães da Areia”.  

       “A Branca de Neve é para miúdas!” (Rapaz de 11 anos) 

“É a Bella do «Crepúsculo»! Tenho mesmo que ir ver!” (Rapariga de 11 anos)   

     

         A segunda reunião de grupo foi constituída pelos elementos do segundo grupo de 

observação participante e por duas das suas colegas de escola. Este segundo grupo revelou que 

não gosta de ir ao cinema porque não podem fazer mais nada enquanto estão a ver o filme. 

“Temos que estar sentados e não podemos ir á casa de banho senão não vemos tudo. Não 

gosto” (Rapaz, 11 anos). 

As pipocas, por sua vez, parecem ser um elemento muito atrativo e o único capaz de levar 

estas crianças ao cinema. Apenas um dos elementos do grupo disse gostar muito de ir ao cinema e 

saber da estreia dos filmes porque vê na televisão. Os outros elementos verbalizaram preferir ver 

filmes em casa.  

      Quando questionados sobre os anúncios dos filmes, todos disseram que gostam de ver 

por serem divertidos, mas assim que mostrei os trailers escolhidos para a reunião, alguns dos 

elementos entrevistados mostraram-se um pouco distraídos. As raparigas preferiram o filme “A 

Branca de Neve e o Caçador” à semelhança das raparigas da primeira reunião. Uma das raparigas 

chegou inclusive a dizer que por ser “a Bella do Crepúsculo” tinha “mesmo que ver o filme”. Os 

rapazes, assim como os da primeira reunião preferiram o filme de animação “Monstros e Companhia 

2”, por ser de desenhos animados, por ser “giro e engraçado”, e por já terem visto o filme anterior 

a esse. Também como o grupo da primeira reunião, nenhuma das crianças percebeu o trailer de 

“Capitães da Areia”, apenas foi referido que a música era “muito gira”.  
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 Para além de tudo isto, os rapazes do grupo da segunda reunião mostraram algum preconceito 

em relação ao conteúdo dos filmes e a quem estes se dirigiam. Todos referiram que “A Branca de 

Neve e o Caçador” era um filme para meninas. 

“Ficaram com vontade de ver este filme?”- perguntei. “Não!”- respondeu prontamente um dos 

rapazes, e o amigo do lado abanou a cabeça em concordância. “Então porquê?”. A resposta chegou 

de imediato: “A Branca de Neve é para meninas!”. “Então mas não gostas de cavalos? E lutas?”-

continuei. “Gosto!”- retorquiu. “Este filme tem cavalos e lutas. Não queres ver?”. Manteve-se firme : “A 

Branca de Neve é para meninas!”. 

Podemos considerar, embora sem muita segurança devido à pouca representatividade da 

amostra, que a forma como os tweens consomem cinema está algo ligada à sua faixa etária, ao seu 

género e ainda à pressão dos pares. A publicidade, e em particular os trailers dos filmes, têm a 

capacidade de levar os tweens mais velhos (12-13 anos) a pesquisarem sobre determinado 

filme, mas não são determinantes na decisão de consumo. O conselho dos amigos e as 

conversas com os amigos sobre cinema parecem ser mais relevantes.  

“Se uma amiga minha me disser que é bom, é óbvio que vou ver” – as amigas concordaram. 

“Então e se uma amiga tua te disser que um filme é giro, e a ti não te parecer muito giro? Vês na 

mesma?” – questionei. “Se ela disser que é giro, deve ser, não é?” 

Quanto mais próximas estas crianças estão da adolescência, maior é a necessidade de 

conhecerem determinado filme e determinado ator para poderem integrar as conversas com os seus 

pares. No entanto, os tweens mais novos (9-11 anos) gostam de ver trailers e consideram-nos uma 

boa forma de entretenimento. Para além disso, este segundo grupo de tweens apenas toma 

conhecimento de que determinado filme existe através da publicidade televisiva.  

Imagem 3 "Capitães da Areia" 
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O elenco do filme (em particular no caso das raparigas), a história e a banda sonora são os 

principais fatores que levam estas crianças a escolherem um filme em detrimento de outro. Pude 

ainda perceber que existe um determinado preconceito entre os rapazes observados em relação ao 

conteúdo dos filmes. Isto é, se o filme conta a história da Branca de Neve, é um filme para meninas. 

Se o filme tem cenas de luta e cavalos, então é um filme para rapazes. 

        É possível que a publicidade televisiva a filmes (trailers) represente uma influência maior 

nos tweens mais novos (9-11 anos). É praticamente apenas através desta que tomam conhecimento 

dos filmes, e ainda dependem dos seus pais para acederem ao cinema.  

“Se vir na televisão o anúncio de um engraçado peço ao meu pai para ver”. Então e se um 

amigo te disser que viu um filme giro, também pedes ao teu pai para ver?”- questionei. “Sim.” E falam 

muitas vezes sobre filmes?”- continuei. “Algumas”- respondeu. 

