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Não somos ricos pelo que temos, mas 

sim pelo que não precisamos ter. 

Immanuel Kant 



RESUMO 

 

 

Tendo como base o trabalho dos programas Criança e Consumo e Território do Brincar da 
organização de impacto socioambiental Alana, este estudo objetiva averiguar como a 
produção cultural voltada para o público infantil pode agir de forma a moldar uma nova 
geração de consumidores conscientes. Em uma análise crítica sobre os conceitos da sociedade 
de consumidores líquido-moderna e a teoria da aceleração social, investigou-se os efeitos da 
superexposição das crianças ao consumo e à publicidade. Encontra-se uma saída através da 
regulamentação da publicidade infantil e da conscientização por meio de projetos culturais, 
bem como pelo estímulo a um melhor uso tempo e do espaço durante a infância, 
principalmente por meio de brincadeiras livres, realizadas com um mínimo de interferências. 
Desta forma busca-se uma maior ressonância com hábitos saudáveis e com um mínimo de 
consumo, além da formação de relações sociais mais sólidas dentro da sociedade 
contemporânea. 
  

 

Palavras-chave:  Consumo. Infância. Consumo consciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

  

 

Based on the work of the Criança e Consumo and Território do Brincar programs of the 
socio-environmental impact organization Alana, this study aims to investigate how cultural 
production directed to children can act in a way that shapes a new generation of conscious 
consumers. In a critical analysis of the concepts of the liquid-modern consumer society and 
the theory of social acceleration, were investigated the effects of overexposing children to 
consumption and advertising. There is a way out through the regulation of children's 
advertising and awareness through cultural projects, as well as the encouragement of better 
use of time and space during childhood, especially through free playing, happening with a 
minimum of interference. In this way, a greater resonance is sought with healthy habits and 
with a minimum of consumption, besides the formation of solid social relations within the 
contemporary society. 
 

 

Keywords: Consumption. Childhood. Conscious consumption. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Em um contexto contemporâneo, a avidez, por parte dos consumidores em parecerem 

antenados e conectados com a atualidade e a constante oferta de novos produtos está levando 

a níveis catastróficos o que se refere a utilização de recursos naturais e a qualidade de vida no 

planeta. Os meios de comunicação de massa, a todo instante, alimentam o desejo e não apenas 

as necessidades do consumidor. Países e cidades estão sendo devastados pelo consumo 

exagerado, as indústrias geram cada vez mais resíduos, os aterros sanitários recebem 

toneladas de lixo diariamente, o desmatamento em consequência da monocultura e da 

agropecuária, desastres ambientais provocados pela exploração de minérios e petróleo, o uso 

de embalagens dos mais diversos materiais e muitos outros exemplos que poderíamos citar e 

ainda assim o consumidor é estimulado a comprar cada vez mais. 

 Pode-se dizer então, que vive-se um momento onde o consumo é a base da sociedade, 

de acordo com as ideias do filósofo contemporâneo Zygmunt Bauman, no que ele chama de 

sociedade de consumidores líquido-moderna. No entanto, o que provavelmente a maioria das 

pessoas não se dá conta é que a cultura do consumo traz consigo a cultura do descarte, pois a 

cada item novo adquirido, outro, seminovo é descartado sem medir ao mínimo as 

consequências, além das diversas embalagens que compõem os produtos e os itens 

descartáveis utilizados a todo instante. Estas observações trazem a reflexão sobre quais seriam 

as soluções para ir em oposição aos paradigmas dessa sociedade de consumidores.  

Como consequência da globalização, dos avanços tecnológicos e da acessibilidade a 

internet, houve um grande aceleramento do cotidiano social, com a crescente velocidade da 

informação, pode-se dizer que o mundo está a distância de uma tela. Tudo requer urgência, os 

dias, inclusive, aparentam passar mais rápido e as relações que antes eram sólidas, hoje são 

fluídas, esvaziadas, assim como o ato do consumo. Os desejos e impulsos comandam o 

indivíduo, na intenção de formar uma imagem satisfatória aos padrões midiáticos e sociais em 

uma eterna busca da felicidade comprada, imaginada. É muito fácil adquirir qualquer coisa, 

assim como é muito simples descartar, inclusive as relações, por exemplo das redes sociais, 

onde podemos fazer e desfazer amizades em um clique. Por isso, Bauman chama nossa 

sociedade atual de líquida, como água que escorre entre os dedos, como algo que não se pode 

moldar. Diante deste cenário, surge o questionamento sobre quais as ações, como produtores 
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culturais, podem-se realizar para estabelecer uma relação positiva onde fossemos de 

contramão a esta liquidez e aceleração do cotidiano.  

Desde a primeira infância, as crianças são bombardeadas com publicidade, marcas, 

personagens e objetos de desejo. A crescente oferta de entretenimento digital e virtual para os 

pequenos está tornando a infância quadrada. Sempre mediados por uma tela, suas relações já 

nascem fluidas desde os primeiros anos de vida. Inclusive, o ambiente escolar, por ser um 

local de aprendizado e troca de conhecimentos seria perfeito para formação desses novos 

consumidores, entretanto, muitas vezes também se encontra impregnado com as influências 

mercadológicas.  

Para estabelecer essa nova forma de pensar as relações com o consumo desde a 

infância temos grandes desafios. Assim sendo, neste trabalho, buscou-se compreender como 

ações culturais podem levar a uma desaceleração do cotidiano na infância e influenciar na 

formação de consumidores conscientes com práticas sustentáveis. Procurou-se avaliar como 

as atividades culturais voltadas para o público infantil podem auxiliar a formação de 

pensamento crítico e sustentável na sociedade contemporânea. Bem como, buscou-se 

identificar os métodos que podem colaborar para o processo de desaceleração do cotidiano e 

de (re)solidificação das relações sociais na infância. Além de trazer a reflexão sobre a questão 

da publicidade infantil e como se poderia alcançar uma infância livre de consumismo. 

 Em uma pesquisa teórica e bibliográfica, usou-se como objeto de estudo algumas 

ações dentro de programas da organização de impacto socioambiental Alana. No intuito de 

entender como a produção cultural pode agir de maneira a colaborar para irmos de contramão 

aos paradigmas da modernidade líquida, em uma maior ressonância com as reais necessidades 

do indivíduo e de modo a reduzir o consumo excessivo. Para efeito de contextualização, o 

primeiro capítulo aborda de forma sucinta um histórico sobre a modernidade com base 

principalmente no pensamento dos filósofos e sociólogos contemporâneos Zygmunt Bauman 

e Hartmut Rosa, traçando um paralelo entre a sociedade de consumidores líquido-moderna e o 

conceito de aceleração social. O segundo capítulo trata do conceito de infância e sua relação 

com a cultura de consumo, numa abordagem crítica à publicidade infantil, considerada 

abusiva e desleal para os indivíduos em formação. No terceiro capítulo foi feito um 

levantamento de projetos e ações culturais que já trabalham com o intuito de contornar os 

malefícios identificados dentro da cultura de consumo na infância. Deste modo, analisou-se 

como o programa Criança e Consumo age no sentido de promover a conscientização e 
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fiscalização acerca da publicidade direcionada ao público infantil, bem como procurou-se 

refletir sobre os efeitos do livre brincar como ferramenta da educação com base no trabalho 

do programa Território do Brincar.  
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2 CONSUMO E ACELERAÇÃO SOCIAL 

 

 

A transição para a Modernidade1 foi marcada por diversas rupturas estruturais na 

sociedade, houve uma grande reformulação social com o aumento populacional, o 

crescimento e a urbanização das cidades, vistas como centro da produção econômica, além da 

modernização dos meios de transporte e comunicação. Desde então pode-se dizer que há uma 

constante sensação de aceleração da vida e do mundo. A modernização dos meios de 

transporte e comunicação foi então fundamental para manter esta sensação de aceleração do 

cotidiano, afinal, não apenas as pessoas estavam circulando com mais velocidade e para 

maiores distâncias mas também os bens materiais e as matérias primas. Houve o que pode-se 

chamar de um encurtamento das distâncias e a aceleração do cotidiano com o 

desenvolvimento das tecnologias de transporte e comunicação. Este capítulo trata então sobre 

as mudanças de paradigmas da sociedade com a entrada na Modernidade, principalmente após 

o início do século XX e a constante inovação tecnológica, fundamentado nos conceitos dos 

sociólogos contemporâneos Zygmunt Bauman e Hartmut Rosa sobre a sociedade moderna. 

 

O fenômeno que todos esses conceitos tentam captar e articular é a experiência 
combinada da falta de garantias (de posição, títulos e sobrevivência), da incerteza 
(em relação à continuação e estabilidade futura) e de insegurança (do corpo, do eu e 
de suas extensões: posses, vizinhança, comunidade). (BAUMAN, 2001, p. 184). 

 

Na Era Moderna, o “indivíduo” passa a ser o centro das relações sociais e das 

produções de sentido subjetivas, sem as tradições ou linhagens familiares há a possibilidade 

de ascensão ou declínio social. Portanto as estruturas do indivíduo se modificam, havendo 

uma “solidão existencial” pela ideia do “eu” como sujeito independente, surge toda uma 

“linguagem” para se investigar o “interior” e a “profundidade do ser”. A religião perdeu seu 

status de verdade “absoluta”, a ciência passou a imperar como uma verdade “comprovada” e 

tudo passa a ser questionável a partir da modernidade. 

                                                           

1
 O conceito de modernidade é abordado de diversas formas por vários autores, entretanto considera-se neste 

   trabalho principalmente a abordagem de Zygmunt Bauman, que a divide em duas fases: sólido-moderna e  
   líquido moderna e de Hartmut Rosa, que conceitua a modernidade como inerente a um estado permanente de 
   mudança e aceleração. 
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Pode-se afirmar que vivemos numa sociedade capitalista e consumista, onde as 

relações estão mais centradas no ter do que no ser propriamente dito. Todavia, deve-se 

primeiramente distinguir o que se entende por consumo e por consumismo. O consumo como 

aspecto instintivo e metabólico do ser vivo é necessário para a sobrevivência das espécies, ou 

seja, todos precisamos consumir, seja em qual nível for. Entretanto na sociedade líquido-

moderna, como Bauman chamou a contemporaneidade, passou a ter caráter compulsivo, o 

chamado consumismo e a realização dos desejos passou a ser o verdadeiro propósito da 

existência. Para Bauman “o consumo é uma condição, e um aspecto, permanente e 

irremovível, sem limites temporais ou históricos; um elemento inseparável da sobrevivência 

biológica que nós compartilhamos com todos os outros organismos” (2008, p. 37). Ele afirma 

ainda que “de maneira distinta do consumo, que é basicamente uma característica e uma 

ocupação dos seres humanos como indivíduos, o consumismo é um atributo da sociedade” 

(2008, p. 41). Pode-se dizer então, que não somos consumistas por natureza, porém criou-se a 

noção de que o consumidor é o alicerce do crescimento econômico. Por consequência, 

precisou-se expandir o conceito de consumismo para manter as pessoas comprando incessante 

e indiscriminadamente no intuito de fazer girar a roda da economia. Este conceito é tão forte 

que deixamos de reconhecer que vivemos em um planeta finito e não podemos seguir com o 

fluxo de consumo de bens materiais, sobretudo supérfluos, que desperdiçam recursos do 

planeta. 

Ainda de acordo com Bauman, para eliminar qualquer risco de que existam membros 

defeituosos, estabelece-se, na modernidade líquida, uma cultura consumista na qual o 

consumo não só é uma vocação como também um direito e um dever humano universal. Nele 

reside a felicidade, sendo, portanto, o bem maior desta sociedade, e é através dele que se 

constrói a identidade dos indivíduos. Para isso, a sociedade de consumidores cultiva em seus 

membros o hábito de consumir desde a infância, direcionando grande parte de seus esforços 

publicitários às crianças. Estas são bombardeadas de forma cruel, sem descanso, desde que 

começam a perceber o mundo à sua volta e passam a apontar aquilo que querem, para que 

seus pais, muitas vezes orgulhosos e satisfeitos, realizem seus mínimos desejos.  

 

 

2.1 SOCIEDADE MODERNA 

 



15 

 

 

 

No início da Era Moderna, pode-se dizer que havia, ainda, uma sociedade estável, 

baseada na acumulação de bens de consumo duráveis, com produtos de alta qualidade que 

atendiam as necessidades das pessoas, de acordo com Bauman, uma sociedade de produtores 

sólido-moderna. A segurança e o bem-estar eram pensados a longo prazo com intuito de gerar 

economia, no sentido da conservação dos materiais para produção e distribuição de bens que 

sustentam a vida, com aumento da eficiência dos produtos e redução do desperdício. Na 

sociedade de produtores “a segurança a longo prazo era o principal propósito e o maior valor, 

os bens adquiridos não se destinavam ao consumo imediato - pelo contrário, deviam ser 

protegidos da depreciação ou dispersão e permanecer intactos” e “apenas os bens de fato 

duráveis, resistentes e imunes ao tempo poderiam oferecer a segurança desejada” (BAUMAN, 

2008, p.42-43). 

