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! Quando perguntamos aos pais o que mais 

desejam para um filho, eles respondem sem qualquer 

hesitação: "quero que meu filho seja feliz”. Mas o que 

é essa felicidade que tanto falam os pais?  qual é a 

felicidade que os pais falam quando estão falando 

sobre “um filho feliz”? !

!

! De modo mais imediato a questão parece se 

colocar no campo narcisico: a felicidade que os pais 

desejam para os seus filhos é a que eles poderiam ter 

tido ou o que poderiam ter sido, mas não foram. Muito 



além do que podem conseguir, o que os pais querem 

para seus filhos é que eles lhes completem sendo o 

que não foram, tendo o que não tiveram, enfim 

completando essa incomoda parte deles que ficou 

faltando. Os filhos, para os pais, precisam se realizar 

onde os eles não se realizaram. Aprendemos que isso 

é tão constitutivo que parece não haver razão para 

questionamentos: afinal, quem não quer o “melhor 

para os filhos”.  Mas o que parece ter ficado diferente 

nos últimos anos foi que esse “melhor para o filho” 

passou a ser a felicidade. O melhor para os filhos ha 

algum tempo, poderia ser “ter um trabalho”, “formar 

uma família”, “estudar e se formar”, “ter filhos”, enfim, 

coisas que tinham um desenho bem mais visível para 

pais e filhos. Mas de onde será que veio essa ideia, 



nos pais, de que o mais importante para um filho é a 

felicidade? e ainda por cima, uma felicidade que eles 

pais não alcançaram? !

!

! A felicidade que eles não alcançaram parece 

estar muito mais ligada a ideia de que, no jogo 

especular, eles querem para os filhos o que eles 

como filhos iriam querer no lugar dos filhos no tempo 

atual. Ou seja uma matemática histericamente 

construída para ficar insatisfeita, que nunca será 

equacionada, mas seria para ser? possivelmente não, 

pois talvez o que importe seja simplesmente que 

existam pais que desejem "por e para” seus filhos.  !

!



! Portanto o nó cego está mesmo na padronização 

do que desejam: a felicidade. !

! A complexidade atual impede que essa análise do 

que ocorre entre familiares e criança, se restrinja a 

um intimo diálogo entre pais e filhos, parece que 

existem mais elementos nessa mutua influencia do 

que o que se apresenta na matemática narcisista das 

relações parentais. Será mesmo que surge dos pais 

essa demanda tao singela do desejo de que os filham 

sejam felizes? ! Ao que parece os pais se encontram 

também enredados numa trama maior. !

!

! Se o que os pais desejam para os filhos foi o que 

não tiveram, e essa felicidade do que não aconteceu 

com eles é o que buscam que aconteça aos filhos, 



está claro que a felicidade é uma promessa. Mas a 

quem realmente serve a solução dessa promessa se 

os próprios pais não a tiveram? fazem os maiores 

sacrifícios para que os filhos tenham, e estes por seu 

lado não parecem que estão satisfeitos com o que 

recebem, quem ganha com uma felicidade prometida 

mas nunca alcançada? !

!

! Há uma pergunta na linha da subversão que a 

psicanálise necessita para trabalhar, dado que a 

ingenuidade sobre a infância não parece ajudar a 

criança, é então preciso formular: o que se espera de 

uma criança? 

!

 À idéia de sujeito, para a psicanálise, deve-se 

sempre agregar a idéia de  fantasma, reposta 



possível a pergunta: “o que queres de mim?” o sujeito 

é a invenção marcada por essa resposta.  

 Mas como psicanalista que atende crianças, não 

deixo de me perguntar o que esta acontecendo com 

as crianças e o que elas estão fazendo a partir dessa 

pergunta: o que queres de mim? 

!
 Atualmente considero que 9 dentre 10 crianças 

estão sempre preocupadas: com os pais, com a 

escola, com o colega, com o cachorro, com a gripe, 

por causa do ladrão, com as tarefas, com o tempo, ou 

mesmo com alguma coisa que nem sabem o que é. 

