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Ninguém nasce
consumista
Ninguém nasce consumista. O 
consumismo é um viés, um hábito 
mental que, infelizmente, representa um 
dos traços culturais mais marcantes da 
sociedade contemporânea. O estímulo 
ao consumo voraz e inconsequente 
praticado através das mídias de massa 
é democrático – não importa a faixa 
etária, o gênero, a nacionalidade ou o 
poder aquisitivo. 

Nesse contexto, as crianças, em sua 
peculiar vulnerabilidade típica da 

pouca idade, vêm sofrendo os efeitos 
do consumismo: estresse familiar, 
obesidade infantil, erotização precoce, 
banalização da agressividade e 
violência, consumo precoce de tabaco e 
álcool, entre outros. 

As crianças brasileiras influenciam 
80% das escolhas de consumo de 
suas famílias. Automóveis, peças de 
roupa, eletrodomésticos, alimentos – 
praticamente tudo que é adquirido está 
sujeito ao palpite dos pequenos.



De olho 
na mídia
O documentário “Criança, a Alma do Negócio”, produzido 
pela Maria Farinha Filmes, expõe como o público infantil se 
tornou um dos grandes alvos da publicidade brasileira. 

Criança, a alma do negócio
O documentário traz números e situações impressionantes 

sobre o consumismo infantil.

das crianças preferem 
ir ao shopping do que 
ao parquinho.

80%
das crianças participam do 
processo de decisão do que 
comprar em sua casa.

80%

dos pais acreditam que 
brindes e brinquedos 
em alimentos ou 
serviços influenciam 
a escolha na hora da 
compra.

75%

das propagandas de 
alimentos processados 
mostram personagens 
consumindo os 
produtos.

78%

Média de tempo que a 
criança brasileira de 4 a 
11 anos assiste TV por 
dia. É a maior média do 
mundo.

5
horas

Comerciais voltados 
para a criança podem 
ser assistidos em 5 
horas.

550

Idade em que a 
criança consegue 
discernir totalmente 
conteúdo publicitário da 
programação.

12
anos

Fonte: Instituto Alana e 
“Criança, a alma do negócio”.



As crianças são alvos não somente por 
opinarem nas decisões de compra dos 
pais, mas também porque, ao serem 
abordadas desde muito cedo, fidelizam-
se a marcas e aos próprios vícios 
consumistas que lhes são sugeridos. 

O último censo revelou que 28% do total 
da população brasileira têm menos de 
14 anos, sendo 35 milhões de crianças 
até 10 anos de idade. Paralelamente, 
foram movimentados aproximadamente 
R$ 130 bilhões em 2020 com 
publicidade – 70% desse investimento 
em campanhas na televisão. Como uma 
criança brasileira passa cerca de cinco 
horas diárias na frente da tela, não é 
difícil imaginar o enorme impacto das 
propagandas na mente infantil (IBOPE, 
2021). 

É importante destacar que, apesar 
de frequentemente utilizados como 
sinônimos, consumo e consumismo são 
coisas bastante diferentes. Enquanto 
no primeiro as pessoas adquirem 
apenas o suficiente para satisfazer 
suas necessidades, no consumismo 
há um excesso de produtos e serviços 
dispensáveis. 

Consumismo egoísta x 
Minimalismo consciente 
Certa vez, um aluno perguntou à 
antropóloga Margaret Mead (1901-
1978) qual era, na opinião dela, o 
primeiro sinal de civilização humana. 
Ela prontamente respondeu: “Um fêmur 
com 15 mil anos encontrado numa 
escavação arqueológica”. O estudante, 
que esperava que a professora falasse 

de barro cozido, ferramentas ou anzóis, 
ficou confuso, mas Mead prosseguiu: 
“O fêmur estava partido, mas tinha 
cicatrizado. Trata-se de um dos maiores 
ossos do corpo humano, ligando 
a anca ao joelho, e leva no mínimo 
seis semanas para curar. Ou seja, 
alguém tinha cuidado daquela pessoa, 
fornecendo abrigo, alimento e proteção 
em vez de abandoná-la à própria sorte”. 