Com a industrialização e o crescimento do PIB dos países o consumo também foi 

aumentado. A sociedade passa então, de acordo com Bauman, a ser vista como uma sociedade 

de consumidores líquido-moderna, onde as relações se tornam esvaziadas e os bens de 

consumo descartáveis, atendendo mais aos desejos dos indivíduos e não tanto às necessidades. 

O consumo passa a ser o centro da sociedade, estruturando e organizando a vida social das 

pessoas.  

Na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar 

mercadoria, tampouco manter constante sua subjetividade sem fortalecer de maneira contínua 

as capacidades esperadas e exigidas de uma mercadoria vendável. O aspecto mais notável da 

sociedade de consumidores – ainda que cautelosamente disfarçado – é a transformação dos 

consumidores em mercadorias. Para Bauman, o objetivo crucial da sociedade de 

consumidores não é a satisfação de necessidades, desejos e vontades mas a comodificação do 

próprio consumidor, ou seja, elevar a condição dos consumidores a mercadorias vendáveis. 

As pessoas “são aliciadas, estimuladas ou forçadas a promover uma mercadoria atraente e 

desejável. (...) E os produtos que são encorajados a colocar no mercado, promover e vender, 

são elas mesmas” (BAUMAN, 2008, p. 13). 

Segundo Guy Debord, em A sociedade do espetáculo (2003), “o capital entra num 

nível tal de acumulação que se torna imagem”, as imagens passam a figurar como agentes de 

status social. Debord definiu o espetáculo como o conjunto das relações sociais mediadas 

pelas imagens e também deixou claro que é impossível a separação entre as relações sociais e 
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as relações de produção e consumo de mercadorias. A sociedade do espetáculo corresponde a 

uma fase específica da sociedade capitalista, quando há uma interdependência entre o 

processo de acúmulo de capital e o processo de acúmulo de imagens. O próprio indivíduo se 

apresenta como imagem, no sentido de acumular bens de consumo para transmitir uma 

imagem, em um exemplo claro após a ascensão das redes sociais. O papel desempenhado pela 

comunicação de massa, em sua onipresença, ilustra perfeitamente o que Debord quis dizer: 

das relações interpessoais à política, passando pelas manifestações religiosas, tudo está 

mercantilizado e envolvido por imagens.  

Logo, observa-se o que o sociólogo Karl Marx chamou de “fetichismo da 

mercadoria”, relacionando diretamente a mídia na sociedade de consumidores como 

atribuidora de poderes mágicos aos objetos anunciados. Segundo o Dicionário da Língua 

Portuguesa (2009), a palavra “fetiche” refere-se a um “objeto a que se presta culto ou a que se 

atribuem poderes sobrenaturais”, sendo este significado conferido por Marx ao fenômeno de 

atribuição de valor simbólico a produtos. O fetichismo da mercadoria foi justamente 

relacionado por Marx ao conceito de “alienação”, do Latim alienus, que significa “de fora”, 

“pertencente a outro”, usado para indicar o estranhamento do trabalhador com o produto do 

seu trabalho, ou seja, o trabalhador não mais controlava todas as etapas de fabricação do 

produto, tampouco possuía os meios para tal, portanto não se identificava no produto. Nesse 

sentido, o produto perde a relação com o produtor e parece ganhar vida própria. A mídia passa 

a atuar como um guia das relações de consumo e das relações pessoais, tendo em vista que o 

próprio indivíduo passa a ser tratado como mercadoria (BAUMAN, 2008).  

Tendo em vista ainda o conceito de Indústria Cultural, elaborado por Adorno e 

Horkheimer (1985), com a produção em série e a padronização (dos objetos e dos gostos), a 

difusão em massa das marcas (branding) traz a “escolha” mascarada como uma “opção”, 

quando na verdade, é dada de antemão, quase que imposta. Por exemplo, o consumidor pode 

escolher dentro de suas possibilidades financeiras uma marca ou outra, porém ele fará apenas 

uma escolha de valores e não daquilo que será necessário para sua vida. A indústria e a mídia 

“criam” necessidades aos consumidores, e assim eles se vêem com a opção de escolha apenas 

de uma marca tal que se enquadre em suas finanças ou desejos. O que antes não fazia 

nenhuma falta em seu dia-a-dia, torna-se um item de primeira necessidade, a exemplo dos 

smartphones, hoje considerados indispensáveis a qualquer pessoa, há poucos anos atrás seria 

um artigo de luxo nas prateleiras. Segundo Bauman, existem três regras fundamentais do 

mercado consumidor: o destino final de toda mercadoria colocada à venda é ser consumida 
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por compradores, que desejarão obter mercadorias se, e apenas se, consumi-las for algo que 

prometa satisfazer os seus desejos e o preço que o potencial consumidor em busca de 

satisfação está preparado para pagar pelas mercadorias em oferta dependerá da credibilidade 

dessa promessa e da intensidade de seus desejos (2008). 

Para Everardo Rocha “o universo de especulação simbólica que a Comunicação de 

Massa projeta é, provavelmente, a mais formidável máquina de criação do imaginário coletivo 

de nosso tempo” (1995, p. 24). A Indústria Cultural, em um sentido abrangente, caracteriza as 

produções simbólicas que se propagam na sociedade industrial de consumidores e são 

difundidas pelos Meios de Comunicação de Massa. Essas produções simbólicas identificam 

uma discussão inerente da vida social contemporânea, já que seu crescimento é próprio e 

exclusivo da dita modernidade e não pode ser pensada fora desse quadro social concebido a 

partir da Revolução Industrial.  

Pode-se considerar que a Indústria Cultural, portanto, é um fato social (DURKHEIM, 

1977, p. 11), por compartilhar aspectos específicos: compreende a dimensão coercitiva ao 

fazer circular um conjunto de representações que atuam como presença da coletividade frente 

ao indivíduo, é uma força externa, visto que nasce fora das consciências individuais, sendo o 

ato criador nada mais que reflexo das significações coletivas e também pela extensão de uma 

sociedade dada. Além de ser, em sentido estrito, formada por representações coletivas 

(DURKHEIM, 1970, p. 33), pensada pelo ponto de vista de sua produção, veiculação, 

recepção, operacionalização ou ainda, de seus conteúdos, mantém uma natureza de fato 

social. Desta forma, tanto ao nível da emissão quanto da recepção, nada se cria e nada se frui 

que não tenha por essência a significação pública. “A Indústria Cultural repousa no solo das 

emoções codificadas, sentimentos obrigatórios, sistemas de pensamento e representações 

coletivas da sociedade que a inventa, permite e sustenta” (ROCHA, 1995, p. 36). Portanto, 

podemos dizer que a Indústria Cultural se caracteriza como fato social, por ser geral, ou seja, 

estar presente em quase toda a sociedade em análise; coercitiva, pois faz parte de um conjunto 

de normas sociais e que somos pressionados para realizá-los; e externa, por existir antes do 

indivíduo e ser independente dele. 

Desde a primeira infância, os meios de comunicação de massa estimulam o consumo 

de imagens, mediados pelo imaginário infantil por meio de personagens, brinquedos, 

programas de TV, produtos alimentícios, entre outros. A publicidade infantil, ainda com 

pouca regulamentação específica se aproveita deste imaginário em formação e possibilita cada 
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vez mais o desejo por seus produtos. A infância é tratada como um terreno vazio, cheio de 

possibilidades de preenchimento e a mídia se faz presente em todos os ambientes, dentro das 

famílias, com uma “necessidade” criada, por exemplo dos produtos alimentícios destinados a 

crianças, em embalagens ilustradas com os mais diversos personagens e que prometem uma 

nutrição em conjunto com uma satisfação imaginada. 

O indivíduo moderno, tal como é constituído como ser capitalista e consumidor, de 

acordo com Adorno e Horkheimer, segue a lógica de consumir e descartar. Cada vez mais os 

produtos são pré-estabelecidos para se defasar no intuito de serem substituídos por itens 

novos e mais “modernos”, seguindo a tendência da moda dada pelo mercado. Com a crise de 

1929 e a consequente queda do consumo, a obsolescência programada surgiu como uma 

estratégia da indústria para retomar o crescimento econômico. O economista Bernard London 

foi o primeiro a teorizar sobre a prática, publicando, em 1933, o livro “The New Prosperity”. 

Usado como uma estratégia da indústria para diminuir a vida útil dos produtos, visando a sua 

substituição por novos, no intuito de fazer girar a roda do consumo. Os consumidores, aqueles 

influenciados pela mídia e que pensam necessitar de todas aquelas coisas, são incentivados a 

somente comprar cada vez mais e nunca pensar qual o destino dado aquele produto “velho” 

que acabara de “jogar fora”. Entretanto deve-se levar em conta que vivemos em um planeta 

finito, com possibilidades finitas e que deste ponto de vista não há um “fora” a ser utilizado. 

Todo o material descartado deverá ir para algum lugar, mas estão todos doutrinados a não 

pensar sobre isso. Todavia mesmo com a contra-tendência, voltada a um pensamento 

sustentável, acredita-se que este seja apenas mais um nicho de mercado, criado para atender a 

um público mais crítico e “consciente”.   

Na sociedade de consumidores inclusive as relações se tornam facilmente 

descartáveis. A lógica da mercadoria se estende então para outros aspectos da vida, como para 

formação de personalidade e identidade, “ao explorarem o mercado a procura de bens de 

consumo, os membros da sociedade de consumidores, são atraídos para as lojas na perspectiva 

de encontrar ferramentas e matérias primas que podem (e devem) usar para se fazerem aptos a 

serem consumidos - e assim, valiosos para o mercado” (BAUMAN, 2008, p.82). Desde a 

primeira infância os novos membros da sociedade são levados a esta lógica de pensamento, 

estimulados pela mídia e inclusive por seus cuidadores a terem uma “imagem a zelar” em 

busca de certa posição social.  
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2.2 ACELERAÇÃO DO COTIDIANO 

 

 

Desde o início da Modernidade, por consequência das grandes mudanças ocorridas 

principalmente no que se refere aos meios de transporte e de comunicação, pode-se dizer que 

há uma sensação de aceleração da vida e do mundo. A partir do Século XVIII não apenas as 

pessoas mas os bens materiais, as matérias-primas e, principalmente a partir do século XX, os 

dados e as informações, passaram a circular com mais velocidade, ou seja, as distâncias se 

encurtaram e tudo passou a se movimentar com mais rapidez. Houve o que Hartmut Rosa 

chama de “dinamização” do mundo com a invenção dos motores a vapor e das estradas de 

ferro e mais adiante dos carros e aviões, portanto as pessoas, os objetos, os materiais e os 

recursos passaram a se mover em um ritmo mais acelerado. Além mais, o desenvolvimento da 

imprensa e os meios de reprodutibilidade técnica, que segundo Walter Benjamin, a exemplo  

do advento da fotografia “pela primeira vez  no processo de reprodução da imagem, a mão foi 

liberada das responsabilidades artísticas, (...) como o olho apreende mais depressa do que a 

mão desenha, o processo de reprodução das imagens experimentou tal aceleração que 

começou a situar-se no mesmo nível da palavra oral” (1994). O autor já havia então percebido 

o impacto do desenvolvimento da imprensa moderna, com seus meio dinâmicos de 

comunicação e seu expressivo aparato técnico, sobre a consciência dos indivíduos sobre o 

mundo, principalmente no que diz respeito à capacidade de elaborar suas experiências ao 

nível do saber prático. Para Rosa, modernização significa exatamente colocar em movimento, 

dinamizar ou acelerar o mundo. 

 

 

[...] enquanto caminhamos a pé, percebemos o espaço em todas as suas qualidades, 
nós o sentimos, o cheiramos, o ouvimos e o vemos. Com a construção das estradas 
inicia-se o aplainamento do terreno, a subjugação de seus obstáculos, a manipulação 
das qualidades do espaço. Não erramos mais através dele, apenas o cruzamos 
obstinadamente. Então, com a invenção das autoestradas o espaço é encurtado, 
comprimido, desvanecido. Tirar os olhos da rodovia, imutavelmente monótona, e 
lançá-lo sobre o espaço, seria vitalmente arriscado. O motorista não se orienta pela 
paisagem que atravessa, mas pelos símbolos abstratos que ladeiam a pista, ou até 
mesmo pelo visor de seu GPS. Nesse sentido, a experiência moderna fundamental da 
“aniquilação do espaço” possui uma base real. Por fim, quem quer que voe rompe 
completamente com o espaço topográfico da vida e a superfície da terra. Para esta 
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pessoa, o espaço é apenas uma distância abstrata e vazia, mensurada pela duração do 
voo. Ao invés de lutar contra as dificuldades do espaço, o viajante moderno voa 
contra o relógio, pois precisa conectar-se a outros voos e cumprir seus 
compromissos. Aqui também vemos a prioridade do espaço como dimensão 
orientadora transformar-se na prioridade do tempo, pelo menos no que diz respeito 
ao planejamento das ações e à manifestação de seus obstáculos. Muito 
frequentemente o espaço se torna, em sentido literal, uma função do tempo: onde 
alguém está depende de que horas são, enquanto o inverso já não é verdadeiro 
(ROSA, 2013, p. 99-101).  