Pergunto-me: quando estão preocupadas com essas 

coisas com o que estão se preocupando? 

!
 No dicionário “preocupar" quer dizer prender a 

atenção, ocupar fortemente o espírito, inquietar, 

afligir-se, deixar-se absorver. Está presente, mesmo 

em situações de familiares presentes e escolas 

investidas, a queixa das crianças de estarem 

preocupadas. 



!
  As crianças estão com angustia, mas uma 

angustia que ultrapassa as suas capacidades de 

manja-la.   

!
 Observa-se um fato curioso. 

 Existem duas realidades que acompanham as 

situações em que crianças ficam preocupadas ou que 

se deixam absorver por assuntos que não são temas 

da infância. 

!
 A primeira delas são essas situações em que, a 

partir de toda boa intenção dos pais, estes acabam 

colocando a criança como aquela a qual há que 

satisfazer todos os quereres e que, portanto, elas 

terminam por comandarem as opções e as escolhas 

da casa. Elas escolhem tudo, não mais só os 

brinquedos ou a roupa, mas escolhem a empregada, 

o restaurante, a escola em que vão estudar.  

!



 A segunda situação, muito freqüente também, são 

essas em que é preciso dar tudo ou fazer tudo para 

que a criança seja feliz. Há um imperativo gozoso: 

meu filho tem que ser feliz. o que importa? que ele 

seja feliz. A criança tem que ser feliz não importa o 

que acontecer, tudo é preciso ser feito para que se 

cumpra esse ideal de felicidade. Precisam inclusive 

serem mais felizes do que os pais foram.  

!
 Ora essa matemática da classe media e alta tem 

um denominador: uma exigência sem limites para a 

criança. No primeiro caso em que passam a escolher 

e a opinar sobre todos os acontecimentos da casa, e 

que portanto interpretam que precisam ser muito 

independentes, ela se depara com uma questão 

muito simples: será que o que eles esperam de mim é 

que eu resolva todos os problemas da família?  

!
 Portanto, quem poderá ajuda-la se tiver alguma 

dificuldade? ninguém será capaz de ajudá-la, ela é 

mais forte do que todos. No segundo caso, dessas 



que precisam ser felizes a toda prova, pois a família 

faz tudo para que ela se sinta feliz, na primeira 

desfocada com o ideal esperado, o chão vai desabar, 

pois não  acreditará que não conseguiu cumprir com 

o ideal de felicidade que seus pais tanto lhe 

prepararam, portanto, podem deprimir, estão aquém 

daquilo que esperavam dela. Esses são dois 

exemplos extremamente comuns de crianças que 

estão aflitas, estão com o espírito fortemente ocupado 

com questões que não conseguem resolver.  

!
 Na classe menos favorecida, também nas 

respostas possíveis para essa pergunta, o que se 

espera de mim? encontramos fracassos para 

corresponderem aos ideais parentais, estarão 

também aquém da tarefa de não passarem pelo que 

os pais passaram. Existem situações em que se 

deparam com a idéia que precisam distrair seus pais, 

dão trabalho ou ficam “pirraçando”, como as mães 

costuma se queixar “esse menino me pirraça o dia 

inteiro”. Ou em outras situações que estão 



preocupadas com o que vão fazer para ajudar a 

família. São crianças que precisam ocupar o lugar 

vazio da falta de condição, da falta de dinheiro, 

supostamente da falta de algum bem material, em 

que lhes é exigido que não continuem na mesma sina 

desfavorável que os familiares viveram.  

!
 Mas há uma unanimidade em todas as classes 

sociais: todas as crianças estão preocupadas. Os 

pais, por sua vez, também têm muitos medos e 

preocupações, como podem dar segurança para os 

filhos?  

!
 A preocupação é a grande angústia da atualidade 

nas crianças.  

!
 Nessas situações que ja se tornaram corriqueiras, 

que respostas podem dar essas crianças ao que elas 

imaginam que se espera delas? 