Na natureza, qualquer animal que 
quebre uma perna está perdido. Se 
for um predador, não consegue mais 
caçar; se for uma presa, não consegue 
mais fugir. Está morto. Sendo assim, 
concluiu Mead, que lutou pelos direitos 
femininos nas décadas de 1950 e 
60 e foi premiada com a medalha 
da liberdade, “o que nos diferencia 
enquanto civilização é a empatia, nossa 
capacidade de nos preocuparmos com 
os outros” (Shankman, 2021). 

Na atual pandemia de Covid-19, 
podemos dizer que quebramos o 
fêmur e estamos precisando tomar 
conta uns dos outros – por bem mais 
de seis semanas. Muitas pessoas, no 
entanto, ainda insistem em manter uma 
postura egoísta – prova disso é que 
um dos movimentos previstos para o 
pós-pandemia é o revenge spending 
ou “gasto por vingança”, um tipo de 
compensação que as pessoas buscam 
no consumo após um longo período 
de restrições. Assim, embora quase 
metade da população brasileira acredite 
que sua renda diminuirá nos próximos 
meses, a maioria ainda pretente 
esbanjar assim que possível (IBOPE, 
2021).



A expressão revenge spending surgiu 
na década de 1980, na China, quando 
uma enorme onda de compras seguiu 
a abertura do comércio chinês. Nos 
últimos anos, porém, os orientais 
vêm apostando cada vez mais no 
minimalismo diante das ameaças 
ambientais oriundas da superprodução 
de bens. 

Na esfera minimalista, a empresária 
e escritora japonesa Marie Kondo 
propõe o seguinte questionamento: 
este objeto te dá alegria? Se não for o 
caso, livre-se dele – antes, contudo, 
se despeça dele agradecendo por seus 
serviços (Kondo, 2019). Kondo explica 
também que, ao contrário do que muitos 
imaginam, minimalismo e crianças 
não são opostos polares. Ter filhos 
não torna o estilo de vida minimalista 
impossível; de fato, os pequenos muitas 
vezes preferem brincar com uma caixa 
de brinquedo vazia ou uma colher 
de pau. Além disso, as crianças são 
naturalmente empáticas, sensíveis e 
generosas, ajudando espontaneamente 
aos mais necessitados (Nature, 2020). 

Os brasileiros, por outro lado, ainda não 
levam o minimalismo em consideração. 
Em geral, nossas opções de consumo 
são egoístas – muita gente por aqui 
prefere alimentos orgânicos, por 
exemplo, mas apenas quando entende 
que agrotóxicos prejudicam a saúde. 
Nossa cultura local individualista, 
portanto, se revela também um dos 
maiores adversários do consumo 
consciente. 

Que tipo de infância desejamos 
proporcionar? 
O apelo ao consumo de brinquedos e 
eletrônicos é cada vez mais ostentivo 
- youtubers mirins compartilham 
produtos novos diariamente, reforçando 
a crença de que brincar significa possuir, 
e não usufruir. 

Paralelamente, no cenário excepcional 
da pandemia, o uso excessivo de 
celulares, computadores, tablets e 
videogames pode gerar irritabilidade e 
uma interação deficiente com o “mundo 
real” e as pessoas, além de prejudicar a 
relação da criança com uma brincadeira 
sadia e criativa. 

Como os indivíduos do futuro se 
recordarão da infância que vivenciam 
atualmente?  Esse período único da 
vida pode ser muito mais interessante e 
enriquecedor quando há oportunidades 
de exercitar a imaginação junto à 
natureza, longe de telas e produtos 
industrializados. As crianças 
contemporâneas em geral, ao contrário 
de seus pais e avós, não conhecem 
a magia de brincar com terra, folhas, 
gravetos, pedras... 

Foi perdido também o costume de 
herdar brinquedos de família; o que 
pouca gente sabe, porém, é que esse 
simples hábito reflete muito mais 
do que uma prática sustentável – 
trata-se, na verdade, de apropriação 
cultural, história e formação de laços 
afetivos com as gerações passadas, 
aspectos que alimentam a sensação de 
identificação e pertencimento. 



