
Assalto ao berço: se os marqueteiros tiverem sucesso, seu bebê pode custar uma 
fortuna  
 
Dez anos atrás, a Baby Einstein ajudou a lançar não só uma nova linha educativa de vídeos e 
de brinquedos, como também uma nova geração de pais extremamente preocupados com os 
filhos, e que acreditavam que as chamadas “atividades enriquecedoras” poderiam pôr seus 
filhinhos, logo que começassem a dar seus primeiros passos, na trilha rápida e certeira do 
sucesso.  
 
Pouco depois, surgiram outras empresas que ofereciam produtos e serviços educacionais e de 
entretenimento para bebês e crianças com menos de três anos de idade, como a The Baby 
Prodigy Company (“Queremos ajudar você a formar crianças mais inteligentes e felizes”) e a 
Brainy Baby (“Aprendendo para a vida toda”). Mas a tendência não se limita aos EUA. O show 
dos “Teletubbies”, da TV britânica, compartilha dos meus objetivos. 
 
 
Contudo, como esse segmento de negócios voltado para a educação infantil cresceu, e hoje 
comporta uma indústria de 20 bilhões de dólares ao ano, alguns grupos de defesa da infância 
advertiram os pais para que avaliassem melhor os produtos e serviços por trás das campanhas 
que têm como público-alvo bebês e crianças que começam a dar seus primeiros passos. Em 
2006, um movimento denominado Campanha por uma Infância sem Comerciais entrou na 
justiça com uma queixa junto à Comissão Federal de Negócios (FTC) contra a The Baby 
Einstein Company por marketing falso e enganoso.   A Academia Americana de Pediatria, que 
condena a televisão para todas as crianças com menos de dois anos de idade e sugere a 
imposição de limites para crianças mais velhas, deu apoio imediato à queixa, ressaltando que 
“não há indícios que provem, atualmente, que esses vídeos ajudem o desenvolvimento da 
criança e contribuam para sua capacidade mental”.  
 
No início do ano, a consultoria Education Sector, de Washington, capital federal, divulgou um 
relatório em que afirma que os brinquedos ditos educativos para crianças não passam de 
tapeação. Conforme observou Sara Mead, analista sênior de política educacional da Education 
Sector, em um relatório intitulado Bebês de um milhão de dólares: por que não se pode 
programar uma criança para o sucesso [Million dollar babies: why infants can´t be hardwired 
for success], “os adultos não podem tornar os recém-nascidos mais inteligentes ou mais bem-
sucedidos simplesmente obrigando-os a ouvir Beethoven ou a brincar com blocos inspirados 
em Einstein”. 
 
O último disparo feito contra o polêmico mercado de educação infantil veio sob a forma de um 
novo livro da jornalista  e apresentadora Susan Gregory Thomas intitulado Adeus à  infância: 
como a cultura de consumo manipula os pais e prejudica a mente das crianças [Buy, buy 
baby: how consumer culture manipulates parents and harms young minds]. No livro, Thomas 
diz que não há provas de que os produtos “educativos” proporcionem algum benefício 
educacional para as crianças. Ela diz também que os produtos e campanhas de marketing 
dirigidos a crianças de zero a três anos de idade podem, com o tempo, prejudicar as crianças 
nessa faixa etária, já que, segundo a autora, tornaram-se “os mais jovens consumidores da 
história americana”, propensas a padecer de todos os “males que o materialismo desenfreado 
costumava impor apenas aos adultos — ansiedade, hipercompetitividade e até depressão”.  
 
“Essa percepção atual em torno da infância é um tipo de vírus que se espalhou pela mídia a 
partir  de 1997”, disse Thomas em entrevista recente. “A introdução e a combinação dessas 
idéias simplesmente decolaram e ninguém consegue detê-las. Ninguém nunca disse: “Será que 
sabemos, pelo menos, de que forma as crianças vêem televisão? Sabemos do que o protocolo 
neurológico tem necessidade? Acontece que uma criança que ensaia seus primeiros passos 
tem uma percepção cognitiva muito diferente de outra de quatro anos, como se uma fosse de 
uma espécie muito diferente da outra.”  
 