!



 Elas estão se queixando de cansaço, de muito 

medo, de falta de vontade, de não conseguirem 

aprender tudo, de não poderem dormir, não querem 

comer, estão tristes com os colegas, tem pesadelos, 

não querem sair de casa, não agüentam escutar um 

“não”.  

!
 Os pais tentando resolver os problemas terminam 

por desviar deles. Para resolver a empregada que 

não confiam, colocam o dia inteiro na escola. Acham 

que precisam ajudar nas tarefas da escola, fazem no 

lugar das crianças ou precisam pagar a alguém para 

ajudar nas tarefas, isso para o filho não leve nada 

errado para a professora, que seria afinal, a pessoa 

que poderia ajuda-los nas tarefas em seus erros e 

acertos. Para não atrapalharem o filho comer, não 

vem mais almoçar em casa, porque acham que o filho 

não come bem quando estão por perto. Sentem que 

precisam oferecer muitas coisas aos filhos.  

!



 Sentem os pais que precisam oferecer aos filhos 

muitos estímulos, inserção no tempo da modernidade, 

e um excelente desenvolvimento, para assim serem 

felizes. 

!
Os brinquedos de tela  1

!

 A imagem se tornou uma grande fonte de 

investimentos nos nossos dias. Resgatar a 

importância da imagem na constituição do sujeito 

serve para entendermos o peso que  esses ideais tem 

tido para a criança. E por esse mesmo motivo nossa 

atenção na medida sobre a valorização da imagem 

precisa ser debatida.  

!

 Esse texto não inclue as crianças com autismo, que se beneficiam muito do uso do computador como intermediador, 1

nao apenas para sua aprendizagem, mas muitas para servirem de apoio nas suas relações. 



Se a imagem é constitutiva do sujeito, de que imagem 

estamos falando? “o primeiro efeito que aparece da 

imagem no ser humano é o da alienação do sujeito” ; 2

é no outro que o sujeito se identifica e inicialmente se 

experimenta. Não é exatamente ter o outro como 

modelo ou como exemplo, mas ter o corpo e o olhar 

do outro como parâmetro de reconhecimento. O 

desejo também se inscreve na dialética dessa 

mediação: desejo de fazer reconhecer seu desejo. O 

Estádio do espelho, tomado por Lacan, vai tratar 

dessa antecipação provocada pela maturação 

precoce da percepção visual, ante a prematuração do 

nascimento na espécie humana: diante do espelho, 

por exemplo, (olhar do outro como espelho) é 

possível antecipar a gestalt da imagem corporal. Um 

 J. Lacan, (1946) A propos de la causalité  psychique. Ecrits, Paris: Seuil. 1992, p. 181.2



bebê que, sustentado por um outro, sem coordenação 

ou domínio da marcha, precipita-se diante da sua 

imagem no espelho e, com atitude jubilatória, fixa um 

aspecto instantâneo da gestalt da sua imagem. E seu 

ato de inteligência é reconhecer sua imagem no 

espelho. A exterioridade da imagem que o bebê, na 

sua imaturidade, que anima-se ao experimentar 

animá-la, é reconhecida pelo bebê. 

!

Tudo isso para dizer que a importância da 

imagem para uma criança está em seu aspecto 

constitutivo porque significa a necessidade de 

relações entre ela e seu semelhante: o desejo, o 

desenvolvimento, a imagem corporal, a linguagem, o 

pensamento, enfim, todos os aspectos para o 

desenvolvimento de uma criança, dependem 



prioritariamente da relação dessa criança com o 

outro, de suas relações interpessoais e tudo que está 

aí implicado.  

!

Uma conseqüência dessa premissa inicial é que 

todo tipo de relação da criança com o mundo, para 

ser positiva e favorecer seu desenvolvimento global, 

precisa passar em alguma instancia, pelas relações 

humanas que a envolvem. A relação da criança com o 

corpo, com os objetos e com os seus semelhantes, 

está em todos os aspectos, sob esse envoltório maior 

de um mundo de desejo, de olhar, de palavra, dessa 

dependência  inicial do humano e que marca as 

relações humanas.  