 

 

De acordo com Rosa, a Teoria da Aceleração Social divide o fenômeno aceleratório 

em três dimensões: a aceleração técnica, definida pela instrumentalização dos meios com a  

finalidade de reduzir o tempo necessário para realizar dada atividade, ou seja, a utilização dos 

aparatos tecnológicos para encurtar o tempo gasto em atividades como transporte, 

comunicação e produção, consumo e descarte de bens materiais, por exemplo; dos ritmos de 

vida, que identifica o constante aumento da frequência de ações e vivências realizadas durante 

um período de tempo determinado, incluindo a crescente necessidade de realizar mais de uma 

atividade ao mesmo tempo, gerador da sensação de falta de tempo; e da mudança social, que 

identifica o declínio da expectativa de que hábitos, valores e relações sejam válidos no futuro, 

ou seja, identifica uma constante perda de expectativa de segurança e estabilidade de vínculos, 

formas de trabalho e relações sociais, com o aumento do ritmo de transformações nas 

estruturas políticas, culturais, religiosas e científicas. Em todos os níveis, Rosa não deixa de 

apontar tanto para os riscos envolvidos neste processo de permanente aceleração (para o meio 

ambiente e para a saúde mental do indivíduos, por exemplo) como para os problemas e 

contradições em consequência do processo de aceleração.  

Ao utilizar o conceito de “estabilização dinâmica” como subterfúgio destas três 

dimensões da aceleração social, Rosa propõe constituir um princípio comum de reprodução 

social, onde uma sociedade “pode ser chamada moderna” se seu “modo de estabilização é 

dinâmico”, ou seja, se para permanecer como tal, reproduzir seu status quo e o mesmo nível 

de funcionalidade, seja necessário grande crescimento e intensificação de sua finalidade: 

crescimento material, desenvolvimento tecnológico e inovação cultural. Para Rosa (2015), a 

“estabilização dinâmica” em seu significado mais coerente diz respeito ao fato de que a 

sociedade moderna não poderia existir de outra forma senão crescendo intensiva e 

extensivamente. A experiência de aceleração seria então um aspecto característico do 

processo de modernização e essencial da modernidade.  
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 Ainda de acordo com Rosa, um outro aspecto da dinamização e volatilidade sociais 

modernas, é que para ser reconhecido o indivíduo não depende apenas de herdar uma posição, 

ele deverá mantê-la e legitimá-la frente às constantes transformações sociais. Surge a 

possibilidade de uma mobilidade social total no estímulo pela concorrência e da conquista 

(assim como da perda) de posições, o que dependeria, não apenas da origem do indivíduo, 

mas também de seu desempenho. A simples possibilidade de ascensão social atribui para o 

indivíduo a responsabilidade exclusiva pelo próprio sucesso ou fracasso em sua vida. A 

batalha por reconhecimento, segundo o autor, torna-se, como um motor da aceleração social, 

estimulador da concorrência e da lógica aumentativa. 

 

 

Com isso, defendo que as sociedades modernas são reguladas, coordenadas e 
dominadas por um regime temporal fechado e estrito que não é articulado em termos 
éticos. Assim, os sujeitos modernos podem ser descritos como minimamente 
restringidos por regras e constrangimentos éticos, e, portanto, como “livres”, 
enquanto são restritamente regulados, dominados e suprimidos por um regime 
temporal largamente invisível, despolitizado, indiscutido, debilmente teorizado e 
inarticulado. Esse regime temporal pode, de fato, ser analisado sob um único 
conceito unificado: a lógica da aceleração social (ROSA, 2010, p. 8).  

 

 

As consequências da aceleração, por conta seu caráter transformador, devem ter como 

ponto de partida a extinção do sofrimento humano, colaborando para a autonomia individual e 

coletiva no sentido da concretização de uma vida plena. Entretanto, o conceito de aceleração é 

desenvolvido a partir da observação de que a promessa da modernidade de liberar os homens 

da labuta e do medo fracassou, não apesar do desenvolvimento da ciência e da tecnologia, 

mas justamente por conta delas.  

 

 

A vida do consumidor, a vida de consumo, não se refere à aquisição e posse. 

Tampouco tem a ver com se livrar do que foi adquirido anteontem e exibido com 

orgulho no dia seguinte. Refere-se, em vez disso, principalmente e acima de tudo, a 

estar em movimento. (BAUMAN, 2008, p. 126). 
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Portanto, pela necessidade de constante movimento, Bauman afirma que a noção de 

tempo também vem se alterando. A velocidade do tempo aumentou substancialmente, o 

tempo deve ser dinâmico e fluido assim como as necessidades atuais. A expressão “tempo é 

dinheiro” nunca foi tão verdadeira, pois, consequentemente, atribuímos poder ao tempo, de 

modo que “a velocidade do movimento e o acesso a meios mais rápidos de mobilidade 

chegaram nos tempos modernos à posição de principal ferramenta do poder e da dominação” 

(BAUMAN, 2001, p. 16). 

Desta forma, pode-se relacionar as questões relativas à sociedade líquida com o que 

Hartmut Rosa conceitua como “estabilização dinâmica”, onde para manter-se o crescimento, 

deve-se manter a aceleração, pois se não há crescimento é gerada uma desestabilização 

institucional. A economia capitalista, portanto, demanda de um crescimento permanente e este 

crescimento está intrinsecamente ligado a aceleração e inovação. Rosa também cita a 

expressão “time is money”, com relação a investir ou desperdiçar tempo. Entretanto, o autor 

conecta não apenas o dinheiro ao significado da expressão, mas ao capital de diversas ordens, 

tais como financeiro, cultural, social e físico ou corporal. Ou seja, investimos nosso tempo a 

fim de sempre estar aumentando nosso fluxo de capital, seja de qual ordem for. 

Observa-se que já passamos da época em que a acumulação era, acima de tudo de 

coisas, a ausência de restrições ao consumo não é mais efêmera, agora assimila-se uma 

overdose de serviços, imagens, procedimentos, entre tantos outros. Pode-se afirmar que 

sobrevivência individual torna-se dispensável se a alternativa pode defender, mesmo que 

indiretamente, a possibilidade de intervalos sem compras ou sem o desejo por elas. Grande 

parte das necessidades aparentemente intrínsecas aos indivíduos (fome, sede, desejo sexual e 

recentemente as relações sociais) tornou-se uma mercadoria ou investimento. De acordo com 

Jonathan Crary o planeta passa a ser visto como um “local de trabalho constante ou um 

shopping center de escolhas, tarefas, seleções e digressões infinitas, aberto o tempo todo” 

(2016).  

 

 

Apenas recentemente a elaboração e a configuração da identidade pessoal e social 
foram reorganizadas a fim de se adaptarem à operação ininterrupta de mercados, 
redes de informação e outros sistemas. Um ambiente 24/7 parece um mundo social, 
mas é na verdade um modelo não social de desempenho maquínico e uma 
interrupção da vida que não revela o custo humano exigido para sustentar sua 
eficácia. (CRARY, J., 2016, p.10) 
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A premissa da obsolescência programada continua em vigor, impulsionando a 

demanda por mudança ou aperfeiçoamento. Contudo, apesar de o processo implícito na  

renovação dos produtos estar de antemão conectado a obtenção de lucro ou a competição 

entre empresas pelo controle de mercado, o andamento acelerado desse “aperfeiçoamento” 

seria fundamental para a reinvenção do sujeito e da intensificação do controle. Da mesma 

forma, inúmeras pessoas que vivem no ou abaixo do nível de subsistência acabam não sendo 

incorporadas às novas exigências dos mercados e se tornam irrelevantes ou dispensáveis, 

quando já não têm mais nada a perder, sejam recursos ou força de trabalho, elas se tornam 

simplesmente descartáveis. Não obstante, o fenômeno contemporâneo de aceleração não seria 

apenas uma continuação sequencial de inovações, onde cada item obsoleto seria substituído 

por um novo, mas um aumento significativo no número de escolhas e opções disponíveis 

(CRARY, 2016). 

Para Hannah Arendt, a esfera privada deveria ser distinta da busca individual de 

felicidade material, na qual o eu é definido por suas aquisições e por aquilo que consome, 

onde “todas as coisas devem ser devoradas e abandonadas quase tão rapidamente quanto 

surgem no mundo” e continua “se não passássemos realmente de membros de uma sociedade 

de consumidores, já não mais num mundo, simplesmente seríamos impelidos por um processo 

em cujos ciclos perenemente repetidos as coisas surgem e desaparecem” (2010, p. 147).  

Nota-se aqui que estamos em um mundo onde a ideia de uma experiência 

compartilhada enfraqueceu e as recompensas prometidas pelas opções tecnológicas mais 

“modernas” não serão alcançadas, ainda que as alegações universais da compatibilidade entre 

o tempo humano e as temporalidades dos sistemas em rede, divisões, rupturas e desequilíbrio 

contínuo componham a experiência real dessas relações. Pode-se dar diversos exemplos de 

como o uso de dispositivos e aparelhos têm impacto nas formas de sociabilidade mesmo em 

pequena escala (refeições, conversas ou salas de aula) no entanto, o dano a longo prazo é, 

ainda assim, significativo. Todavia, visto que “não há instante, local ou situação no qual não 

se possa comprar, consumir ou explorar os recursos em rede, o não tempo de 24/7 se insinua 

incansavelmente em todos os pontos de vista da vida social e pessoal” (CRARY, 2016). 

Ainda de acordo com Crary, acredita-se que os adolescentes e as crianças de hoje 

personificam perfeitamente a inteligibilidade inclusiva deste universo tecnológico. Essa 

designação geracional aparentemente confirma que, daqui a algumas décadas ou antes, se 



      24 

 

 

encerrará uma fase de transição e haverá bilhões de indivíduos com atribuições em níveis 

aproximados de capacidade tecnológica e requisitos intelectuais básicos. Com este novo 

arquétipo, haverá ainda inovação, porém, ocorrerá no interior dos parâmetros conceituais e 

funcionais estáveis e duradouros da “Era digital”. No entanto, esta realidade diversificada se 

caracterizaria ainda pela manutenção planejada de um estado contínuo de mudança. 

Essencialmente, este não é um estado novo de coisas. A lógica da modernização econômica 

atual pode ser diretamente ligada às ideias de Marx ao compreender a incompatibilidade 

inerente ao capitalismo com formações sociais estáveis ou duradouras. Portanto observa-se 

que a história dos últimos 150 anos é inseparável da “revolução contínua” das formas de 

produção, circulação, comunicação e construção de imagens. 

Na contemporaneidade, observa-se que bilhões de dólares são gastos em pesquisas 

com intuito de reduzir o tempo de tomadas de decisões, a eliminar o tempo inútil de reflexão e 

contemplação como forma de progresso, porém representam a prisão e o controle implacáveis 

do tempo e da experiência. O filósofo Bernard Stiegler apresenta as consequências do que 

seria para ele a “homogeneização da experiência perceptiva na cultura contemporânea” 

(2004), com preocupações principalmente voltadas para a circulação global de “objetos 

temporais” produzidos em massa, por exemplo de filmes, programas de televisão, música 

popular e videoclipes. Stiegler cita a ascensão do uso da internet em meados dos anos 1990 

como um ponto de mudança categórica na influência desses produtos audiovisuais industriais. 

Eles seriam responsáveis por uma “sincronização em massa” da consciência e da memória nas 

duas últimas décadas, pressuposto da perda da identidade e da singularidade subjetivas, 

conduzindo ainda ao trágico desaparecimento da participação e criatividade individuais na 

construção dos símbolos que trocamos e compartilhamos. Ele propõe a criação urgente de 

“contraprodutos” que possam ser capazes de reinserir a singularidade na experiência cultural e 

de alguma forma desconectar o desejo dos imperativos de consumo.  

Pode-se dizer que os indivíduos modernos tem a sensação de desfrutar da promessa de 

autonomia, de serem livres para fazer suas próprias escolhas. Entretanto, essa falsa noção de 

autonomia possibilitaria às normas da temporalidade a imposição de sanções tão restritivas 

quanto as das mais severas ditaduras políticas, deixando a responsabilidade e culpa por 

eventuais fracassos do projeto de vida não ao sistema, mas aos próprios indivíduos e sua 

suposta incapacidade de gerenciamento de recursos, sobretudo temporais. Esse contexto 

geraria a alienação, revista por Rosa como o estado em que os sujeitos sociais, mesmo não 

sendo obrigados a tal, perseguem objetivos e adotam comportamentos que na realidade não 
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julgam de fato positivos ou coerentes com seus anseios reais. A partir desta constatação, cinco 

gêneros de alienação, já abordados por Marx, são discriminados: a alienação relativa ao 

espaço, a relativa aos objetos, a relativa às próprias ações, a relativa ao tempo e, por fim, a 

alienação social, juntamente da relativa à própria identidade. 

A investigação de Rosa aponta para a necessidade da construção de um conceito de 

vida não alienada através de uma relação “ressonante” com o mundo. A vida não alienada, 

não seria necessariamente desacelerada, mas equilibrada através do atingimento de 

experiências de ressonância com o mundo. O conceito de ressonância seria como um eco de 

nossa própria voz ou o reconhecimento de algo do nosso interior no exterior.  

