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NOS ÚLTIMOS DIAS, TENHO LEMBRADO MUITO DA

LEITURA QUE FIZ DE "APOCALÍPTICOS E INTEGRADOS", DE

UMBERTO Eco. VENHO ASSISTINDO E LENDO BASTANTE
COISA A RESPEITO DA PUBLICIDADE INFANTIL OPINIÕES

APAIXONADAS TÊM APARECIDO AOS MONTE?. Opiniões

que colocam, muitas vezes, a publicidade como a
grande vilã de um consumismo pouco entendido
pelos que opinam. Pouco entendido porque os que
opinam de forma apaixonada assumem que o
consumo é algo radicalmente maléfico para o nosso
mundo e que a publicidade causa um efeito direto no
consumo das pessoas, nesse caso as crianças. O dito
consumismo não parece ser algo tão cruel e, nem por
isso, algo que não mereça nossa total atenção. Assim
é também com a publicidade infantil.

Umberto Eco nesse seu fascinante livro disserta
sobre os apocalípticos que, dentro de um outro
contexto e em outros tempos, viam e previam o fim
de uma cultura dita superior com a sua massificação.
Isso, supostamente, aproximaria essa cultura superior
de um outro tipo de cultura, a dita inferior ou
popular. Tudo ao sabor da chamada, por esses
apocalípticos, indústria cultural. Paralelo a isso, os
integrados defendiam com todas as suas forças essa
massificação como se toda cultura tivesse surgido de
forma espontânea da própria massa e com esse
processo massificador da culutra só trouxesse
benefícios a todos.

Trazendo o pensamento de Eco para o que tem
sido falado e escrito sobre a publicidade infantil,
podemos dizer que estamos diante de apocalípticos
que chegam a defender o fim da publicidade infan-
til, como se ela fosse a responsável direta por um
dito problema: o consumismo. Discutir consumis-
mo no senso comum e de forma dogmática não é
tarefa difícil, mas como ciência é. Uma coisa é cer-
ta: o binômio publicidade-consumismo não é uma
fórmula comprovadamente exata. Não é, de forma
alguma, diretamente uma causa-efeito como
querem nos fazer crer os apocalípticos da publici-

dade infantil que a vêem como um mal que deve
ser combatido.

Por outro lado, os integrados, que pouco se
manifestam porque agem com todas as suas forças,
defendem a publicidade infantil sem nenhum filtro
ou reflexão, usam apenas os seus. Filtros contami-
nados pela busca ideológica pelas cifras. Algo que
demonstra ser tão ruim quanto o fim preguiçoso da
publicidade infantil proposto pelos apocalípticos.

Fim preguiçoso porque esses apocalípticos da
publicidade infantil acabam por sugerir a não-
reílexão, o não-pensar a respeito, o trabalho de se
considerar cada caso como um caso, como realmente
o é ou deveria ser. Existem muitos tipos diferentes de
publicidade infantil, alguns até fundamentais para
nossas crianças que, apesar de nos sentirmos bem
com a visão que as infantiliza além da conta, são, sim,
capazes de dissernimento e precisam de uma comu-
nicação, mesmo que publicitária, para a sua evolução
como pessoa engajada em nosso processo social.
Processo esse que tem o consumo como parte e isso é
uma verdade há algum tempo. Entendamos o consu-
mismo exagerado como mal. Mal esse que não é
exclusivo de nossas crianças.

O caminho é o da reflexão e não da derrota tra-
zida pela proibição total. Nossa publicidade infantil
não precisa mais de leis para regulá-la, as que aí estão,
se forem realmente aplicadas, dão conta do recado. O
que nossa publicidade precisa é de aprofundamento
reflexivo, é de contribuições relevantes para regulá-la
de forma ética e madura.
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Não precisamos de mais leis, mas, sim, de reflexão

Text Box
Fonte: Consumidor Moderno, ano 10, n.106, p. 64, ago. 2006.




