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Seminário do Instituto Alana trata dos impactos da mercantilização na infância 
 
“A sociedade norteamericana está minada pelo consumo”. O alerta, feito pelo professor 
Benjamin Barber, da Universidade de Maryland (EUA), foi ouvido em absoluto silêncio durante 
o 3º Fórum Internacional Criança e Consumo, em São Paulo, que durante três dias tratou dos 
impactos negativos da mercantilização na infância. Mas a plateia paralisou de verdade quando 
Barber passou a discorrer sobre a “deterioração da sociedade americana”. 
 
Estamos vivendo a economia da superprodução, do superconsumo — disse Barber. O mercado 
não produz bens; produz necessidades. A cultura do capitalismo, que satisfazia as pessoas, 
hoje satisfaz as grandes corporações ávidas por lucros. 
 
O fórum, promovido pelo Núcleo de Defesa e Educação do Instituto Alana, reuniu especialistas 
e pesquisadores para discutir porque o hiperconsumismo faz mal às crianças; porque é tão 
fácil convencer as crianças a comprar; e porque devemos proteger as crianças do consumismo. 
 
O esforço na luta contra o consumo desnecessário motivou o Alana a encomendar uma 
pesquisa ao Datafolha para medir a percepção dos pais de filhos entre 3 e 11 anos sobre os 
aspectos da publicidade direcionada a esta faixa etária. A pesquisa, feita em janeiro deste ano, 
ouviu 411 pais e mães de todas as classes econômicas. Alguns resultados: 73% dos pais 
concordam que deveria haver restrição ao marketing e à propaganda dirigidos às crianças. 7 
em cada 10 pais confessaram ser influenciados pelos filhos na hora da compra. 
 
O que mais influencia os pedidos dos filhos, segundo os pais, são as propagandas nos 
intervalos comerciais (38%), seguidas de personagens da TV (18%) ou filmes e programas de 
TV (16%). 
 
Os pais estão preocupados em evitar a exposição dos filhos à violência (80%) e com a 
necessidade de uma alimentação saudável (75%). 
 
Espontaneamente, os pais apontaram alguns pedidos que os filhos costumam fazer. Os mais 
mencionados foram chocolate/bala/chiclete (43%), salgadinho (34%) e sorvete (32%). 
 
Alimentos consumidos “algumas vezes por semana” por crianças entre 3 e 11 anos incluem 
bolachas (82%), refrigerantes (70%) e salgadinhos (64%). 
 
Estimulados a responder se concordam ou não com a frase “A oferta de prêmios e brindes 
influencia a escolha do produto/alimento pelos filhos”, 75% dos pais concordaram. Isso prova, 
segundo a pesquisa, a influência das estratégias de marketing. 
 
Bejamin Barber, autor do livro “Consumismo Como o Mercado Corrompe Crianças, Infantiliza 
Adultos e Engole Cidadãos” classificou como perverso o processo pelo qual passam as 
sociedades contemporâneas. Para Barber, os logotipos são reconhecidos pelas crianças antes 
mesmo de saberem ler: A sociedade sempre separou a infância inocente do mundo adulto. 
Hoje, essa separação não existe mais. A faixa etária capaz de discernir baixou dos 12 anos 
para os seis e vem diminuindo cada vez mais. 
 
Especialistas, teóricos e pesquisadores de diversas áreas participaram do Fórum Criança 
Consumo. Entre eles, a psicóloga norteamericana Susan Linn, conhecida como uma das 
fundadoras da campanha “Por Uma Infância Livre de Comerciais”. Susan alertou para o 
consumo excessivo de determinados produtos cujo apelo publicitário reforça a máxima de que 
“valores materiais trazem felicidade”. 
 
Susan lembrou que há não muito tempo o marketing era bem diferente de hoje. Em 1993, nos 
Estados Unidos, as companhias gastavam US$ 1 bilhão /ano com estratégias de marketing 
dirigido às crianças: Hoje esse investimento chega a US$ 17 bilhões de dólares. No meio desse 



tiroteio estão os pais. Eles precisam da ajuda de toda a sociedade, da comunidade 
empresarial, do governo, de políticas públicas que regulamentem os comerciais dirigidos ao 
público infantil — disse Susan. 
 
Entre as maiores preocupações dos analistas está aquele tipo de marketing que força a 
substituição do ato de brincar pelo consumo. 
 
Do escovar dentes de manhã até o escovar dentes à noite, incluindo a escola e o lazer todos 
esses momentos estão tomados pela publicidade, pelo marketing ou pelos produtos licenciados 
de heróis ou personagens da TV, alertou Susan Linn: O mercado tem feito o que pode para 
impedir as crianças de brincar. 
 
Até as brincadeiras na rua, tão importantes para o desenvolvimento infantil, acabaram sendo 
restringidas pelos próprios pais com o argumento de que as cidades ficaram violentas: Muitas 
vezes essa violência é resultado da propaganda de uma cultura do medo — disse Susan. E a 
cultura do medo movimenta a economia e produz lucros. 
 
Segundo o sociólogo Benjamin Barber, o mercado quer impedir que as crianças brinquem 
porque, quando isso acontece, elas não precisam de nada além da imaginação, e isso não 
rende lucros comerciais: Isso significa que o mercado, definitivamente, pode corromper as 
crianças — acredita ele. E há um nome para isso: crime. Para lidar com esse tipo de atitude há 
duas opções: pôr os culpados na cadeia ou proibir a lavagem cerebral. 
 
SUSAN LINN: Os pais precisam que se regulamentem os comerciais dirigidos ao público 
infantil 
 
BENJAMIN BARBER: O mercado pode corromper as crianças 
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