Como educar as crianças para 
o consumo consciente em uma 
sociedade que insiste no mantra 
“ter é poder”?
“Dar o exemplo não é a melhor maneira 
de influenciar os outros, é a única”, 
dizia o filósofo e médico alemão Albert 
Schweitzer (1875-1965). Hoje em dia, 
porém, a verdade é que poucas coisas 
não estão à venda. Na África do Sul, 
um rinoceronte negro ameaçado de 
extinção pode ser abatido mediante 
o pagamento de uma taxa de 150 mil 
dólares. Enquanto isso, a União Europeia 
possui um mercado de emissões de 
gases que permite que empresas 
comprem e vendam o direito de poluir 
– para lançar uma tonelada métrica 
de gás carbônico na atmosfera, basta 
desembolsar 13 euros. Já em algumas 
cidades americanas, como a Califórnia, 
os presidiários podem pagar 82 dólares 
por noite e ficar em celas melhores, 
mais limpas e confortáveis e distantes 
das dos detentos não pagantes (Sandel, 
2012). 

Como ensinar às crianças que a vida 
não se limita ao consumo, se nós 
mesmos transformamos cada aspecto 
dela em mercadoria? 

Como ensinar seu filho a administrar 
bem a mesada enquanto você torra 
todo o seu salário (a “mesada adulta”) 
com itens supérfluos e se endivida? 

Presentes caros e/ou frequentes 
também podem ser uma tentativa 
– consciente ou inconsciente – de 
reparar ou aliviar a culpa que vários 

pais sentem por não conseguirem 
participar como gostariam da vida 
dos filhos. São famílias em que o 
dinheiro é demonstração de afeto e, 
eventualmente, até sua substituição. 

Quando as trocas de companheirismo e 
carinho são raras no seio familiar, surge 
uma necessidade maior de materializar 
os sentimentos não expressos na forma 
de presentes. Assim, tentamos dar a 
paciência, a presença e o aconchego 
que não somos capazes de manifestar 
por meio de brinquedos novos. 

De quem é a responsabilidade 
de fazer frente ao consumismo 
infantil? 
O consumismo está diretamente 
vinculado ao conceito de destruir, 
extinguir. O consumismo infantil é 
um problema que não se restringue 
à educação familiar e escolar, uma 
vez que crianças que são levadas a 
consumir de modo irresponsável, com 
valores e critérios distorcidos, tornam-
se um problema ético, ambiental, 
econômico e social.  É fundamental, 
portanto, abrir os debates sobre o tema, 
envolvendo a sociedade como um todo. 
A responsabilidade é de cada um de 
nós! 

Afinal, o que as crianças 
realmente querem que o dinheiro 
não compra? 
Seria tão equivocado quanto hipócrita 
afirmar que o dinheiro não é importante 
na vida de uma pessoa. Finanças em 
ordem podem proporcionar maior bem-



estar, segurança, lazer e tantos outros 
benefícios, porém os valores monetários 
jamais devem anteceder ou substituir 
os valores afetivos dentro da estrutura 
familiar. Se nossa rotina atarefada 
impossibilita longos momentos diários 
em família, devemos investir no tal 
tempo de qualidade. Assim, em vez 
de tentar compensar nossa ausência 
com presentes, podemos oferecer 
mais diálogo, escuta e atenção; menos 
passeios no shopping, mais trilhas a céu 
aberto. O importante é que as crianças 
sintam que são reconhecidas e podem 

contar com pessoas de fato presentes 
em suas vidas. 

Produtos têm prazo de validade; a 
presença, por outro lado, é perene 
e reforça vínculos e sentimentos 
positivos. Do que você espera que seu 
filho se lembre quando crescer? Do 
videogame que ganhou no aniversário 
de 7 anos ou de um dia especial com os 
familiares?  

Menos objetos descartáveis, mais 
experiências inesquecíveis
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