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Influência da Sociedade e
Suas Mídias na Infância



A formação do hábito de
consumo infantil: uma
análise crítica da Teoria
de Consumo de Status
aplicada às classes sociais
altas e baixas no Brasil

Percepções de crianças
sobre padrões de beleza

Indústria cultural e
infância: estudo sobre
formação de valores em
crianças no universo do
jogo eletrônico

Artigos do SciElo escolhidos para relação com as aulas
de Psicologia do Desenvolvimento e Educação

referentes ao tema Influência da sociedade e suas
midias na infância  



A formação do hábito de consumo
infantil: uma análise crítica da Teoria
de Consumo de Status aplicada às
classes sociais altas e baixas no Brasil

A Teoria de Consumo de Status
(TCS) e os Hábitos de Consumo

01.

02. Influências: a família, os pares e
a mídia

03.
A Diferenciação de acordo
com a posição no espaço
social

Maria Alice Pasdiora e Vinicius Andrade Brei
 Organizações & Sociedade [online]. 2014, v. 21, n. 68, pp. 789-813



Percepções de crianças sobre
padrões de beleza Padrões de beleza01.

Pesquisa qualitativa e exploratória com 50
crianças (4, 6, 8, 10 e 12 anos), utilizando-se
do Método Clínico

02. Entrevistas

03. Importância da escolaJuliana Buss e Tania Stoltz
Psicologia Escolar e Educacional [online]. 2020, v. 24



Indústria cultural e infância:
estudo sobre formação de valores
em crianças no universo do jogo
eletrônico

Industria cultural e da diversão01.

02. Os jogos e o interresse do
mercado

03. Banalização da violênciaSilvia Rosa Silva Zanolla
Educação & Sociedade [online]. 2007, v. 28, n. 101, pp. 1329-1350



A importância da escola
Com uma pedagogia crítica e
questionadora, voltada para as diferenças
e pronta para sempre discutir diversos
assuntos.

Relação entre
os artigos

Influencia da mídia
assunto recorrente onde todos os textos
partem do pressuposto que essa
influencia acontece e causa grandes
impactos nas crianças.

Influencia do poder aquisitivo
A diferença de influencia da mídia
dependendo da posição social da criança.



Os artigos e a Psicologia da Educação

O Behaviorismo é uma maniera
de fazer quem estar no poder
continuar no poder.

A mídia é controlada por
quem tem poder 

A imersão na cultura e nos
padrões da sociedade cresce com
o tempo e a idade.

Quanto mais velho mais
inserido no sistema O convivio com as outras

crianças e o status que o consumo
traz.

Influência dos Pares 

A vontade de consumir pelo
consumo em si e não pelo produto.

Prazer pelo consumo

As propagandas e as influencias
da mídia no dia a dia das
crianças.

Influência da mídia 

Divisão de produtos
exclusivamente infantis graças ao
sistema capitalista.

Conteúdo especifico
voltado para crianças
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