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Passeando pelas diversas salas do Museo del Prado na agradável Madri, há alguns anos, 
deparei-me com a magnífica obra de Velázquez: Las meninas1. O quadro traz como atores 
principais algumas figuras notórias da época retratada, inclusive o próprio pintor que se retrata 
pintando outro quadro com o espectador como modelo. Outra figura de destaque é a pequena 
princesa Margarida, filha do rei Felipe IV e de sua esposa Mariana. Esta menina trajava um 
“amplo vestido cinza e rosa” que exibia “grandes folhos”, conforme analisa Michel Foucault no 
primeiro capítulo de seu livro As palavras e as coisas2. Vendo mais de perto, podemos 
imaginar que o vestido de Margarida não parece ser confortável para uma criança fazer uma 
das coisas que mais parece gostar: de brincar. 
 
Não estaríamos errados em concluir que as crianças do século XVII, período retratado no 
quadro do pintor espanhol, tiveram um papel social diferente do que têm os pequenos de hoje. 
Vemos no quadro a princesa envolta de serviçais e com uma pose imponente de pequena 
adulta que, apesar das exigências impostas pela sua posição de nobre, mostra uma postura de 
verdadeira miniatura de uma princesa com mais idade. 
 
Este tipo de postura caracterizava a criança daquela época, segundo alguns historiadores. Um 
indivíduo do século XVII dificilmente imaginaria que um dia uma criança3 pudesse vir a ter um 
papel social como tem em nossos tempos: ser consumidora de produtos e serviços, além de 
importante influenciadora nas compras dos adultos. Carros, imóveis, celulares, entre outros 
produtos, têm em alguns casos  o  seu processo de compra influenciado por uma criança. 
Talvez alguém daquele século descrevesse uma criança como um adulto em miniatura que 
estava apenas esperando crescer para poder trabalhar. A criança consumidora e influenciadora 
de hoje nos parece mesmo ser uma invenção de nossos tempos. 
 
A nossa criança compra, guarda dinheiro, ganha mesada, influencia e é fidelizada por marcas. 
É público-alvo de campanhas de publicidade. Campanhas de produtos criados diretamente 
para elas, e também de produtos destinados aos adultos. Entendemos que o papel da 
publicidade em nossa sociedade pertence a um fórum de discussão que vai além do consumo 
infantil. Entretanto, o fragmento dessa discussão, que engloba questões como a qualidade e a 
adequação do conteúdo que a publicidade disponibiliza aos pequenos é importante objeto de 
análise e reflexão. 
 
Nossa sociedade vem bem aos poucos tentando encontrar uma forma de discutir este assunto 
para além do fundamentalismo que só quer proibir ou liberar totalmente. Proibir toda 
publicidade infantil não nos parece a melhor medida, assim como liberá-la totalmente. Ambas 
as decisões são derrotas e não vitórias. Estrangulam qualquer reflexão. Parecem ser um sono 
em que a sociedade entra quando se vê diante de uma situação mais profunda. Sabemos que 
a publicidade não tem um papel tão determinístico na influência do consumo das crianças 
como querem crer alguns. 
 
Se assim fosse, seria fácil educar um pequeno. Bastaria-nos veicular na TV algumas regras de 
conduta e de higiene. E pronto. Em um passe de mágica teríamos meninos e meninas 
supereducados e bem nutridos. Todos realmente iguais. Assim como não temos em um passe 
de mágica a total sedução de uma criança por uma marca quando esta vê apenas televisão. O 
processo de desejo de um produto é mais complexo e profundo. Envolve questões que estão 
além de estratégias publicitárias. São as questões sociais e culturais que contextualizam o seu 
consumo. Pais, mães, tios, amigos, professores e outros influenciam tanto ou mais que a 
publicidade. Discutir o consumo é diferente de discutir a publicidade. Ambos precisam ser 
refletidos. 
 
As questões que envolvem a publicidade e podem estar até relacionadas a um possível 
consumismo, que é diferente de consumo, estão ainda engatinhando entre os fóruns devidos. 
Esses pontos merecem atenção especial das autoridades no assunto. Nossa vontade é ver o 
tema da publicidade infantil sair do ponto em que se fixou há algum tempo: ser a favor ou 
contra ela. Não acreditamos que seja o caso desta bipolaridade. Trata-se de uma discussão 



sem fim. Seria sim o caso de uma construção conjunta de uma análise social deste processo, 
com reflexões profundas e reais contribuições para nossos pequenos grandes consumidores. 
 
Disponível em: <http://www.multirio.rj.gov.br>. Acesso em 20/9/2007. 