(Re)descobrir e pôr em prática formas de desaceleração temporal a fim de resgatar ou 

construir ritmos mais confortantes para o existir, com o propósito de alcançar o que pode ser  

denominado “vida boa”, inclui a valorização das estratégias de ressonância — ou maneiras 

concretas de reposicionar o ritmo vital — a ser buscadas na religião, na natureza, nas artes 

(ROSA, 2013 e 2016). A retomada do descanso, do lazer, da fruição (mesmo que intercalados 

às nossas atividades produtivas), configura discurso amplamente difundido nas rodas de 

conversa, nos livros de autoajuda, nas discussões acadêmicas e nos meios massivos de 

disseminação de conteúdos. Tal estado de coisas estende-se pelo espaço comum das cidades 

do mundo, bem como pelos territórios virtuais nos quais transitamos. Por isso emergem 

estudos visando à amplificação das estratégias de ressonância (ROSA, 2013), à criação de 

novas maneiras de viver, menos dependentes de hábitos atrelados ao consumo material.  

A partir deste pensamento, analisou-se como a aceleração do cotidiano e a liquidez da 

modernidade levou a sociedade a níveis de consumo insustentáveis para a manutenção dos 

recursos naturais no planeta e para as relações sociais. Neste sentido, propõe-se pensar sobre 

as consequências do consumismo na infância. 
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3 CONSUMO E INFÂNCIA 

 

 

É fato que vivemos hoje em uma sociedade de consumo, como já foi dito no capítulo 

anterior, de acordo com o parâmetros do que Bauman chamou de sociedade de consumidores 

líquido-moderna. Entretanto, o campo que mais interessa neste estudo é o caso do 

consumismo na infância2 e suas prováveis consequências a curto, médio e longo prazo. 

Observa-se que a publicidade é direcionada para a infância de forma cruel e sem medidas, 

ainda com pouca regulamentação específica no Brasil. Além disto, busca-se compreender de 

que forma o consumismo reflete principalmente nos hábitos da infância, por ser um terreno 

livre e apto para ser preenchido com as mais diversas informações. Cada vez mais, o alvo das 

campanhas publicitárias são as crianças, mesmo que elas não estejam preparadas para lidar 

com as complexas relações do consumo.  

Espectadores fiéis de programas de TV, muitas vezes não sabem ainda falar mas já 

reconhecem marcas e personagens, amplamente reproduzidos em embalagens, materiais 

escolares, roupas e nos mais diversos produtos, sendo estes objetos de desejo do fértil 

imaginário infantil. Seria então fundamental garantir às crianças o direito de ter essas relações 

sempre mediadas por um adulto, porém muitas vezes os próprios pais ou cuidadores, no 

intuito de proporcionar o que consideram uma boa infância a seus filhos, acabam cedendo ao 

apelo pelas marcas. Neste sentido, sendo estimuladas a consumir sem condições de refletir 

sobre os impactos gerados, já observam-se diversas consequências negativas em nossa 

sociedade, tais como: obesidade infantil, adultização e erotização precoce, diminuição das 

brincadeiras criativas, violência e estresse familiar, entre outros. Entende-se que estes 

problemas provém de diversos fatores conjuntos mas são instigados devido a alta exposição 

mercadológica a que as crianças são submetidas, aumentando, por consequência, os 

desequilíbrios sociais, econômicos e ambientais. 

O presente capítulo aborda como a questão do consumo na infância está sendo tratada 

na sociedade contemporânea. Com um breve histórico sobre a infância na primeira parte, 

busca-se objetivar os parâmetros pelos quais entende-se o que é este período da vida do 

indivíduo. Na segunda parte, procura-se analisar os impactos da cultura de consumo na 

                                                           

2 Considera-se criança, a pessoa até os 12 anos de idade incompletos de acordo com o artigo 2º do Estatuto da  
   Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 
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infância e na terceira parte, busca-se compreender os efeitos da publicidade direcionada ao 

público infantil, de modo a estabelecer parâmetros para a investigação sobre como a produção 

cultural pode influenciar um novo paradigma em direção a um consumo mais consciente para 

estes novos cidadãos.  

 

 

3.1 A INFÂNCIA 

 

 

Para dar início a esta parte do estudo foi feito um pequeno histórico da infância, no 

intuito de estabelecer os parâmetros sobre o que entendemos por esta fase da vida dos 

indivíduos. Entende-se aqui o fato de que a criança sempre existiu, mas o conceito de infância 

não, de acordo com o estudo de Philippe Ariès em sua obra História Social da Criança e da 

Família (1981). O autor aponta para o fato de que o conceito de infância é decorrente de uma 

construção histórico-social, originário de um sentimento denominado infância. Para Neil 

Postman (1999), sucessor do pensamento de Ariès, a infância consiste como um artefato 

social e não biológico, resultante de aspectos sociais, econômicos e políticos, que pode ser 

criado e recriado constantemente, sempre que acontecerem transformações mais amplas na 

sociedade. Segundo Airès, “a descoberta da infância começou sem dúvida no século XIII, e 

sua evolução pode ser acompanhada na história da arte e na iconografia dos séculos XV e 

XVI” (1981, p. 65). De acordo com o autor, durante a transição para a Idade Moderna começa 

a haver uma distinção sobre singularidade da infância. As crianças tornam-se então objeto de 

conhecimento e afeto a partir da modernidade.  

Postman acrescenta que a invenção da tipografia no século XV colaborou para o 

crescimento da ideia de infância, por ser favorável a promoção de uma nova forma de 

organização social, ao criar “um mundo simbólico que exigiu, por sua vez, uma nova 

concepção da idade adulta” (1999, p. 34). Com a possibilidade da impressão de livros, as 

técnicas e saberes antes transmitidos oralmente passam a ser facilmente difundidos para os 

conhecedores da escrita. Anteriormente os livros eram feitos por copistas ou escribas, que 

poderiam cometer erros, acrescentar, retirar ou até mesmo modificar as obras. Por 

consequência de uma maior produção de escritos, houve uma grande expansão dos 
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conhecimentos e a segregação entre os que sabiam ou não sabiam ler. Tornou-se necessário 

encontrar um espaço distinto para as crianças, diferentemente da Idade Média onde os adultos 

crianças compartilhavam do mesmo espaço cultural e social. A idade adulta passa a ser algo a 

ser conquistado, ou seja, para alcançar esse fim, as crianças teriam de aprender a ler. Surge 

então a premissa da escolarização, portanto uma reestruturação da relação entre pais e filhos. 

Sendo assim, era papel das famílias garantir que seus filhos obtivessem educação escolar e em 

casa. Os adultos passaram a ter responsabilidade sobre o futuro das crianças, imprescindíveis 

para o sucesso da vida cotidiana, bem como deveriam garantir a saúde, a educação e a carreira 

de seus filhos. Desta forma, a linguagem, o vestuário, a literatura, os jogos e as brincadeiras 

das crianças passaram a se distinguir daquelas dos adultos. 

 

 

O movimento em toda a Europa em prol de uma concepção humanística de infância 
deveu-se em parte ao aumento do senso de responsabilidade governamental pelo 
bem-estar das crianças. [...] No século dezoito a ideia de que o Estado tinha o direito 
de agir como protetor das crianças era igualmente inusitada e radical. Não, obstante, 
pouco a pouco a autoridade absoluta dos pais se modificou, adotando padrões mais 
humanísticos, de modo que todas as classes sociais se viram forçadas a assumir em 
parceria com o governo a responsabilidade pela educação da criança (POSTMAN, 
1999, p. 70). 

 

 

O filósofo inglês John Locke, pai do pensamento liberal, objetivou reconhecer a 

importância do desenvolvimento físico e intelectual da criança e enfatizou a importância dos 

efeitos da educação sobre o bom funcionamento da sociedade, afirmando que “de todos os 

homens com os quais encontramos, nove partes de dez são o que são, bons ou maus, úteis ou 

inúteis, pela educação que receberam” (LOCKE, 1986, p. 31). Sua visão sobre a infância 

caracteriza a criança como uma pessoa amorfa e que precisaria fundamentalmente da 

educação, da razão, do autocontrole e da vergonha para tornar-se civilizada. 

Postman (1999) defende o pressuposto de que foi justamente com o surgimento do 

telégrafo elétrico3 que, contraditoriamente, o processo de desaparecimento da infância se 

iniciou. Segundo o autor, Morse não poderia prever as consequências que a mensagem 

elétrica teria, resultando na transmissão de ideias e valores, tornando a informação algo 

incontrolável, ultrapassando a velocidade do corpo humano. Desde então, o mundo passou a 
                                                           

3
 Os telégrafos utilizavam códigos para que a informação fosse transmitida de maneira confiável e rápida e foi o 

   principal sistema de comunicação a longa distância no século XIX e começo do século XX. 
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ser invadido por informações de todos os tipos e lugares. Após a invenção do telégrafo 

ninguém mais seria responsável pela notícia (POSTMAN, 1999). Iniciou-se um mercado 

mundial de informações que acarretaria na transmissão de informações anônimas, 

descontextualizadas e fragmentadas, características observadas na indústria da notícia até 

hoje. Gradativamente o telégrafo iria disponibilizar todos os tipo de informações às crianças 

fazendo com que a escola e a família deixassem seus lugares de mediadores do 

desenvolvimento da criança. Desta forma, para o autor, o telégrafo surgiu como precursor do 

desaparecimento da infância, intensificado com o desenvolvimento da estrutura dos meios de 

comunicação como a imprensa, a máquina fotográfica, o telefone, o rádio, o cinema, a 

televisão e mais tarde, os computadores e a rede mundial de internet. Ícones e imagens 

difundidos em massa promoveram uma verdadeira revolução na comunicação, modificando 

inclusive a forma da informação. A televisão então, surgiu justamente do advento simultâneo 

das revoluções gráfica e elétrica. Para Postman (1999), ao se tornar parte integrante dos lares 

estadunidenses a partir da década de 1950, a televisão rompe com a separação da infância 

para a idade adulta.  

Entretanto, a partir do século XX a infância passa a ser entendida como uma categoria 

biológica, não mais um produto da cultura, sendo então vista como um direito inato do 

sujeito. Esta concepção da infância fez com que surgissem diversas leis que garantiriam os 

direitos das crianças. Por exemplo da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) que 

reconhece pela primeira vez oficialmente que a criança deve ser objeto de atenção e cuidados 

especiais, no item 2 do artigo XXV dispõe “a maternidade e a infância têm direito a ajuda e a 

assistência especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozam da 

mesma proteção social”.  E alguns anos mais tarde, com a Declaração dos Direitos das 

Crianças (1959), considerando que a criança, em decorrência de sua imaturidade física e 

mental, precisa de proteção e cuidados especiais, inclusive proteção legal apropriada, antes e 

depois do nascimento. Considera ainda que a humanidade deve às crianças o melhor de seus 

esforços: 

 

 

Proclama esta Declaração dos Direitos da Criança, visando que a criança tenha uma 
infância feliz e possa gozar, em seu próprio benefício e no da sociedade, os direitos e 
as liberdades aqui enunciados e apela a que os pais, os homens e as mulheres em sua 
qualidade de indivíduos, e as organizações voluntárias, as autoridades locais e os 
Governos nacionais reconheçam estes direitos e se empenhem pela sua observância 
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mediante medidas legislativas e de outra natureza, progressivamente instituídas. 
(Declaração dos Direitos da Criança, 1959) 

 

 

A Declaração dos Direitos da Criança considera ainda que a criança terá ampla 

oportunidade para brincar e divertir-se, visando os propósitos mesmos da sua educação, sendo 

dever de toda a sociedade e das autoridades públicas o empenho em promover o gozo deste 

direito. Neste sentido, busca-se entender como a cultura de consumo na sociedade 

contemporânea fere a direitos universais estabelecidos, por colocar a saúde física, mental e 

social das crianças (e futuros adultos) em risco.  

De maneira contraditória, ao mesmo tempo que a infância foi reconhecida como 

fundamental para o desenvolvimento intelectual, moral e social do indivíduo em formação, 

observa-se a cultura de consumo e a publicidade infantil colaborando fortemente para o 

desaparecimento da distinção entre adultos e crianças.  

 

 

3.2 CULTURA DE CONSUMO NA INFÂNCIA 

 

 

Tendo em vista a análise sobre os modos de vida da modernidade líquida, de acordo 

com Bauman, associando a instabilidade e fluidez do estado líquido às inseguranças e 

complexidades das atuais relações sociais e econômicas, busca-se compreender os efeitos 

desta liquidez no universo infantil. Afirma-se que, ao contrário da modernidade sólida, que 

nos fornecia e prometia estabilidade, certeza e durabilidade, a sociedade atual se transformou. 