Thomas, porém, mãe de dois filhos, compreende perfeitamente as razões pelas quais os pais 
aderiram rapidamente à idéia de que bebês bem novos podiam se beneficiar de certos vídeos e 
brinquedos. Como a autora observa em seu livro: “Não é nenhum segredo que as companhias 



de brinquedos e de mídia manipulam a insegurança dos pais para vender seus produtos.”. Não 
há período de “neurose maior para os pais do que quando seus filhos se acham na fase de zero 
a três anos de idade”, acrescentou. “Nessa fase, estamos preocupados, tentando mantê-las 
vivas, o que nos deixa constantemente em estado de pânico. Ficamos mais suscetíveis a fazer 
tudo certo, e a todo  momento nos vem o mesmo pensamento: “Será que estou privando meu 
filho de algo importante se  não comprar aquele produto para ele?”  
 
Consumidores de “bolsos vulneráveis” 
 
Os pais constituem um grupo extremamente vulnerável às estratégias de marketing, observa 
Leonard M. Lodish, professor de Marketing da Wharton. “Eles formam um dos grupos de bolso 
vulnerável” entre os consumidores, da mesma forma que “as pessoas ficam vulneráveis 
quando alguém morre”, e são confortadas pela indústria funerária, ou quando “alguém se 
casa: observe os casamentos — veja quanto custam, note os excessos. Os pais são 
vulneráveis porque sempre quiseram dar o melhor para seus filhos”. (Para que haja a maior 
transparência possível , Lodish esclarece que é diretor de uma empresa que comercializa 
fraldas e outros produtos de uso infantil pela Internet).  
 
No que se refere, porém, à venda de produtos rotulados de “educacionais, a empresa que 
fabrica produtos para bebês e crianças até três anos conta com uma vantagem específica. “Do 
ponto de vista do marketing, é relativamente fácil oferecer esse tipo de produto”, diz Deborah 
Small, professora de Marketing da Wharton, “porque há [..] um grande lapso entre a aquisição 
e uso do produto e qualquer feedback. Os produtos (para crianças na faixa de zero a três 
anos) são vendidos com base em resultados que só aparecerão no futuro distante” — como é o 
caso da alardeada inteligência superior e uma maior inclinação à socialização, que alguns 
entendem como porta de acesso às melhores faculdades e a empregos de maior prestígio.  
 
“Se você for pai ou mãe em um bairro chique com muitas comodidades”, diz Small, “e dispõe 
das melhores oportunidades de crescimento e faz uso dessas ferramentas, desses programas, 
vídeos e assim por diante, e no futuro seu filho é admitido em Harvard — a que você atribui 
isso? Há tantas variáveis diferentes nessa equação.” Por outro lado, Small assinala que  se 
você lançar mão de todo produto disponível para o progresso da criança, “e seu filho não se 
torna o que você esperava que ele se tornasse, a que você atribui isso? A falhas do programa 
Einstein? Como produto, seu retorno é medíocre e ambíguo.”  
 
É verdade que a Baby Einstein Company, fundada por Julie Aigner-Clark em 1997 e vendida 
para a The Walt Disney Company em 2001, nunca disse que seus produtos ajudavam as 
crianças a entrar na faculdade. De acordo com o site da empresa, “há um mundo cheio de 
diversão lá fora para as crianças descobrirem. A Baby Einstein ajuda os pequenos a descobri-lo 
através da música, da linguagem, da natureza e da arte, entretendo-os e despertando seu 
interesse de maneira lúdica desde o nascimento. Conheça hoje toda a nossa linha de DVDs, 
vídeos, livros, CDs de música e brinquedos interativos. Você verá que a Baby Einstein pode 
ajudá-lo, e também ao seu filho, a descobrir o mundo juntos.”  
 
Conforme assinala Thomas, “não há muito o que questionar  nas alegações dos fabricantes de 
brinquedos infantis de que seus produtos, dotados de luzes que piscam e capazes de 
reproduzir música clássica, ‘estimulam’ as habilidades cognitivas do bebê. As embalagens 
explicam por que esses recursos são educativos, e os pais têm certeza de que leram ou viram 
algo sobre um especialista que os recomendavam. Seja como for, a maior parte das pessoas 
compra esses produtos porque é o que o mercado oferece”.  
 