Os tweens mais velhos, por serem mais autónomos no consumo de cinema, tomam 

conhecimento dos filmes essencialmente através do Facebook e em conversas com amigos. Existem 

indícios muito fortes de que a maior influência destes tweens (12-13 anos) são os seus pares.  

“Se estiver no Facebook e alguém publicar um trailer e disser que é bom, vou ver se é giro. 

Se me parecer giro, também publico”. Perguntei se não via o filme antes de partilhar o trailer. “Sim 

sim, depois vejo o filme.” 

             Mas será que devemos considerar as escolhas de filmes, feitas através das partilhas de 

trailers por amigos no Facebook, influência de pares, ou influência da publicidade? Até que ponto é 

que podemos concluir que os tweens escolhem determinado filme por considerarem interessante? 

Será que estão apenas a escolhê-lo porque os seus pares também o fazem? 
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Conclusão 

“Os Tweens e o Cinema” procurou explorar a influência da publicidade no consumo de 

cinema por parte dos espectadores mais jovens, particularmente dos tweens. Para a pergunta 

colocada inicialmente, “Qual a influência da publicidade aos filmes no consumo juvenil de cinema?”, a 

investigação aqui apresentada aponta para a possibilidade da existência de uma divisão entre os 

tweens.  

A literatura analisada no inicio da investigação apontava para a “invisibilidade” da criança nos 

estudos sobre consumo (Cook,2008), para as práticas conservadoras dos tweens na internet 

(Bashford, 2010) e para a existência de uma divisão etária entre estes, (Ebenkamp, 2003) e ainda 

para o desinteresse pela publicidade (John,1999). 

É possível concluir que os estudos sobre Consumo evoluíram muito ao longo dos anos. 

Atualmente não faz sentido excluir as crianças dos estudos sobre consumo. Apesar de não terem 

poder de compra, as crianças têm a capacidade de influenciar os comportamentos de consumo dos 

seus pais (John, 1999). Mas a introdução das crianças nestes estudos, como consumidoras faz com 

que se levantem várias questões. Até que ponto é ético que se publicitem bens a crianças? Será isso 

um incentivo a uma atitude consumista e materialista? Todas estas questões têm sido debatidas por 

vários estudiosos.  

Os meus objetivos de pesquisa eram conhecer as práticas de consumo de crianças entre os 

11 e os 13 anos de idade, quais os motivos para o consumo de cinema e perceber qual a sua 

perceção em relação à publicidade a filmes. Para satisfazer esses objetivos foram adotadas como 

técnicas metodológicas a observação participante e as reuniões de grupo com tweens entre os 11 e 

os 13 anos.  

No final da investigação os objetivos enunciados foram cumpridos. possível afirmar que estes 

objetivos foram cumpridos. Este projeto verifica a possibilidade da existência de uma divisão entre os 

tweens em dois grupos etários. Quanto mais forem os indivíduos, maior será o seu interesse 

pela publicidade a filmes e maior será a influência da publicidade nos comportamentos de 

consumo de cinema. No entanto, junto dos grupos observados, não se verificou grande 

influência por parte da publicidade no consumo de cinema. Esta revelou-se sim, uma boa fonte 

de informação para as crianças entrevistadas. Não só como uma forma de triagem (Quero ver este 

filme ou não?), mas também como forma de tomarem conhecimento de que determinado filme existe.  

Os tweens mais velhos são mais influenciáveis pelos amigos do que pela publicidade no 

momento de escolher filmes. No entanto, os motivos para o consumo de cinema são transversais 

a estes dois grupos: os filmes são uma forma de entretenimento e de integração entre os 
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pares. Não servem apenas como uma forma de distração e diversão, mas também como uma forma 

de comunicarem com os amigos e se sentirem integrados. 

“Falamos muitas vezes sobre filmes nos intervalos, é giro.” (Rapariga, 13 anos) 

Para além disso, verificou-se que os downloads ilegais fazem parte do quotidiano destes 

tweens (12-13 anos) como a sua principal forma de consumo de cinema. Estes fazem uma 

utilização quase intuitiva das ferramentas que têm á sua disposição para fazer downloads de filmes. 

Para além disso, durante a observação pude perceber que estas crianças têm a capacidade de 

avaliar os filmes quanto à sua técnica, isto é, conseguem distinguir facilmente o que são efeitos 

especiais, e são capazes de olhar para os filmes criticamente. Estes tweens não se limitam a ver os 

filmes, têm a capacidade de analisar o que faz sentido e aquilo é irreal. 

Esta investigação teve obviamente algumas limitações. Os grupos analisados não são de 

qualquer forma representativos da população de tweens. As crianças são difíceis de interpretar 

devido á sua característica imprevisibilidade. No entanto, a convivência que me foi possibilitada com 

estas crianças, no seu ambiente, permitiu-me não só observar, mas compreender as suas práticas de 

consumo de cinema. 