Desta forma, a modernidade líquida se caracteriza pelas incertezas, pela instabilidade e pelo 

instantâneo, na qual tudo pode escoar de nossas mãos a qualquer momento. O autor afirma 

ainda que “nenhuma cultura pode exigir ou ter direito a subserviência, a humilhação ou a 

submissão, em decorrência a uma cultura presumidamente superior ou de caráter 

progressivo”, em oposição ao que frequentemente se observa através dos meios de 

comunicação de massa e das intervenções militares, além fronteiras, em todo o mundo. 
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O que todas essas características dos fluidos mostram, em linguagem simples, é que 
os líquidos, diferentemente dos sólidos, não mantêm sua forma com facilidade. Os 
fluidos, por assim dizer, não fixam o espaço nem prendem o tempo. Enquanto os 
sólidos têm dimensões espaciais claras, mas neutralizam o impacto e, portanto, 
diminuem a significação do tempo (resistem efetivamente seu fluxo ou o tornam 
irrelevante), os fluidos não se atêm muito a qualquer forma e estão constantemente 
prontos (e propensos) a mudá-la; assim, para eles, o que conta é o tempo, mais do 
que o espaço que lhes toca ocupar; o espaço que, afinal, preenchem apenas “por um 
momento”. [...] Os fluidos se movem facilmente. Eles “fluem”, “escorrem”, 
“esvaem-se”, “respingam”, “transbordam”, “vazam”, “inundam”, “borrifam”, 
“pingam”; são “filtrados”, “destilados”; diferentemente dos sólidos, não são 
facilmente contidos – contornam certos obstáculos, dissolvem outros e invadem ou 
inundam seu caminho. (BAUMAN, 2001, p. 8). 

 

 

Assim como os líquidos, o estado atual da humanidade foi se tornando mais fluido e 

instantâneo. Houve, o que pode-se chamar de um “derretimento dos sólidos” (BAUMAN, 

2001, p. 12). Vive-se um tempo em que tudo se torna mais maleável, no qual os objetivos 

individuais e momentâneos estão em ascensão em comparação aos interesses das instituições 

sólidas e fixas. Relacionamentos, laços sociais, afetividade, empregos, economia, segurança, 

liberdade e, inclusive, o amor tendem, com a modernidade líquida, a estarem sempre em 

fluxo, como que “desenraizados”. 

 

 

Tudo, por assim dizer, corre agora por conta do indivíduo. Cabe ao indivíduo 
descobrir o que é capaz de fazer, esticar essa capacidade ao máximo e escolher os 
fins a que essa capacidade poderia melhor servir – isto é, com a máxima satisfação 
concebível. (BAUMAN, 2001, p. 74). 

 

 

A partir destas constatações reveladas por Bauman surge o questionamento sobre 

como a infância está se desenvolvendo na sociedade contemporânea, onde o indivíduo é o 

foco, o consumismo é base das relações e os limites entre tempo e espaço diminuem 

constantemente. Admite-se que a criança, como parte integrante da sociedade líquida, é 

influenciada por ela e também influencia a constituição deste modo de vida. Utiliza-se aqui o 

termo infância no plural pois entende-se que existem diferentes realidades e que muitos são os 

tipos de infâncias e de crianças que devem ser reconhecidas legitimamente. Como afirma 

Dornelles: 



      32 

 

 

 

 

Existem infâncias mais pobres e mais ricas, infâncias do Terceiro Mundo e dos 
países mais ricos, infâncias da tecnologia e dos buracos e esgotos, infâncias 
superprotegidas, abandonadas, socorridas, atendidas, desamadas, amadas, armadas, 
etc. Contudo, a modernidade ocidental, ao universalizar e naturalizar apenas uma 
destas infâncias como dependente e necessitando de proteção, passou a deixar de 
lado a sua diversidade. Em função disso, se acaba esquecendo que as infâncias são 
múltiplas e inventadas como produtos sociais e históricos. Muitas das crianças que 
vivem suas infâncias hoje fazem parte de um mundo em que explodem informações. 
(DORNELLES, 2005, p. 72). 

 

 

Nota-se que consumir se tornou um dos comportamentos mais nocivos da 

modernidade, por estar intrínseco à formação da identidade do ser humano. A perspectiva de 

desejar algo, consumir e em seguida desejar outra coisa, nos torna cada vez mais incertos para 

realizarmos escolhas, uma vez que a necessidade de consumir nunca será saciada. E esta 

constante necessidade de algo que, de fato, nunca será alcançado está trazendo mudanças 

profundas nas infâncias atuais.  

Efetivamente o consumismo infantil deve ser considerado um problema não apenas 

relativo à educação escolar e doméstica, mas um problema de ordem ética, econômica e 

social. As crianças aprendem a consumir de maneira inconsequente, desenvolvendo critérios e 

valores deturpados, contribuindo para um desequilíbrio global. Por ser um público 

extremamente influenciável e facilmente sugestionado, as crianças são vistas pelas empresas 

como alvo acessível no mercado consumidor. Ana Lucia Villela, fundadora do Instituto Alana 

relatou que “achava que o consumismo era a razão pela qual a sociedade não seguia um 

caminho melhor. Sei que não é o único problema, mas acredito que o marketing dirigido à 

criança é uma força poderosa para que todo o resto não aconteça” e continua, falando de sua 

experiência como educadora “observei que todo mundo falava igual, se vestia igual, queria as 

mesmas coisas. Quem é professor não tem como não ver. Se você possui o mínimo de 

sensibilidade, percebe o quanto é agressivo” (Fontenelle, 2016).  

Adorno e Horkheimer evidenciaram o poder exercido pela mídia sobre o sujeito e as 

possíveis consequências no que se refere à sua formação. Para eles, aquilo que aparentemente 

manifesta-se como um ambiente de liberdade e democratização, de fato encobre um 

mecanismo de manutenção e propagação do controle da ideologia das classes dominantes 

(1985). Os autores atentam para o fato do lazer e o divertimento se tornarem o prolongamento 
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do trabalho no capitalismo, procurado “por quem quer escapar ao processo de trabalho 

mecanizado, para se pôr de novo em condição de enfrentá-lo” (1985, p. 128). Ao assistir a 

uma determinada programação, por exemplo, o sujeito pretende apenas se desconectar do 

trabalho, apesar disto, o entretenimento se torna a continuação de um processo mecanizado 

sob o disfarce da diversão. Por consequência, a Indústria Cultural apenas instiga o 

divertimento ao apresentar seus objetos de desejo. Ela coloca, de maneira coercitiva, falsas 

maneiras para a realização de seus desejos. 

 

 

A indústria cultural não cessa de lograr seus consumidores quanto àquilo que está 
continuamente a lhes prometer. A promissória sobre o prazer, emitida pelo enredo e 
pela encenação, é prorrogada indefinidamente: maldosamente, à promessa a que 
afinal se reduz o espetáculo significa que jamais chegaremos à coisa mesma, que o 
convidado deve se contentar com a leitura do cardápio (ADORNO & 
HORKHEIMER, 1985, p. 115). 

 

 

Desta forma, a televisão apresenta-se como uma ideologia, por disseminar a visão de 

mundo das classes detentoras do poder através da sua programação e ao dominar a 

consciência das pessoas, por ser a principal fonte de informações sobre o mundo para estes 

indivíduos. Para Adorno, esta natureza ideológica da televisão propaga uma condição de vício 

televisivo, que se transforma em único conteúdo da consciência. No entanto, o autor ressalta 

que a televisão, poderia ser também atrelada a fins pedagógicos, neste sentido, tendo uma 

função formativa ou deformativa. 

 

 

Gostaria de acrescentar que não sou contra a televisão em si, tal como repetidamente 
querem fazer crer. Caso contrário, certamente eu próprio não teria participado de 
programas televisivos. Entretanto, suspeito muito do uso que se faz em grande 
escala da televisão, na medida em que creio que em grande parte das formas que se 
apresenta, ela seguramente contribui para divulgar ideologias e dirigir de maneira 
equivocada a consciência dos espectadores (ADORNO, 1995, p. 77). 

 

 

Desta forma, o que é apresentado na televisão toma posição de verdade inquestionável 

para quem assiste e gera uma exigência voraz por novidades e declarações públicas em uma 
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variada programação diária entremeada com propagandas que pretendem captar os 

espectadores para o consumo de inúmeros produtos e marcas.  

A partir da segunda metade do século XX, a televisão se transforma gradualmente em 

um objeto cultural, de maneira a padronizar seu público, conectando todas as classes sociais, 

idades e culturas. A televisão designou-se como uma inovação tecnológica constituinte do 

processo de modernização da sociedade capitalista, o que gerou a inserção de novos hábitos e 

costumes na população, seduzida por esse inovador aparato técnico. Pode-se dizer aqui que a 

TV se apresenta como simulacro da realidade e o espectador se torna agente passivo, por não 

participar da elaboração do conteúdo apresentado, na medida que a programação se impõe ao 

sujeito, exibindo imagens já prontas para serem consumidas. Por não apresentar nenhum 

assunto com a  devida seriedade, acaba por promover um conteúdo superficial, com 

alternâncias sem lógica entre eventos trágicos (guerras, rebeliões e assassinatos) e promessas 

de beleza e felicidade, por exemplo, levando os espectadores a não pensar sobre o que estão 

vendo, como se estivessem com a razão adormecida.  

Pode-se dizer que a “adultização” das crianças ocorre por meio da televisão, num 

primeiro momento, e hoje, com o grande acesso a internet, ao serem expostas a diversas 

informações que seriam inerentes apenas ao mundo dos adultos. Observa-se que o 

comportamento, a linguagem, as atitudes e os desejos de adultos e crianças passaram a ser 

padronizados. Ao influenciar uma adultização precoce o mercado passa a ter um consumidor 

mais cedo. “A mídia eletrônica acha impossível reter quaisquer segredos. E, sem segredos, 

evidentemente não pode haver uma coisa como a infância” (POSTMAN, 1999, p. 139). 

Estudos relativos ao desenvolvimento infantil indicam a importância do fortalecimento da 

autoestima da criança, advertindo para o fato de que o desmedido acesso aos segredos dos 

adultos, como a violência e sexo, pode comprometer o bem estar de uma mente ainda em 

formação. Postman então evoca a relevância dos contos de fadas para a formação das 

crianças: 

 

 

(...) revelar a existência do mal de uma forma que permite às crianças assimilá-lo 
sem traumas. Isto é possível não só porque o conteúdo dos contos de fadas cresceu 
organicamente ao longo dos séculos e está sobre controle dos adultos (que podem, 
por exemplo, modificar a violência ou o final para atender às necessidades de uma 
criança em particular), mas também porque o contexto psicológico em que os contos 
são narrados é normalmente tranquilizador e é, portanto, terapêutico (POSTMAN, 
1999 p. 108). 
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Nota-se nos dias de hoje, que o advento da internet e a popularização dos dispositivos 

eletrônicos móveis serviram para reafirmar as colocações de Postman sobre a influência da 

mídia no processo de desaparecimento da infância. Deve-se admitir que a infância está 

seriamente ameaçada pois a sociedade administrada através da comunicação de massa orienta 

os sujeitos para um modo de vida consumista desde os primeiros anos de vida.  

Entende-se, portanto, que a instantaneidade e a velocidade do tempo se tornaram 

muito importantes na sociedade contemporânea e que, de certa forma, se intensificaram pelo 

uso e pela expansão das tecnologias digitais. Para Bauman, o meio digital pode representar 

também um refúgio da vida real, uma vez que nos relacionamos com algumas pessoas apenas 

enquanto estamos conectados, no momento exato em que escolhemos nos relacionar com elas. 

Para o autor, “os internautas buscam, encontram e aproveitam os atalhos que levam 

diretamente do jogo da fantasia à aceitação social (embora, uma vez mais, apenas virtual) do 

faz-de-conta” (BAUMAN, 2008, p. 147). 

Neste sentido, a flexibilidade e a fluidez moldam a identidade do indivíduo e 

provocam uma mudança nos valores, no trabalho, na formação, nas relações sociais e 

familiares, onde os objetos e as pessoas podem ser descartáveis e tudo deve ser aproveitado, 

saboreado e consumido aqui e agora. Todas essas mudanças apontam uma transformação 

profunda no modo como a sociedade moderna funciona e na forma como os indivíduos se 

relacionam. Portanto, estas mudanças também se apresentam na constituição das infâncias, 

afinal a criança é sujeito integrante da sociedade. Por isso, deve-se considerar que as crianças 

não são meras espectadoras dos acontecimentos, ao contrário, elas participam e influenciam a 

formação da sociedade moderna. Compreender que o conceito de infância é uma construção 

social e histórica que se modifica com o passar do tempo é perceber que, cada vez mais, as 

crianças participam desta construção e que todos os acontecimentos e mudanças da sociedade 

também chegam a elas. 

 

 

3.3 PUBLICIDADE INFANTIL 
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De acordo com Adorno & Horkheimer (1985), a Indústria Cultural não produz arte e 

também não é uma expressão espontânea da massa, mas apenas a produção intencional de 

mercadorias que reforçam as relações de dominação do sistema. Entende-se aqui que o ato do 

consumo ocorre ao estimular os supostos desejos dos indivíduos, criando uma sensação de 

necessidade por determinados produtos, no intuito de manter uma relação de dominação sobre 

o consumidor. Desta forma a publicidade infantil é ainda mais efetiva por atuar de forma a 

levar a criança a acreditar em uma realidade imaginada, a fim de se tornar a pessoa “ideal” 

mostrada pela publicidade. Isto, apesar de não possuírem os recursos cognitivos fundamentais 

para entender as mensagens comerciais pois não as diferenciam do conteúdo de 

entretenimento nem compreendem seu caráter persuasivo. Portanto, elas são facilmente 

induzidas ao consumo quando sugestionadas pela publicidade, baseando-se não de acordo 

com seus verdadeiros desejos mas com as informações recebidas nos anúncios (POSTMAN, 

1999). 

