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Nunca, antes, fizeram tanto sentido as idéias de Umberto Eco que estão presentes em sua 
obra "Apocalípticos e integrados" para refletirmos sobre um específico segmento de mercado: 
o infantil, Em outro contexto, mas que aproveito para expor minhas indagações neste 
momento, Eco disserta sobre os apocalípticos que previam o fim de uma cultura dita superior 
com sua distribuição em massa. Por outro lado, os integrados defendiam, com todas suas 
forças, esta tal distribuição massificada de bens culturais. Os apocalípticos do momento 
olham o que me acostumei a chamar de marketing infantil como um ato da mais pura 
crueldade. Lutam pelo seu fim, sem ao menos demonstrar qualquer conhecimento do que 
querem acabar. 
 
Do outro lado, alguns se apresentam como integrados e buscam justificar a comercialização e 
divulgação de produtos para crianças como um ato democrático e que não deve ser 
preocupação do Poder Público, sem ao certo aprofundar tal questão, Assim como no caso dos 
apocalípticos e integrados aos quais Umberto Eco se referia, os atuais também se posicionam 
de forma radicalmente polarizada. Posições que não permitem nem a reflexão e nem 
tampouco o "meio termo". Meio de extrema complexidade e importância por lidarmos com 
um segmento de público que merece nossa mais sincera preocupação, pois é a única forma 
segura de comunicação que temos com o futuro, Indivíduos de zero a doze anos de idade se 
vestem, alimentam-se, jogam, aprendem, precisam de cuidados e brincam. Não podemos 
"brincar" com seus desejos e necessidades, deixemos tão importante prática às próprias 
crianças. 
 
Se a expressão "marketing" tem sido tão desgastada pela insis tente falta de cuidado de 
quem a utiliza, chamemos, então, tal processo de mercadologia, Mercadologia de produtos e 
serviços para crianças. Ou qualquer que seja o nome que se queira dar. Mas privar 
totalmente os pequenos de produtos e de marcas é tirá-los do contexto social em que 
vivemos. O consumismo, prática que deve ser profundamente refletida pelos estudiosos da 
psicologia, tem sido confundido com consumo. Ver TV, tomar mamadeira, usar fralda, utilizar 
serviços hospitalares, ir à escola, vestir-se com uma roupa que combina com um boné, são 
práticas do universo infantil. Fazem parte de seu consumo. E envolvem o desenvolvimento de 
produtos e de serviços, assim como sua comercialização e a comunicação de sua existência. 
 
Ao conjunto destes processos damos o nome de marketing e, neste caso, marketing de 
produtos e serviços para crianças. Ou como queiram os que insistem em associar a expressão 
marketing a práticas obtusas, mercadologia dê produtos e serviços para crianças. Não 
importa, O que importa é pensarmos se não "jogamos fora o bebê junto com a água do 
banho" quando propomos proibições sem se ouvir os mais interessados nisto tudo: as 
próprias crianças. Prometo, aos que realmente se interessam por elas, que irão se 
surpreender ao ouvir o que os pequenos pensam sobre questões complexas como o 
preconceito, a igualdade social e a publicidade, prática que identificam como intencional 
desde muito cedo. Portanto, deixemos que falem por elas mesmas as nossas crianças! 
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