Thomas diz que jamais houve evidências que provassem que esses brinquedos, shows e 
produtos “educativos” proporcionassem qualquer benefício educacional para as crianças 
menores. Contudo, “aquilo a que podemos chamar de fenômeno do espírito infantil — a idéia 
amplamente difundida de que as crianças pequenas e as que já ensaiam seus primeiros passos 
podem se tornar mais inteligentes pela exposição aos produtos e programas certos — 
espalhou-se por toda a indústria de brinquedos. Hoje, para ser competitivo no segmento de 
bebês e de crianças até três anos, um fabricante de produtos infantis deve incentivar a 
‘aprendizagem’ ou, no mínimo, alegar que o faz”. 



Esse novo mercado “de zero a três anos de idade tornou-se o segmento mais importante do 
marketing do berço ao túmulo”, afirma Thomas em seu livro. “O mundo dos bebês e das 
crianças pequenas não se parecia nem um pouco com isso 15 anos atrás.”  
 
O “congresso do cérebro” 
 
Mas, então, o que foi que aconteceu? Em Adeus à  infância, Thomas remonta a 1994 para 
responder a essa pergunta. Na época, um relatório bem intencionado da Carnegie Corporation, 
chamado “Primeiros passos” [Starting points], defendeu um volume maior de verbas federais 
para os serviços dirigidos ao público infantil. Ao dizer que o desenvolvimento do cérebro no 
útero materno e durante o primeiro ano de vida era “mais veloz e abrangente do que se 
supunha anteriormente”, o relatório ajudou a chamar a atenção para os primeiros anos da 
infância. Não demorou muito, e o ator e diretor Rob Reiner, muito conhecido, lançava uma 
campanha de incentivo ao desenvolvimento das crianças. Por volta de 1997, os esforços de 
Reiner foram apoiados por ninguém menos do que Hillary Clinton, anfitriã de um congresso, 
patrocinado pela Casa Branca, sobre Desenvolvimento e Aprendizagem na Primeira Infância.  
 
Segundo Thomas, o congresso teve um papel de destaque na promoção da idéia de que o 
pensamento crítico e a aprendizagem se desenvolvem na criança por volta dos três anos, uma 
idéia que, a princípio, tinha como objetivo fazer com que os governos federal e estadual 
apoiassem os programas de creche para bebês e crianças pequenas. Contudo, no momento em 
que os especialistas do segmento de marketing infantil se apropriaram da mensagem, não 
houve mais possibilidade de retorno. Diz Thomas: “Se houve um evento responsável pela 
deflagração dessa neurose, foi sem dúvida o congresso da Casa Branca de 1997”, que mais 
tarde ficaria conhecido como o “congresso do cérebro”.  
 
A Academia Americana de Pediatria deu também seu parecer sobre a questão ao   afirmar que 
“pesquisas sobre o desenvolvimento inicial do cérebro mostram que bebês e crianças pequenas 
têm uma necessidade muito grande de interagir com seus pais e com outras pessoas à sua 
volta para que tenham um desenvolvimento cerebral sadio e possam desenvolver habilidades 
sociais, emocionais e cognitivas satisfatórias. Os vídeos infantis são vendidos como se fossem 
educativos. Isso se vê até pelos nomes que a empresa dá a seus produtos — Brainy Baby 
[Bebê Esperto] e Baby Einstein —, prova de sua estratégia de marketing. Não há evidências 
que possam corroborar a idéia de que esses vídeos ajudem as crianças, bebês ou um pouco 
maiores, em seu desenvolvimento ou em sua capacidade intelectual. É preciso que os pais 
saibam que seus bebês se desenvolverão muito bem sem assistir a esses vídeos”.  
 