A investigação que aqui termina levanta novas questões que poderão ser aboradadas em 

estudos futuros. Grande parte destes aspetos relacionam-se com o estudo das motivações dos 

tweens para consumirem cinema. Será igualmente importante perceber até que ponto é que estas 

sabem distinguir um filme de uma série e até que ponto é que a publicidade tem a capacidade de 

influenciar o consumo de filmes e séries. Será que os trailers são eficazes a persuadir os tweens a 

ver determinado filme? Deverão as partilhas de trailers em redes sociais como o Facebook serem 

consideradas como publicidade? Considera-se ainda relevante estudar de que forma o cinema e as 

séries televisivas incitam ao consumo e potenciam uma atitude materialista.  

Todas as crianças observadas demonstraram valorizar os bens materiais, roupas de marca 

ou as consolas “da moda”. O grupo de raparigas observado durante três meses manifestou algumas 

vezes, durante o visionamento de um filme ou série, o desejo de possuir determinada peça de roupa 

ou bem material que a sua personagem preferida possuísse. Mas será que os filmes e as séries têm 

alguma responsabilidade na valorização dos bens materiais e das marcas? Serão estas responsáveis 

pelo desenvolvimento de consumismo e materialismo entre os tweens? Para uma melhor 

compreensão destas questões seria relevante entrevistar um maior número de crianças, em 

profundidade, e realizar sessões de observação acompanhadas por um psicólogo. Considera-se 

ainda que se seria interessante aplicar questionários aos pais destas crianças, para perceber se 

veem os seus filhos como consumidores e como influenciadores nas suas próprias decisões de 

consumo. 
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Anexos 

 

Anexo 1 - Guião da Reunião de Grupo 

Trailer/Anúncios dos filmes a mostrar: 

“A Branca de Neve e o Caçador” – Estreou em maio de 2012; 

“Monstros University”- Estreia em 2013 

“Capitães da Areia” – Estreou em abril de 2012; 

 

1.Veem filmes? 

2.Se sim, que filmes costumam ver? Se não, porque é que não veem? Quais foram os últimos 

que viram? O que acharam? Com quem viram? Foi nalguma ocasião especial, ou não? 

3.Porque é que veem esses filmes? Porque é que gostam desses filmes? Gostam das 

histórias…dos atores? 

4.Costumam ir ao cinema? 

5.Só veem filmes no cinema? De que outras formas veem filmes? ( Na televisão, fazem 

downloads,  veem DVD’s, veem num site?) 

6.Preferem ver os filmes no cinema ou em casa? 

7. Porquê? 

Caso prefiram ver em casa: É por ser mais confortável? Para poderes fazer pausas? Etc… 

Caso prefiram ver no cinema: É pelo ecrã ser maior? O filme tem mais qualidade? É por 

poderes comprar pipocas? É porque vais com amigos? 

8.Agora vou mostrar-vos três trailers diferentes. Só têm que me dizer qual destes três trailers 

preferem e porquê. Qual destes filmes preferiam ver? E porquê? Porque é que não gostaste tanto dos 

outros? 

9.Já tinham visto estes trailers? Onde? / Já tinham ouvido falar deste filme? Como? 
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Preferias ver esses porque a história te pareceu gira? É por gostares de algum ator que faz 

parte desse filme? Como é que achas que vai ser a história? O que é que imaginas? 

 

10.De que forma é que costumam saber os filmes que vão estrear? Veem em revistas, na 

televisão, na internet, são os vossos amigos que vos dizem…como é que sabem que um filme novo 

vai estrear? 

11.Costumam prestar atenção, quando dão trailers na televisão? Gostam de ver? Ou mudam 

de canal? 

Se gostam de ver, porque é que gostam? 

Se não gostam de ver, porque é que não gostam? 

 Achas chato/giro…? 

12.Já alguma vez foram ver um filme porque viram o anúncio desse filme na televisão? 
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Anexo 2 – Grelha de Observação Participante 

DOWNLOADS Data  
Título do Filme   
Motivação de Vis.  
Procedimento de Vis.  

 
 
DVD’s 

Data  

Título do Filme  

Motivação de 
Visionamento ou Compra 

 

Procedimento  

CINEMA Data  

Título do Filme  

Motivação de 
Visionamento 

 

Procedimento de 
Escolha 

 

ONLINE/LINKS Data  

Título do Filme  

Motivação de 
Visionamento 

 

Procedimento   

TELEVISÃO Data  

Título do Filme/Canal  

Motivação de 
Visionamento 

 

Procedimento  

SERVIÇO 
VIDEOCLUBE (TV 
POR CABO) 

Data  

Título do Filme  

Motivação de 
Visionamento 

 

Procedimento de 
Escolha 

 