No momento em que as crianças foram “descobertas” pelas corporações e pela mídia, 

vistas como potenciais compradores, elas se tornaram um grande nicho de mercado e 

conquistaram o status de clientes. Segundo James McNeal, pioneiro do Marketing 

direcionado ao público infantil “o embrião do consumidor começa a se desenvolver no 

primeiro ano de existência, crianças começam sua jornada de consumo na infância e 

certamente, merecem consideração como consumidores neste período” (2008)4, ou seja, o 

quanto antes a indústria conquistar esses novos consumidores, mais fiéis eles serão a seus 

produtos no futuro. Neste sentido, pode-se perceber grande parte da publicidade geral 

direcionada ao público infantil, pois, segundo pesquisa realizada pela InterScience (2003), 

80% da influência para a escolha de produtos por uma família é vinda das crianças.  

Para o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, com base no artigo 37 do Código 

de Defesa do Consumidor, a publicidade direcionada ao público infantil é abusiva pois se 

aproveita da deficiência de julgamento da criança. “O Idec entende que toda publicidade que 

tem o público infantil como interlocutor desrespeita o princípio da identificação, pois a 

criança não tem condições de analisar criticamente o interesse mercadológico que existe por 

trás da informação direcionada a ela. Por ser hipervulnerável às práticas de marketing, esse 

público merece especial proteção”, defende Mariana Ferraz, advogada do Idec. 

                                                           

4
 Citação no documentário “Consumo de crianças: a comercialização da infância” (2008). 
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Diversos estudos apontam que a maioria das crianças não é capaz de entender o 

principal objetivo da publicidade – a instigação para a compra de um produto ou serviço 

anunciado. Até cerca dos oito anos de idade, as crianças não conseguem distinguir a 

publicidade do conteúdo de programação na TV ou de outro entretenimento, como os sites de 

jogos. E, mesmo depois de adquirir capacidade de diferenciação, em média, até os 12 anos 

não compreendem o caráter persuasivo da publicidade e a complexidade das relações de 

consumo (BJURSTRÖM, 2000). Percebe-se então que o público infanto-juvenil é formado 

por consumidores vulneráveis nas relações consumistas. 

Segundo levantamento do Painel Nacional da Televisão (2015), do Ibope Media, as 

crianças brasileiras são as que mais assistem TV no mundo, com uma média acima de 5 horas 

diárias. Além de diversos malefícios que pode-se observar, esta exposição excessiva contribui 

para o consumismo, por ser este o principal veículo de publicidade direcionada diretamente a 

crianças. Para Ana Olmos, psicoterapeuta infantil e conselheira do Projeto Criança e 

Consumo, estes dados apontam uma situação crítica na maneira como as crianças estão se 

“alimentando pedagogicamente”. A criança permanece apática, como um objeto em relação à 

televisão, por se tratar de uma mídia sem interatividade e aponta que “há outros alimentos 

pedagógicos que as crianças precisam ingerir na sua fase de desenvolvimento, como 

atividades físicas e brincadeiras” (Fontenelle, 2006). 

Reconhece-se que a mídia se pauta no direito da livre expressão, com isto, a mesma 

divulga informações em massa com acesso livre, independente da faixa etária, deste modo 

inclui e influencia principalmente a criança. Por exemplo da televisão aberta nacional que, em 

sua programação pretende falar com todos os públicos, a qualquer horário, ou seja, não há 

praticamente nenhuma programação voltada especificamente para o público infantil, mas uma 

grade que se propõe a agradar a todas as faixas etárias. Dito isto, pode-se entender que a 

criança brasileira está exposta a uma programação televisiva que não está preocupada com 

ela, nem mesmo com a própria qualidade do que é exibido, mas apenas em conquistar maiores 

índices de audiência para vender mais espaços publicitários. Já a televisão fechada, por 

assinatura, mesmo atingindo apenas parte da população, em especial das classes 

socioeconômicas mais favorecidas, assim como em diversos outros países, possui 

programação segmentada, com canais destinados a um público determinado, inclusive com 

canais direcionados ao segmento infantil. Entretanto estes tampouco estão preocupados 

exclusivamente com a audiência, mas com o fornecimento de programação para um nicho 

específico, financiadas não só pelo pagamento da assinatura mensal, mas principalmente por 
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muita publicidade e merchandising. Conclui-se, portanto, que as emissoras, seja da TV aberta 

ou fechada, não estão preocupadas com o tipo de conteúdo a ser exibido, apesar de tentarem 

fazer valer esta suposta preocupação, estão interessadas nas margens lucros a serem atingidos 

com a exposição da publicidade.   

Pode-se afirmar então, que há dois tipos de efeitos da publicidade sobre as crianças: o 

efeito direto, aquilo que a criança aprende assistindo; e o indireto, o tipo de percepção da 

realidade social que a criança aprende através da publicidade (TEIXEIRA, 1987). Ter a 

criança como foco da publicidade é oportuno para indústria e o mercado publicitário por 

atingir de modo acessível e direto às crianças; indiretamente seus pais, suas famílias, seus 

responsáveis e cuidadores; e ainda aos futuros adultos que virão a ser. Entende-se portanto 

que uma ação publicitária atinge ao mercado atual e possibilita uma divulgação para o futuro, 

conquistando possíveis consumidores fiéis por toda a vida, com lealdade à marca desde o 

berço até o túmulo (LINN, 2006). 

Percebe-se ainda que, assim como em diversos outros países, as crianças brasileiras 

tem consumido, cada vez mais, diferentes mídias ao mesmo tempo, a exemplo, ouvem rádio 

enquanto navegam na internet, assistem televisão lendo gibis, participam de jogos interativos 

no computador e ao mesmo tempo falam ao telefone ou utilizam outros aparelhos e 

aplicativos digitais. Pode-se afirmar que esta geração é alvo do marketing como nenhuma 

outra foi, através das marcas, produtos, personagens ou da publicidade inserida nos jogos e 

aplicativos e em muitas outras formas de atingir este potencial público consumidor. As 

crianças estão rodeadas por marcas, inundadas na influência do marketing de imersão, ou seja, 

onde quer que elas estejam, estão cercadas por publicidade. Sendo o interesse principal, 

convencer as crianças de que o objetivo da vida é comprar. Em um mundo onde publicidade e 

entretenimento se confundem, parece não haver mais qualquer limite, especialmente com o 

uso das novas tecnologias.  

Gade (1998) afirmou que crianças desejam produtos e os pedem a seus pais não pelo 

real valor ou utilidade, mas como prova de atenção e de carinho. Por consequência dos pais 

passarem cada vez mais tempo fora de casa e terem uma sensação de culpa pelo “abandono” 

dos filhos, esta necessidade social acaba influenciando o comportamento dos pais em relação 

ao consumo e faz com que eles cedam facilmente no ato da compra. O estudo da InterScience 

(2003) avaliou que pais e mães apresentam essa dificuldade de impor limites. Entretanto os 

pais não devem tentar compensar suas ausências por meio do consumo, ao invés disso, 

precisam impor limites aos seus filhos, executando seu papel de formadores de opinião ao 
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assumir a responsabilidade de ensiná-los a analisar criticamente as informações que recebem, 

principalmente da mídia.  

Os meios de comunicação, com seus mecanismos de persuasão, são responsáveis por 

instigar o consumismo infantil, principalmente por meio dos anúncios publicitários exibidos 

na televisão, o que de acordo com a pesquisa realizada pela InterScience (2003), detém 73% 

da influência sobre as crianças para consumirem o produto anunciado, sendo este o maior 

fator influenciador infantil. Contudo deve-se entender que a publicidade não é a única 

responsável pela educação, formação e conscientização das crianças, cabe especialmente aos 

pais e ao Estado. Faz-se necessário então, refletir seriamente sobre a possibilidade de restrição 

legal a esse tipo de comunicação.  

Pesquisas apontam que a auto regulamentação proposta pelo Conar5 não possui força 

de lei por seu caráter normativo e não obrigatório (MOMBERGER, 2007), não sendo 

suficiente para proteger as crianças dos abusos cometidos pelos publicitários. Seria preciso 

criar regras mais rígidas com sanções igualmente mais rigorosas. Em pesquisa feita pelo 

Professor Edgar Rebouças (UFPE), apontada no livro do Projeto Criança e Consumo (2006), 

mostrou que Dinamarca e Itália restringem a publicidade durante programas infantis, a Grécia 

proíbe anúncios de brinquedos entre 7 e 22 horas, e Noruega e Suécia impedem total e 

qualquer publicidade direcionada a menores de 12 anos, além de não proibirem quaisquer 

anúncios comerciais durante programas infantis, mesmo que voltados para o público adulto. 

Em Quebec (Canadá), a publicidade dirigida às crianças não é permitida desde 1980, e seus 

habitantes mostram-se muito satisfeitos com tal restrição. Ainda segundo o levantamento, 

vários outros países possuem regras similares, como Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Estados 

Unidos, Canadá e Austrália, dentre outros. 

Entende-se então que as práticas de consumo desenfreado principalmente entre as 

crianças e os adolescentes podem ser relacionadas com o surgimento de inúmeros problemas 

como: adultização e erotização precoce, transtornos de comportamento, violência, transtornos 

alimentares (diabetes, hipertensão, obesidade etc) e estresse familiar. Pode-se considerar a 

princípio que toda e qualquer publicidade que incite seus destinatários a um consumo 

inadequado para a sua saúde física ou mental é inconstitucional, visto que de acordo com a 

Constituição Federal Brasileira, determinado no artigo 227, é dever da família, da sociedade e 

do Estado providenciar para que a criança e o adolescente recebam a proteção e a orientação 

                                                           

5 Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. 
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necessárias para completarem seu desenvolvimento e tornarem-se cidadãos dignos e bem 

estruturados física, ética e psicologicamente.  

Ao estabelecer os direitos e as garantias fundamentais de todos, a Constituição Federal 

proporciona também os direitos e garantias das crianças e dos adolescentes, possibilitando os 

direitos individuais e coletivos à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, além de 

elencar os direitos sociais à educação, à saúde, ao lazer, à segurança, à proteção, à 

maternidade e à infância. Estabelece ainda o dever da família, da sociedade e do Estado de 

garantir, conjuntamente e “com absoluta prioridade” à criança e ao adolescente os direitos à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 

ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Além de determinar que todas 

as crianças e adolescentes devam ser protegidos de qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. No mesmo sentido, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, estabelece os direitos ao desenvolvimento e ao respeito a sua 

integridade, inclusive com relação aos seus valores. Estabelece ainda, medidas positivas de 

proteção à infância e adolescência, responsabilidade coletiva e compartilhada por Estado, 

família e sociedade civil, garantindo às crianças e adolescentes o pleno acesso à informação, à 

cultura e a outros produtos e serviços que sejam adequados à sua idade e à sua condição de 

pessoa em especial processo de desenvolvimento.  

Pode-se citar ainda o Código de Defesa do Consumidor que, em relação ao público 

infantil, determina que a publicidade não pode se aproveitar da deficiência de julgamento e 

experiência da criança, sob pena de ser considerada abusiva e, portanto, ilegal. No artigo 36, 

estabelece que “a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e 

imediatamente a identifique como tal”, sob pena também ser considerada ilegal. E mais, no 

artigo 37, considera abusiva “a publicidade que seja capaz de induzir a criança a desrespeitar 

os valores éticos e sociais da pessoa e da família e que estimule o consumo excessivo”.  

Desta forma, é necessário deixar claro que, em qualquer conflito envolvendo as 

crianças, seus interesses, no sentido de proporcionar a execução de seus direitos legais, devem 

ser priorizados, como estabelece a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e a Convenção das Nações Unidas Sobre os Direitos da Criança. Portanto, pode-

se dizer que por uma interpretação sistemática desses três códigos em conjunto com o Código 

de Defesa do Consumidor, já se pode considerar que toda e qualquer publicidade dirigida ao 

público infantil é proibida no Brasil. Porém, apesar da existência do mencionado aparato legal 
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que deveria garantir a proteção das crianças em relação aos apelos midiáticos, na prática ainda 

são encontrados diversos anúncios voltados para esse público em todos os tipos de mídia.  

Cabe então ao Estado, aos pais e à sociedade tomar providências e cobrar medidas que 

protejam as crianças da falta de ética das mensagens publicitárias direcionadas ao público 

infantil. No entanto, não se deve esquecer que, independente de qualquer tipo de publicidade, 

vive-se em um país livre, e ninguém é obrigado a colaborar com os objetivos persuasivos das 

propagandas e faltar com as suas obrigações em relação a formação de opinião e do caráter de 

seus filhos. As campanhas midiáticas são meramente uma influência, além dos amigos e da 

família. Dito isto, uma das formas para tentar diminuir os efeitos negativos da publicidade 

sobre as crianças é fazer com que elas se sintam amadas e seguras, e, tanto quanto possível, 

cercá-las de amigos e de outras atividades (TEIXEIRA, 1987, p. 24). 