Mead, da Education Sector, concorda. “O espalhafato em torno da importância dos três 
primeiros anos de vida estende-se, muitas vezes, além do que o conhecimento científico 
existente sobre o cérebro autoriza”, diz ela. “As conexões neurais do cérebro do bebê crescem 
rapidamente nos primeiros anos, e há farta prova científica de que animais e crianças privados 
de estímulos no início da vida padecem de deficiências intelectuais e emocionais duradouras. 
Contudo, não há provas em apoio à idéia contrária — de que estímulos adicionais, acima e 
além daqueles que os pais proporcionam naturalmente ao conversar, acariciar e brincar com 
seus filhos, possam ter algum efeito benéfico a mais ou mesmo aumentar a inteligência da 
criança.”  
 
Os pais, acrescenta Mead, “sofrem de uma ansiedade natural em relação ao bem-estar e ao 
futuro de seus filhos, mas paira agora uma nova ameaça sobre suas cabeças: se escolherem a 
creche errada, ou se deixarem de comprar o mais novo DVD do Baby Einstein, podem da 
adeus à faculdade dos filhos. Não é de espantar, portanto, que os chamados brinquedos 
‘educativos’ para bebês e crianças menores — um mercado que praticamente não existia há 
uma geração — tenha se convertido em uma indústria multibilionária”.  
 
Depois de uma queixa feita contra o Baby Einstein (ainda pendente), a empresa contratou 
Deborah Linebarger, psicóloga do desenvolvimento e professora da Universidade da Escola de 
Comunicação Annenberg, da Universidade da Pensilvânia, especialista em crianças e mídia. A 
empresa pediu que ela testemunhasse a seu favor nas audiências da FTC [Comissão Federal de 
Comércio], mas Linebarger se recusou. “Eu disse a eles que não testemunharia”, diz ela, 



explicando que não questionava apenas a forma como os produtos eram comercializados, mas 
também a alegação de que fossem educativos. “Creio realmente que o Baby Einstein abusou 
do mercado.  Quando você usa termos como ‘Einstein’ ou ‘gênio’, isso significa que o produto 
tem importância acadêmica. Creio que esse é o problema.”  
 
Linebarger, mãe de três filhos, assinala que quando “você entra em uma dessas lojas de 
produtos para bebês, tudo gira em torno do ‘bebê gênio’, do ‘bebê inteligente’. Se você não 
compra nada para o seu filho, se sente mal. É uma exploração. Agora, com relação a esses 
produtos, se são mesmo educativos ou não, há muito pouca pesquisa sobre produtos de mídia 
para crianças de dois anos ou menos, e eu me refiro especificamente à televisão. Há cerca de 
seis a dez estudos sobre crianças com menos de dois anos, e não há resultados consensuais. 
Parece, portanto, que tudo se resume a perguntas como: Que tipo de conteúdo esses produtos 
oferecem? São conteúdos bem simples? Existe uma estrutura narrativa? Há muita técnica de 
edição, como cenas que desaparecem aos poucos ou que mudam com muita rapidez? Quanto 
mais cenas desse tipo houver, mas dificuldade a criança terá em compreendê-las”. 
 
De acordo com Linebarger, um estudo recente desbancou uma antiga teoria de que muita 
televisão pode ser a causa de problemas de déficit de atenção. Ela espera se informar mais 
sobre o assunto no outono, quando iniciará um estudo prolongado em que examinará os 
efeitos de todo tipo de mídia sobre o público infantil, a começar do nascimento. “Sempre fico 
surpresa quando ouço pessoas de fora da indústria dizerem coisas como ‘pesquisas recentes 
sobre o cérebro dizem que etc., etc., etc.’ Essa é uma visão muito ingênua. Elas interpretam 
além da conta o que essas descobertas nos dizem realmente.”  
 
Competindo com os filhos dos vizinhos 
 
Thomas reconhece que seu livro não é o primeiro a trazer à tona essa polêmica do marketing 
dirigido a bebês, porém acha que é, de fato, “o primeiro a tocar no assunto de forma 
abrangente e no contexto do espírito da época. Creio que chegou a hora de as pessoas 
refletirem sobre suas escolhas, não digo que devam banir completamente a televisão, mas que 
reflitam sobre sua participação nessa economia consumista e as conseqüências que isso 
poderá trazer”.  
 