!



A imagem quando envolve os objetos que se 

utilizam da idéia de imagem para serem manipulados, 

não se referem a imagem constitutiva, mas de 

imagem como objeto propriamente dito, como tela. A 

diferença entre a imagem como constitutiva do sujeito 

e da imagem como brinquedo de tela, é que, no 

primeiro caso há uma necessidade do outro para 

favorecer o desenvolvimento da criança e no 

segundo, tendo a imagem como objeto de fascínio, 

pode dispensar qualquer relação com o outro. É 

nesse ponto, a despeito da aprendizagem que uma 

criança pode ter com os chamados brinquedos de 

tela, que os problemas podem começar a aparecer.  

!

O encontro dessas duas especificidades, da 

constituição do sujeito nos primeiros anos de vida e 



das características intrínsecas aos objetos de tela é 

que precisa ser debatida. É a tensão desse encontro 

que tem colocado na clínica atual das crianças 

pequenas, questionamentos mais radicais.   

A televisão, o computador, a internet, os jogos 

eletrônicos, usam desse apelo que a imagem tem 

atualmente para todas as pessoas, ao estarmos 

submetidos a cultura da imagem, esta se torna não só 

um ideal, mas também um fascínio.  

!

O acesso fácil da criança a informações sem a 

necessidade de um adulto ao lado, antes só possíveis 

se mostradas pelos adultos, foi iniciado, sem duvida, 

pela televisão. Esse fácil acesso melhorou o 

conhec imento das cr ianças em re lação a 

informações, sejam elas percebidas, escutadas, 



vistas ou lidas, mas foi também o inicio da ideia de 

que a intermediação do adulto próximo da criança 

pode ser desnecessária para sua aprendizagem e 

para seu desenvolvimento.  

!

Então uma primeira distinção será importante: o 

acesso fác i l à in formação não representa 

necessariamente um maior desenvolvimento psíquico 

e emocional da criança, pois esse depende 

necessariamente da relação com um semelhante 

próximo e presencial. Esse acesso fácil a informação 

também consegue provocar uma mobilização e um 

grande apelo à opinião das crianças, o que não 

significa maior maturidade ou autonomia nas 

escolhas, apenas o direcionamento da opinião da 

criança esta sendo feito por adultos distantes dela 



fisicamente e emocionalmente, não são os adultos 

próximos. Para além da pergunta constitutiva: “O que 

queres de mim, para que eu seja objeto de seu gozo 

e desejo?”, será preciso enfrentar mais essa: O que 

estes (desconhecidos) que fazem a propaganda da 

televisão e os jogos eletrônicos esperam de mim?  

!

Ja no uso da internet ou de jogos no computador, 

parecem que, além da lógica da dispensa dos adultos 

próximos, tentam acompanhar a lógica do “quanto 

mais cedo melhor”. Esta está sendo aplicada a tudo, 

inclusive aos computadores. O apelo aos pais de que 

uma criança aprende mais e mais cedo se usar 

computador, porque afinal, ela precisa estar "por 

dentro” das novas tecnologias, não corresponde aos 

paramentos de desenvolvimento para uma criança: 



- a relação com as pessoas 

- a relação com objetos reais 

- relação com o próprio corpo. (para só assim, a 

aprendizagem poder ser conseguida com objetos 

virtuais). 

- !