Logo, com base na premissa de que somos responsáveis pela integralidade de infância, 

não apenas como pais, mas como membros de uma sociedade, temos a obrigação moral de 

interferir em relação a cultura de consumo na infância de modo a proporcionar um melhor 

futuro para toda uma nova geração. O que traz a tona novamente a questão de como a 

produção cultural poderia influenciar em uma mudança de paradigmas rumo a uma sociedade 

mais estável, com relações sólidas e indivíduos saudáveis física, social e emocionalmente. É 

então o que busca-se averiguar no próximo capítulo deste estudo, com base em pesquisas 

sobre organizações que praticam atividades que levam a uma melhoria na qualidade de vida 

das crianças.  
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4 PRODUÇÃO CULTURAL E INFÂNCIA 

 

 

Desde muito cedo as crianças convivem com a falta de garantias, incertezas e 

inseguranças da modernidade líquida. Por mais que os adultos busquem protegê-las e excluí-

las desta situação, percebe-se que este modo de vida já é intrínseco à identidade e às 

subjetividades de todos os envolvidos. Contudo, não necessariamente significa que a infância 

está desaparecendo, como propõe Neil Postman (1999). Acredita-se que novas infâncias estão 

surgindo e se desenvolvendo com aspectos positivos e negativos, portanto é preciso que 

reconhecer que são sujeitos diferentes daqueles nascidos em décadas anteriores.  

Pode-se afirmar que muitas crianças hoje, principalmente as de classes 

socioeconômicas mais favorecidas, permanecem mais tempo dentro de casa e/ou nas escolas 

do que na rua. Por possuírem muitos compromissos e aulas extracurriculares, acabam 

passando a maior parte do seu tempo confinadas, onde parecem estar mais seguras, levando 

uma vida mais privatizada, mais individualizada ou solitária, como aponta Bauman (2004). 

Precisa-se, então, com certa urgência realizar um esforço e parar um pouco, valorizar mais 

profundamente as experiências em si, principalmente no que se trata da infância. Deve-se 

priorizar o que a criança faz, não apenas com o que ela faz ou o que ela tem. 

Para o filósofo Jean-Jacques Rousseau, a essência humana não é maculada por si 

própria, portanto, a educação deveria seguir uma caminho da natureza e não dos homens. O 

pensamento do autor sobre a educação tem base na autenticidade, no desenvolvimento físico, 

no bem-estar da liberdade e na sensibilidade. O distanciamento da natureza e a aproximação 

dos homens é que pode subverter e desvirtuar a natureza humana. 

 

 

[...] a primeira educação deve ser puramente negativa. Consiste, não em ensinar a 
virtude ou a verdade, mas em proteger o coração contra o vício e o espírito contra o 
erro. Se pudésseis nada fazer e nada deixar que fizessem, se pudésseis levar vosso 
aluno são e robusto até a idade de doze anos sem que ele soubesse distinguir a mão 
esquerda da direita, desde vossas primeiras lições os olhos de seu entendimento se 
abririam para a razão; sem preconceitos, sem hábitos, ele nada teria em si que 
pudesse obstar o efeito de vossos trabalhos. Logo se tornaria em vossas mãos o mais 
sábio dos homens e, começando por nada fazer, teríeis feito um prodígio de 
educação (ROUSSEAU, 1995, p. 91). 
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Tendo em vista a reflexão sobre o que seria uma existência prazerosa resistente às 

pressões dos modos de vida para consumo, reservar tempo e empoderar cidadãos para 

questioná-los apresenta-se como um desafio transgeracional. A tarefa de viver em um mundo 

ultra saturado de informações ainda deve ser apreendida, assim como a ainda mais difícil 

tarefa de educar o ser humano neste novo modo de viver. Segundo Bauman: 

 

 

A outorga dos poderes aos cidadãos requer a capacidade de fazer escolhas e de agir 
eficazmente com base nas escolhas feitas, mas requer também a construção e a 
reconstrução de vínculos interpessoais, a vontade e a capacidade de empenhar-se 
continuamente junto com os outros para criar uma convivência humana em um 
ambiente hospitaleiro e amigável: e, ainda, exige uma cooperação entre os homens e 
as mulheres na luta pela autoestima, voltada para o enriquecimento recíproco, para o 
desenvolvimento das potencialidades dos diversos sujeitos e para o desfrute 
adequado das suas capacidades. Em resumo, um dos desafios decisivos da educação 
permanente para a "outorga de poderes" está ligado à reconstrução do espaço 
público hoje cada vez mais desabitado, onde homens e mulheres possam empenhar-
se em uma realização contínua dos interesses, dos direitos e dos deveres individuais 
e comunitários, privados e públicos. (Bauman, 2009) 

 

 

Deste modo, busca-se reconhecer como instituições e organizações sociais e culturais 

podem atuar na sociedade contemporânea de maneira a aumentar o potencial criativo da 

infância, na medida do possível, com menor influência midiática e maior instigação da 

criatividade própria da infância.  

 

 

4.1 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A INFÂNCIA 

 

 

Para uma melhor compreensão sobre como a produção cultural, por intermédio de 

instituições e organizações socioculturais, pode agir de maneira a influenciar uma mudança 

nos paradigmas da infância na sociedade moderna, analisou-se as políticas públicas referentes 

a esta fase da vida do indivíduo em formação.  
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No Brasil, o conceito de cidadania cultural destacou-se com a instituição da 

Constituição Federal de 1988, conquistando um patamar de relevância política sem 

precedentes, com o reconhecimento da importância do pleno exercício dos direitos culturais e 

da necessidade de garantir o acesso às fontes da cultura nacional. Assim, reafirmou-se a 

responsabilidade do Estado em adotar políticas públicas de valorização, proteção e 

desenvolvimento do patrimônio cultural brasileiro. Em diálogo permanente com a sociedade, 

o Estado passou a ter o dever de formular diretrizes para a cultura e planejar, adotar, financiar, 

regular, acompanhar e avaliar ações e programas culturais. Em 2005, foi acrescentado o 

parágrafo 3º no artigo 125 da Constituição Federal, que determinou a criação do Plano 

Nacional de Cultura (PNC).  A mudança no texto da Constituição foi fundamental para a 

construção democrática do PNC. Assim, o artigo que trata dos direitos culturais passou a ter a 

seguinte redação: 

 

 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso 
às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 
manifestações culturais. [...] § 3° A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de 
duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do país e à integração das 
ações do poder público que conduzem à:  

I - defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; 

II - produção, promoção, difusão de bens culturais; 

III - formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas 
dimensões; 

IV - democratização do acesso aos bens de cultura; 

V - valorização da diversidade étnica e regional. 

 

 

Portanto, entende-se como a principal política cultural no país o Plano Nacional de 

Cultura6, instituído como um conjunto de princípios, objetivos, diretrizes, estratégias e metas 

que devem direcionar o poder público na formulação de políticas culturais, com objetivo de 

orientar o desenvolvimento de programas, projetos e ações culturais que garantam a 

valorização, o reconhecimento, a promoção e a preservação da diversidade cultural existente 

no Brasil. O PNC, em suas metas, visa estabelecer uma nova relação do Estado com a cultura 

                                                           

6 Previsto no artigo 215 da Constituição Federal, o Plano foi criado pela Lei n° 12.343, de 2 de dezembro de  
  2010. 
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e com a sociedade. Trata-se de um projeto que caminha para a consolidação efetiva da 

cidadania cultural, onde compreende-se a cultura como um eixo do desenvolvimento e que 

possibilita o avanço cultural e econômico dos brasileiros, com justiça social, igualdade de 

oportunidades, consciência ambiental e em convivência com a diversidade. Em suas diretrizes 

gerais, o PNC determina que:  

 

 

A infância e a juventude são fases de experimentação e formações de identidade. no 
entanto, a essas faixas etárias se oferece cada vez mais um repertório cultural 
homogeneizado, com conteúdos impostos pela indústria cultural e pelos meios de 
comunicação de massa. ao mesmo tempo, via de regra, crianças e jovens brasileiros 
passam por uma escolarização precária que separa a educação da cultura.  

 

 

No sentido de qualificar a vivência cultural na infância e juventude, o PNC, estabelece 

a meta número 47, que prevê a inclusão de políticas culturais para jovens e crianças em todas 

as áreas da cultura e estabelece que 100% dos planos setoriais com representação no Conselho 

Nacional de Política Cultural7 devem ter diretrizes, ações e metas voltadas para infância e 

juventude. Considerando que as crianças e os jovens precisam ter políticas culturais 

específicas que promovam a cidadania, valorizem a diversidade cultural e garantam seus 

direitos.  

Desta forma, o PNC se firma de acordo com as diretrizes da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos e da Convenção dos Direitos da Criança8, entre outros tratados 

internacionais, ratificados por diversos países mas que deliberam em um mesmo sentido de 

proteção aos direitos humanos, por entender que a criança, por razão da sua falta de 

maturidade física e intelectual, tem necessidade de proteção e cuidados especiais. Estes 

tratados internacionais tem como intuito comum a ideia de que juntos, como sociedade e 

Estado, somos capazes de construir um mundo no qual meninas e meninos possam desfrutar 

de sua infância, com tempo de brincar e tempo de aprender, durante a qual receberão amor, 

                                                           

7 Estruturado a partir do Decreto n° 5.520/2005, o CNPC é um órgão colegiado que faz parte do Ministério da 
   Cultura e foi criado para colaborar na formulação de políticas públicas, promover a articulação e o debate entre  
   a sociedade civil e os governos municipais, estaduais e federal. 
8 A Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Convenção sobre os Direitos da Criança em 20 de novembro  
  de 1989, e, no ano seguinte, o documento foi oficializado como lei internacional. É o instrumento de direitos  
  humanos mais aceito na história universal, sendo ratificado por 196 países. 
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respeito e carinho e terão seus direitos promovidos e respeitados, sem nenhum tipo de 

discriminação e que sua segurança e bem-estar serão prioridades para que possam crescer 

saudáveis, em paz e com dignidade. 

 Percebe-se que deve ser dada prioridade às necessidades e aos direitos das crianças 

em todas as atividades de desenvolvimento. Reconhece-se que a globalização abre novas 

oportunidades, graças ao comércio, aos fluxos de investimento e capital e aos avanços 

tecnológicos, para o crescimento da economia mundial, o desenvolvimento e o aumento dos 

níveis de vida em todo o mundo. Entretanto, ao mesmo tempo, continuam existindo graves 

problemas como as crises financeiras, a insegurança, a pobreza, a exclusão e a desigualdade 

dentro das sociedades e de uma sociedade com outra. Contudo, acredita-se que os 

investimentos na educação e na formação, entre outras coisas, ajudarão as crianças a se 

beneficiar dos avanços da tecnologia da informação e da comunicação.  

Observa-se que ao trabalharmos para modificar os padrões de produção e consumo 

insustentáveis, ajudaremos a educar todas as crianças e adultos para que respeitem o meio 

natural em favor da saúde e bem-estar de todos. Admite-se que é preciso alimentar a energia e 

a criatividade das crianças e dos adolescentes para que possam participar ativamente no 

desenvolvimento do seu ambiente, da sociedade em que vivem e do mundo. Considera-se que 

os meios de comunicação e suas organizações representam um papel essencial na 

sensibilização a respeito da situação das crianças e dos problemas que elas enfrentam. 

Portanto, devem evidenciar uma presença mais ativa quanto a informar às crianças, aos pais, 

às famílias e ao público em geral sobre as iniciativas para proteger e promover os direitos das 

crianças, além disso, devem também contribuir com os programas educativos dirigidos às 

crianças. A esse respeito, os meios de comunicação devem estar atentos à influência que 

exercem sobre as crianças, por isso, considera-se de suma importância uma regulamentação 

específica em relação a publicidade direcionada ao público infantil. 

Considera-se um mundo ideal aquele onde todas as crianças e adolescentes possam 

desfrutar de diversas oportunidades para desenvolver sua capacidade individual em um meio 

seguro e propício, no sentido de promover sua saúde física, mental e emocional, por meio de 

lazer, esporte, atividades de recreação e da expressão artística e cultural. Conclui-se , 

portanto, que investir nas infâncias e respeitar seus direitos formam a base de uma sociedade 

justa, de uma economia forte e de um mundo sem pobreza. 
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4.2 ALANA 

 

 

O presente estudo basea-se na análise sobre a atuação da organização de impacto 

socioambiental Alana, que promove o direito e o desenvolvimento integral da criança e 

fomenta novas formas de bem viver. Atuante no intuito de avançar em direção à construção 

de uma agenda por um mundo mais justo, inclusivo, igualitário e plural, privilegia o interesse 

público em prol dos direitos humanos, da democracia, da justiça social e da sustentabilidade 

socioambiental, norteada pelos 17 objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU9. 

Considera, ainda, que as crianças são sujeitos de direitos, criadoras e protagonistas de formas 

singulares de ser, estar, pensar, sentir e participar do mundo, com uma cultura próprias das 

infâncias, de modo que “as crianças estão em um processo único de desenvolvimento físico, 

emocional, cognitivo, social e simbólico e, portanto, precisam de um olhar atento das 

famílias, do Estado, da sociedade e de todas as comunidades”. 