É o tipo de coisa fácil de falar e difícil de fazer. Small, da Wharton, diz que a menos que haja 
uma ‘mudança cultural muito grande”, a competitividade existente na sociedade como um todo 
continuará a alimentar o desejo dos pais de “manter os filhos no mesmo nível dos filhos dos 
vizinhos. As campanhas de marketing que visam à exploração de objetivos educativos são 
impelidas por essas necessidades [...] É como a necessidade competitiva de parecer mais 
jovem, mais magro — sobretudo no caso das mulheres. É o que movimenta o mercado de 
cirurgia plástica. A solução óbvia consiste simplesmente em dizer aos pais que relaxem — mas 
esse é o tipo de coisa que fácil falar e difícil de fazer”.  
 
Lisa E. Bolton, professora de Marketing da Wharton, explica por quê. “É absurdo esperar que o 
consumidor analise todas as provas” relativas às alegações educacionais e aos produtos, diz 
ela. “Ele fica com a impressão de que há algo por trás — e quem não haveria de querer o 
melhor para o seu bebê? Faz sentido, intuitivamente falando. Aqui está um produto que traz 
vantagens para o bebê, ajuda-o a fazer progressos — as pessoas entendem isso. Esse 
argumento encontra eco também em pessoas avessas ao risco, e que raciocinam da seguinte 
forma: ‘Mal não pode fazer.’ Cria-se uma suscetibilidade em relação aos produtos, que passam 
a ser aceitos, porque você deseja encontrar um meio de ajudar seu filho a se sair bem, mesmo 
que você não saiba ao certo se aquilo funcionará.” 
 
Bolton, a exemplo de outros, ressalta que o branding e o marketing desses brinquedos 
educativos recorrem ao ego e à ansiedade dos pais quando dão nomes como “Baby Einstein, 
Curva de Aprendizagem, Pula-Sela, Avançando Sempre, Descoberta, Bebê Prodígio, Bebê 
Inteligente etc. a seus produtos. Se você não compra esses produtos, fica ansioso e se sente 
culpado. Todo pai e toda mãe se perguntam, em algum momento, se estão fazendo a coisa 
certa. Muitos acabam dizendo: ‘Pelo menos comprei o melhor para o meu filho. Pelo menos, 
estou tentando.’” 



Bolton diz que os pais da Geração X (nascidos entre 1965 e 1980) são terreno fértil para essas 
táticas de marketing. “Elas têm algo de sedutor. Creio que muitas famílias, nas quais ambos os 
pais trabalham, têm pouco tempo para seus filhos, por isso querem que o pouco tempo de que 
dispõem seja da mais alta qualidade.”  
 
Bolton deparou recentemente com alguns “brinquedos bons para o desenvolvimento da 
criança” em um determinado site que continha 12 páginas de itens relacionados. O primeiro 
deles era um cubo macio, acolchoado e multicolorido [“clutch cube”] e que se propunha a 
ajudar os pais a ensinar seus filhos as noções de “causa e efeito”. Bolton, mãe de dois filhos, 
diz que “causa e efeito” também se aprende quando a criança derruba uma colher no chão do 
alto da cadeira, ou quando cutuca uma ervilha com o dedo e a esmaga. No entanto, como há 
um produto que promete ajudar a criança a entender esse conceito, as pessoas se perguntam: 
“Será que meu filho não deveria ter um negócio desses?”  
 
Em Adeus à infância, Thomas convoca os profissionais do governo e da saúde para que 
analisem os efeitos da televisão e dos vídeos sobre crianças pequenas do ponto de vista da 
saúde. Ela diz também que “dada a influência ampla e extraordinária dos programas 
produzidos por profissionais de mídia para bebês e crianças até três anos, é imprescindível que 
haja mais estudos financiados pelo governo que explorem seu impacto”.  
 
Lodish tem outra sugestão. “Qual seria o melhor brinquedo para os nossos filhos? O melhor de 
todos? Ler para eles. Faça isso todas as noites.” 
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