Uma criança pequena, até pelo menos seus dois/

três primeiros anos de vida, precisa experimentar 

relações da realidade com as pessoas e precisa 

também experimentar as relações com objetos da 

realidade, com três dimensões. Se os pais e os 

profissionais estão preocupados em promover um 

desenvolvimento satisfatório para as crianças, 

precisam saber que, somente experimentando seu 

corpo, seus sentidos, suas relações com as pessoas, 

que ela vai cumprir com as necessidades e condições 



para se desenvolver a contento. Pegar numa xícara, 

experimentar seu volume, seu cheiro, sua cor, a 

gravidade do objeto no ar, seu peso portanto, o 

deslocamento desse objeto no tempo e no espaço, e 

principalmente, o olhar do outro em relação a seus 

gestos com a xícara, a aprovação, a fala e 

comentários do outro, é que vai favorecer todos os 

aspectos de seu desenvolvimento.  

!

É enganoso também evocar a autoridade do 

cérebro para justificar o uso de computadores ou 

eletrônicos para o desenvolvimento de uma criança 

pequena, em sua primeira infância. O equilíbrio de 

estímulos que são oferecidos a uma criança precisa 

ser extremamente bem ponderado. Uma criança nos 

seus dois primeiros anos de vida precisa administrar 



sua integração sensorial, precisa discriminar a 

audição, visão, sensação tátil, além de ter que 

organizar tudo isso. O que significa que se ha algum 

estimulo prioritário e muito forte, a criança fica com 

dificuldades para organização sua integração 

sensorial, além de prejudicar o que se chama 

fenômeno de habituação, capacidade do bebe em se 

desvencilhar de um estímulo excessivo.  

!

Dentre as características dos brinquedos de tela, 

uma das principais é o seu poder de super 

estimulação visual em detrimento de todos os outros 

sentidos. A luminosidade que emana, seu super 

colorido e os movimentos de seus objetos e 

personagens, impõem a criança uma dificuldade 

maior também para se desligarem dessa super 



estimulação. É a criança “vidrada” “fascinada" que é 

bem diferente da criança “atenta”. A audição 

normalmente fica submetida a musicas em tempo 

binários que muito mais ajudam a criança ficar mais 

vidrada, do que se configuram como uma sonoridade 

que facilite a discriminação auditiva.  

!

Em temos psicomotores as crianças pequenas, 

que precisam experimentar do seu proprio corpo em 

relação aos outros e aos objetos, diante dos 

“brinquedos de tela”, tornam-se crianças mais inábeis 

e, não raro, perdem algumas de suas habilidades 

práxicas. A criança é capaz de fazer tudo num 

computador ou Ipad, mas não consegue se vestir ou 

comer com autonomia.  

!



Mas o que parce, atualmente, mais afetar as 

crianças pequenas no uso dos brinquedos de tela, é a 

função que vem sendo dada pelos familiares mais 

próximos, e que aumenta a cada dia: o uso desses 

brinquedos para que a criança não dê trabalho, para 

que eles possam descansar mais, e para que eles 

evitem dizer não ou dar os limites que toda criança 

precisa. Levar uma criança pequena num restaurante 

requer realmente certa dedicação e certo trabalho, 

em muitos casos, os pais precisam dividir seu tempo 

de almoço, enquanto um come outro fica com o filho e 

vice-versa, mas isso faz parte da vida e do mundo 

das relações humanas. Oferecer o Ipad para que, ao 

invés de poder dar limites, deixar-se enganar por 

esse recurso que “deixa a criança sem sair dos 

limites”, pode ser delegar a um outro, no mínimo, 



pouco convincente para dar limites, primeiro porque 

não ha limites a serem colocados para a criança, e 

segundo por desumanizarem a tarefa de educar.  

!

Uma das questões mais complexas que 

enfrentamos no uso dos brinquedos de tela para as 

crianças pequenas é a economia das interações que 

ele provoca na criança. As conseqüências disso 

estamos vivenciando na clinica. Ficam muito tempo 

sem que qualquer intervenção do mundo externo 

possa interagir com ela: sons, cheiros, palavras, 

olhares, deslocamentos, identificação dos limites, 

noção de perigo, diálogo…enfim, a super estimulação 

é tão forte que consegue retirar a criança do seu 

entorno, poupando-lhe movimentos, conversas, 

interações e experimentações de diversas ordens.  



