SERMAIS
Consumo, meus ﬁlhos e as mídias: atualizando o diálogo e os desaﬁos
A presença das mídias na vida social é uma característica da contemporaneidade. Sua
inﬂuência sobre as escolhas de consumo, os modo de vida e a formação das opiniões é
indiscutível. Cada vez mais o acesso e o uso dos meios de comunicação, desde a primeira
infância, geram implicações importantes no desenvolvimento social e cognitivo das crianças e dos adolescentes. Há algum tempo, as crianças têm sido
público-alvo de publicidade direcionada. Além de consumidores ativos (hoje e no futuro),
as crianças têm também poder de inﬂuência direta na compra dos pais. Todos que convivem com crianças sabem a força de inﬂuência que elas têm nas decisões de compra de
uma família. Se antes a publicidade estava concentrada na televisão, hoje está espalhada
nos vídeos de Youtube, aplicativos de celular, redes sociais e até em jogos sem muitas
informações para diferenciar o que é elemento do jogo e o que é propaganda.
O consumo é um dos pontos importantes na educação, uma vez que o contato com a
publicidade em diferentes mídias faz com que as crianças aprendam um conjunto de referências de comportamento para além do que os pais e familiares selecionam com base
em sua cultura e valores. Sabemos que, há alguns anos, as propagandas não anunciam
apenas as qualidades de um produto para que as pessoas possam comprar. Cada vez
mais, a propaganda associa estilos de vida, comportamentos e estados emocionais aos
produtos. Consumir o produto acaba sendo uma forma de “pertencer” àquele estilo ou
grupo de pessoas idealizado nas imagens publicitárias. Assim como outros conteúdos disponíveis nas mídias, as propagandas direcionadas para crianças também educam e inspiram comportamentos associados aos estilos que cada marca idealiza em suas mensagens. Se adultos podem discernir o que são as idealizações publicitárias e, livremente,
escolher os estilos e referências que preferem, os limites de crianças e adolescentes precisam ser respeitados. Isso não quer dizer que as crianças não tenham capacidades, mas
apenas ressaltar que as estratégias atuais de publicidade diluída em conteúdos infantis
diﬁcultam muito a possibilidade de discernir entre o jogo e a propaganda, entre o desenho e a publicidade, misturando os conteúdos. Mais importante do que apenas discernir
a propaganda dos demais conteúdos, o desaﬁo é desenvolver a capacidade crítica das
famílias e das próprias crianças para que possam amadurecer esse diálogo sobre os valores e referenciais associados à cultura do consumo.
Quando se considera a relação entre a mídia e a infância, entretanto, a publicidade não é
o único desaﬁo. Apesar de haver regulamentação que proíba a publicidade direcionada a
crianças no Brasil, esse tema gera debates muito complexos sobre o papel das mídias, das
famílias e das escolas na educação para a cidadania. Se a Constituição Federal garante
que a proteção dos direitos de crianças e adolescentes é prioridade absoluta, dever da

família, da sociedade e do Estado, os desaﬁos cotidianos da educação não são simples.
Quando a publicidade está presente em todas as mídias e as crianças consomem cada vez
mais horas de telas, não podemos negar que a publicidade também participa da formação das identidades e oferece referências de comportamento importantes ao longo das
diferentes etapas do desenvolvimento. Se cada família tem a liberdade para selecionar as
referências e valores com os quais seus ﬁlhos terão contato enquanto estiverem sob sua
responsabilidade, é cada vez mais importante que os pais consigam mediar o acesso de
seus ﬁlhos às mídias. Na televisão, no cinema, nas redes e aplicativos sociais digitais, bem
como nos jogos, a publicidade busca a atenção de crianças e adolescentes e fornece referências para a socialização.
No contexto brasileiro, não são poucos os desaﬁos que se apresentam quando observamos a erotização cada vez mais precoce das crianças, o aumento da obesidade infantil
associada à alimentação não saudável e a banalização da violência em um contexto de
discriminação e bullying entre as próprias crianças e adolescentes. Para enfrentar esses
desaﬁos com as novas tecnologias, as antigas estratégias de diálogo, laços de conﬁança e
respeito continuam sendo alternativas eﬁcientes na educação para a cidadania. Um dos
principais desaﬁos está em conseguir conciliar limites e liberdades, liberdade das famílias
com as previsões legais, liberdade das crianças com limites de cuidado, liberdade dos
adolescentes com o compromisso da responsabilidade, liberdade de comunicação e opinião com respeito à diversidade, segurança com liberdade e capacidade crítica para que
também as crianças e adolescentes possam fazer escolhas conscientes neste mundo cada
vez mais dinâmico e hiperconectado. Esses são alguns dos temas e desaﬁos que debatemos no encontro do dia 03/09. Como complemento aos debates, sugerimos alguns ﬁlmes
que ajudam a provocar a reﬂexão nas famílias, levando pais e educadores a ampliarem os
debates:
• Muito além do peso (Filme sobre hábitos alimentares de crianças e adolescentes) <http://www.muitoalemdopeso.com.br/>.
• Criança, a alma do negócio (documentário sobre consumismo na infância) <http://www.videocamp.com/pt/movies/crianca-a-alma-do-negocio>.
• Os Desconectados (Relação adolescentes e famílias com mídias digitais na atualidade)
<htp://www.adorocinema.com/ﬁlmes/ﬁlme-180755/>.
• Homens, mulheres e ﬁlhos (Relação adolescentes e famílias com mídias digitais na atualidade) <http://www.adorocinema.com/ﬁlmes/ﬁlme-223753/>.
• Portal projeto Criança e Consumo com mais informações <http://criancaeconsumo.org.br/>.
• Canal de Ajuda da SaferNet Brasil (suporte para pais, educadores, adolescentes e crianças sobre questões ligadas à Internet, jogos digitais e tecnologias digitais) <www.canaldeajuda.org.br>.
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