A organização é estruturada em três frentes: o Instituto Alana (uma organização da 

sociedade civil, sem fins lucrativos, com a missão de “honrar a criança”, origem de todo o 

trabalho do Alana); o AlanaLab (núcleo de negócios do Alana, que busca transformação 

social por meio do investimento em empresas e iniciativas de comunicação de impacto); e a 

Alana Foundation (braço filantrópico da instituição, que investe em pesquisas nas áreas de 

saúde, educação inclusiva e meio ambiente). Entretanto determinou-se como objeto de estudo 

a análise sobre apenas dois programas do Instituto Alana, o Criança e Consumo e o Território 

do Brincar. Todavia considera-se de fundamental importância também os outros programas 

desenvolvidos por esta organização no sentido de colaborar para a melhoria da qualidade de 

vida, não apenas das crianças mas da sociedade como um todo. Admite-se que estes e os 

demais programas desenvolvidos pelo Instituto Alana colaboram para uma mudança nos 

paradigmas em relação aos modos de vida na modernidade líquida e em direção a uma maior 

ressonância com os propósitos dos direitos humanos e das crianças. 

O programa Criança e Consumo tem como objetivo divulgar e debater ideias sobre as 

questões relacionadas à publicidade dirigida às crianças, assim como apontar caminhos para 

minimizar e prevenir os prejuízos decorrentes dessa comunicação mercadológica. Atuante 

                                                           

9
 Os detalhes desta agenda global podem ser encontrados no site da ONU https://nacoesunidas.org/pos2015/ . 
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desde 2006, o programa é multidisciplinar e atua em diferentes esferas para promover o tema 

e fomentar o diálogo. Dentre suas ações, recebe denúncias de publicidade abusiva dirigida às 

crianças e atua por meio de ações jurídicas, pesquisa e educação, influenciando a formulação 

de políticas públicas e o amplo debate na sociedade civil. Ana Lúcia Vilela, fundadora do 

Alana, diz que a ideia de criar o projeto Criança e Consumo veio de uma inquietação forte o 

suficiente para querer romper a hegemonia das coisas: 

 

 

Criança e Consumo é um projeto que nasceu de ver crianças perderem a 
curiosidade e o entusiasmo pelo faz de conta, abandonadas entre quatro paredes sob 
o olhar vigilante da mídia, carentes da presença e do afeto dos adultos. Nasceu 
também da certeza de que, independentemente de credo, etnia, raça e condição 
socioeconômica, milhares de crianças estão seduzidas pelas falsas promessas da 
sociedade de consumo.  

 

 

O programa visa, portanto, combater qualquer tipo de comunicação mercadológica10 

dirigida às crianças, ao compreender que os danos causados pela lógica insustentável do 

consumo podem ser minimizados e, até mesmo, evitados, se a infância for preservada em sua 

essência como o tempo indispensável e fundamental para a formação da cidadania, 

acreditando que indivíduos conscientes e responsáveis são a base de uma sociedade mais justa 

e fraterna, que tenha a qualidade de vida não apenas como um conceito a ser perseguido, mas 

como uma prática a ser vivida. Neste sentido entende-se que o trabalho do programa Criança 

e Consumo é fundamental para a conscientização sobre a influência mercadológica nos 

hábitos infantis e sobretudo, para um caminho na contramão do consumo compulsivo e 

desenfreado que podemos observar na sociedade contemporânea.  

Analisou-se ainda a atuação do programa Território do Brincar que trás a criança 

como protagonista da própria história. Coordenado pela educadora Renata Meirelles e pelo 

documentarista David Reeks, este é um trabalho de pesquisa, documentação e sensibilização 

sobre a cultura da infância brasileira, um exercício de escuta, intercâmbio de saberes, registro 

e difusão da cultura infantil. Renata e David registraram as sutilezas da espontaneidade do 

brincar durante dois anos viajando pelo Brasil. Neste período visitaram comunidades rurais, 

                                                           

10 Inclui toda e qualquer atividade de comunicação comercial para a divulgação de produtos e serviços,  
    independente do suporte ou meio utilizado, a exemplo, além de anúncios impressos, comerciais televisivos,  
    spots de rádio e banners na internet, podem ser citados, as embalagens, promoções, merchandising, disposição  
    de produtos nos pontos de vendas etc. 
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indígenas, quilombolas, grandes metrópoles, sertão e litoral, revelando o país através dos 

olhos das crianças. Em intensas trocas e diálogos, por meio de gestos, expressões e saberes 

cuidadosamente registrados em filmes, fotos, textos e áudios, resultaram publicações, 

documentários e exposições sobre a infância brasileira. Um intercâmbio onde pesquisadores e 

crianças se encontraram no fazer e no brincar, sempre aprendendo um com o outro. 

Dentro das produções do programa, destaca-se o documentário “Território do Brincar 

– Diálogos com Escolas”11. Desenvolvido entre 2012 e 2013, em parceria com escolas 

parceiras, por meio de videoconferências mensais com temas organizados pela equipe do 

Território do Brincar, além de encontros no Instituto Alana com palestrantes convidados e um 

projeto de pesquisa em cada escola sobre a brincadeira de casinha. Compreende-se que a 

descoberta, a invenção, a troca, a representação e a recriação da realidade são inerentes ao 

processo de aprendizagem, sendo a criança considerada produtora e não apenas receptora de 

cultura. Desta forma, a criança é vista com um “ator social”, por não somente herdar uma 

posição, mas como sujeito atuante, criador de suas próprias relações com outras pessoas e 

com o mundo. Entende-se aqui que há a necessidade de que as crianças falem, se manifestem 

e se expressem por si mesmas. Ao mesmo tempo, cabe ao adulto que escute o que ela tem a 

dizer, veja o que ela faz, seja sensível ao que ela sente e acolha o que ela apresenta.  

Historicamente, em diversos povos e culturas, principalmente ocupando os espaços 

públicos, o brincar constituía uma atividade comum a adultos e crianças. Contudo, ainda hoje, 

pode-se observar em várias regiões do mundo esse brincar coletivo, elemento da cultura, do 

riso e do folclore. Deste modo, o brincar tem como característica ser, sobretudo, corporal e 

social, ao dispensar de objetos ou brinquedos para acontecer. Ao longo do tempo, as formas, 

os espaços e tempos de brincar foram se transformando, entretanto, o brincar é um fenômeno 

universal que, apesar de ter passado por diversas transformações, perpetuou-se em sua 

essência.  

Com o advento da sociedade industrial e a predominância da produção de bens em 

grande escala, a atividade lúdica torna-se segmentada e passa a fazer parte apenas da vida das 

crianças, ao mesmo tempo que se torna pedagógica, integrada a escola com objetivos 

educacionais. Estes fenômenos são acompanhados pelo surgimento do brinquedo 

industrializado, pela institucionalização da criança e pelo ingresso da mulher no mercado de 

                                                           

11 O documentário está disponível em: http://territoriodobrincar.com.br/videos/documentario-territorio-do-
brincar-dialogos-com-escolas/ . 
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trabalho que, aliado à falta de espaço e segurança nas ruas das grandes cidades, transforma o 

brincar em uma atividade mais solitária e que acontece em função do apelo ao consumo de 

brinquedos.  

Neste contexto globalizado, apesar dos os avanços nos sistemas de comunicação e 

transporte, do constante aumento da velocidade das informações, dos avanços da medicina, 

observa-se o aumento do desemprego, da violência, da poluição e as mudanças climáticas, 

consequentemente uma piora da qualidade de vida nas sociedades. Portanto, percebe-se uma 

necessidade e um movimento do ser humano para o resgate das suas raízes, das suas razões de 

ser e existir, no intuito não ser devorado pelos incomensuráveis estímulos que o cotidiano 

apresenta. Logo, conclui-se que é preciso criar um novo modelo baseado no tempo livre. 

Portanto pode-se afirmar que a preocupação com o uso do tempo livre tem se estabelecido 

como uma tendência dominante nos últimos anos, em diferentes sociedades e culturas. Desta 

forma, o brincar nos oferece a possibilidade do tempo livre, ao retornar a si próprio, no 

sentido de poder se expressar livremente, aprender, crescer e se transformar. Ao explorar as 

potencialidades da brincadeira livre, com um mínimo de interferência “industrial”, o 

indivíduo tem a oportunidade de identificar suas próprias potências criativas. 

Desta forma, constata-se que é de suma importância a existência de espaços de brincar 

para a socialização e troca de experiências, para o desenvolvimento físico, cognitivo, 

emocional e moral das crianças e jovens, para o estímulo da criatividade, para o contato com a 

imaginação e a fantasia e para o despertar e o desenvolvimento dos potenciais e habilidades.  

Bem como uma oportunidade para  resgatar a essência e os valores mais significativos de cada 

um, como potencial na cura psíquica e física, como forma de comunicação entre iguais e entre 

gerações, como instrumento de desenvolvimento e para a aprendizagem e como possibilidade 

de resgatar o patrimônio lúdico-cultural  nos diferentes contextos sócio-econômicos.  

Assim como mostra o referido documentário, o Brasil possui uma vasta riqueza com 

relação às brincadeiras, em uma cultura lúdica ao mesmo tempo heterogênea, diversa e 

comum, a partir da influência das culturas européia, africana e indígena. A arte de brincar, por 

consequência, constitui-se em um patrimônio da humanidade e, neste caso, da brasilidade: a 

cada conjunto de brincadeiras de cada região, revela-se uma linguagem cultural, pois a criança 

fala através do seu brincar.  

Em vista disso, o brincar pode ser visto como um desafio deste século no uso do 

tempo livre, como instrumento de inserção em uma sociedade regrada,  como possibilidade de 
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conviver e se colocar no lugar do outro, de ganhar ou perder, de liderar ou ser liderado e de 

falar e ouvir. O brincar pode ser entendido ainda como um caminho em direção ao trabalho 

solidário, em equipe, a uma postura mais cooperativa e ecológica, através do conhecimento e 

descoberta de potenciais ocultos, rumo a autonomia, a livre escolha, a transformação e a 

tomada de decisões.    
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Entende-se que a sociedade contemporânea passa por um momento crucial da história, 

pois nunca a humanidade havia visto tamanha quantidade de informações e produtos 

circulando ao mesmo tempo. A velocidade da vida moderna atingiu um nível onde é mais 

perigoso tentar parar do que continuar em movimento. Em vista disso, levanta-se o 

questionamento sobre quais seriam as alternativas para uma melhor qualidade de vida no 

mundo atual. Pode-se dizer que é praticamente impossível um retorno mediante as atuais 

circunstâncias, entretanto, percebe-se que se entrarmos em ressonância com propósitos mais 

sustentáveis e conscientes, há a possibilidade de chegarmos a uma sociedade igualitária e 

justa, tanto para as pessoas quanto para o meio ambiente.  

 Destaca-se a necessidade da formação de consumidores mais conscientes, em vista dos 

altíssimo níveis de consumo de recurso naturais aos quais chegamos. Entretanto acredita-se 

que não basta ser consumidor dos ditos “produtos verdes” ou “ecológicos”, deve haver uma 

mudança profunda nos hábitos e na relação com o consumo. Da mesma maneira, entende-se 

que deve-se fazer um melhor uso e apropriação do tempo, não de maneira a desacelerar ou 

parar os ritmos atuais, mas no sentido de ir de encontro a uma sociedade mais justa e com 

indivíduos de fato conscientes de seus atos, onde as relações não sejam tão esvaziadas. 

Acredita-se em uma (re)solidificação da sociedade de consumidores por meio da ação de 

projetos culturais, que levem o espectador, ou participante, a uma profunda reflexão sobre si e 

seu próprios hábitos.  

Desta forma, acredita-se que a produção cultural, por meio da realização de filmes, 

documentários, exposições, debates e os mais diversos projetos voltados especificamente à 

infância, pode contribuir de maneira a ir de encontro com esta referida ressonância. 

Considera-se aqui a infância como a principal fase da vida dos indivíduos, pois nela são 

forjados o caráter e a personalidade de cada um. Neste sentido, entende-se que a produção 

cultural voltada para o público infantil tem um potencial transformador em nossa sociedade e 

que é seu dever agir de maneira a levar a conscientização para mais pessoas. Reconhece-se, 

portanto, a vital importância dos programas Criança e Consumo e Território do Brincar, da 

organização de impacto socioambiental Alana, compreendidas como ações culturais e sociais 
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que trabalham em ressonância com os propósitos de melhoria da qualidade de vida da 

sociedade como um todo.  

Conclui-se que ao nos permitirmos o tempo da brincadeira livre, sem intervenções 

midiáticas ou externas, fazemos a nós mesmos o convite a observar, assim como a figura do 

flâneur, que vaga pela cidade a fim de experimentá-la. Como um observador a caminhar 

tranquilamente pelas ruas, absorvendo cada detalhe sem ser notado, sem se inserir naquele 

contexto, buscando uma nova percepção da cidade, tomando-a como fonte de inspiração. 

Neste sentido, podemos ser os senhores de nosso próprio tempo e assim, ensinar às crianças 

um novo modo de perceber e aproveitar a vida.  
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