A questão é demoniar os brinquedos de tela? 

não, decididamente não. Mas é preciso pensar em 

alguns freios que possam ampliar os horizontes da 

criança permitindo que ele se movimente, crie, 

brinque em três dimensões. Mas se querem ajudar as 

crianças, que lhes ofereçam quando tiverem melhor 

capacidade para que o mundo da cultura ja seja mais 

administrado, que possam interpretar para além do 

imediato simbolismo, em que poderão, inclusive, 

compartilhar com os adultos os conteúdos e os jogos 

que os brinquedos de tela oferecem.  

!

O tempo de exposição ao brinquedo de tela 

parece um fator importante, e ele precisa ser 

administrado pelo adulto próximo, inclusive para que 

o limite ao fascínio possa ser exercido. É preciso 



verificar qual a função que esta sendo considerada ao 

oferecer os brinquedos de tela da forma em que estão 

oferecendo cada família, pois temos a pergunta que a 

criança se faz: o que queres de mim para que esse 

me cuidam continuem me amando e se dedicando a 

mim?  

!

A criança, principalmente a criança pequena, 

precisa da intemediação do adulto para se 

desenvolver, e isso está presente em atividades muito 

cotidianas, mas a facilidade e a rapidez com que os 

brinquedos de tela fascinam uma criança podem 

arr iscar colocar a re lação ao outro como 

desnecessária quanto a diversão (compartilhar 

prazer) e limites (compartilhar regras sociais). Esse 

aspecto aparentemente descartável da intermediação 



da relação com o adulto e o excesso de ofertas nesse 

sentido, comum na nossa cultura atual, precisam 

decididamente ser ponderados. 

!

Mas para que interrogar tudo isso? Se tanto os 

filhos quanto os pais estão enrolados num aspiral de 

tentativas para serem felizes, o que pode estar no 

entorno disso?   

!

 A complexidade atual impede decididamente que 

essa análise se restrinja a um intimo diálogo entre 

pais e filhos, parece que existem mais elementos 

nessa mutua influencia do que o que se apresenta na 

matemática narcisista das relações parentais. Será 

mesmo que surge dos pais essa demanda tao singela 

do desejo de que os filham sejam felizes? Ao que 



parece os pais se encontram também enredados 

numa trama maior. !

!

! Se o que os pais desejam para os filhos foi o que 

não tiveram, e essa felicidade do que não aconteceu 

com eles é o que buscam que aconteça aos filhos, 

está claro que a felicidade é uma promessa. Mas a 

quem realmente serve essa promessa se os próprios 

pais não a tiveram? fazem os maiores sacrifícios para 

que os filhos tenham, e estes por seu lado não 

parecem que estão satisfeitos com o que recebem, 

quem ganha com uma felicidade prometida mas 

nunca alcançada? !

!



! A garantia como promessa da felicidade aparece 

realmente na publicidade de vendas. A felicidade é 

vendida em qualquer propaganda do que quer que 

seja. Foi esse o “pulo do gato” que o projeto de um 

mundo que tem o consumo como seu moto continuo 

conseguiu imprimir para fazer triunfar esse modo de 

conviver, em não se contentando mais em vender 

objetos, pois o excesso os desvalorizou, se começa 

uma nova fase: a venda de valores. E no mercado 

dos valores, a felicidade é um dos que tem cota mais 

alta de mercado, então para conseguirmos os valores 

idealizdos, precisamos adquirir certos objetos que 

carregam esses valores. O consumo virou industria, 

os objetos passaram ser necessários e mais adiante 



viraram apenas viabilizadores de valores que fariam a 

propaganda dos objetos a serem consumidos. !

!

! E as crianças ? a relação dos pais com o filho, 

portanto, a criança como alvo de consumo, passou a 

ser uma grandes meta. Juntou-se ai dois fatores 

favoráveis: o narcisismo estrutural entre pais e filhos, 

onde os primeiros se realizam no segundos e os 

segundos querem corresponder aos primeiros. E a 

criança com alvo foi tocada no mais intimo de seu ser: 

a confiança. A confiança da criança se traduziu em 

um mercado fiel. Fidelizando o produto, o tempo de 

prática de consumo desse consumidor vai ser longo, 

ele vai começar na infância e vai ser fiel ao 



consumismo até vida adulta, por isso que já se pode 

falar de um consumo vai do breco ate a sepultura. !

!

! A propaganda infantil (aquela que tem como alvo 

a criança) passa a ser mais garantida de retorno a 

curto, médio e longuissimo prazo, vira indústria. 

Atualmente mais um passo foi dado, por exemplo, 

cria-se brinquedos e bonecos antes mesmo da 

criação dos filmes onde vão ser veiculados, calcula-

se antecipadamente o potencial de vendas desses 

objetos a serem veiculados.!

!

! A idéia é criar uma estreita relação entre os 

“vínculos emocionais” e os “lucros ilimitados”. !



Nesse projeto tudo cabe: filmes, alimentos, escolas, 

jogos, brinquedos, roupas….!

!

! Como os pais conseguem argumentar com uma 

criança de cinco anos, por exemplo, que esse 

determinado tipo de macarrão não é melhor do que 

outros só porque quem indica é o personagem que 

essa criança ama de paixão?!

!

! Esse lucro ilimitado não tem barreiras, pois, para 

alcança-lo no máximo de seu potencial é preciso usar 

de tudo: estudos sobre desenvolvimento infantil, 

programas de televisão que usam pesquisas 

etnográficas com participação ativa das crianças 

mostrando suas reações ante determinados objetos, 



estudo das reações e comportamento infantil e os 

reforços positivos ou aversivos serão  avaliados. 

Descobriu-se  por exemplo que inserção dos produtos 

em filmes, games, escolas, somando à propaganda 

direta usando a venda de valores e o uso dos 

brinquedos, chega perto de lucros exorbitantes. Mas 

o mercado ainda precisa aumentar: jogos educativos! 

uma ótima abertura de mercado para famílias e pais 

críticos do sistema do 'comprar por comprar’, surge 

mais uma ótima ideia de venda, coisas tipo o DVD 

educativo Baby Einstein que vendeu 20 bilhões em 

cinco anos. !

!

! A industria do consumo se juntou à infância, aos 

estudos científicos de psicologia comportamental, à 



neuropsicologia e à neurociencia (usando a imagem 

do cérebro da criança quando ela está em atividade), 

além da grande parceria com a industria do 

entretenimento. A internet trouxe a possibilidade de 

coleta de dados em proporções exorbitantes sobre as 

crianças quando eles se inscrevem nos jogos, sites, 

facebook, instagran…!

!

! O objetivo de “lucros ilimitados” na sua mais nova 

empreitada não poupa mais a faixa etária que ha 

pouco tempo estudavam sobre desenvolvimento, 

agora eles determinam e influenciam políticas e 

correntes de pensamento que vão apoiar a idéia do 

“quanto mais cedo melhor”. Quanto mais cedo 

aprenderem, ficarem independentes, desenvolverem 



habilidades… mas claro que tudo isso precisa ser 

acompanhado por produtos que vão facilitar essas 

progressões e essas evoluções da criança bem 

pequena. Por outro lado também se vai adultizar a 

criança maior, os teens que passam de 12 para uma 

faixa meio nebulosa de 6 a 10 anos! !

!

! O objetivo do lucro ilimitado fez da criança seu 

grande alvo, mas para conseguir seu aumento 

exorbitante precisou transformar a infância. As 

crianças são mini adultos consumidores que ditam as 

escolhas da casa. E chegamos então ao uso da 

criança como personagem na mídia. !

!



! A criança como personagem nas propagandas ja 

se tornou banal, agora isso se junta com a criança 

adultizada: participam de programas para crianças 

que são programas feitos para adultos: o mais 

recente sucesso disso é o “He voice kids” ou “master 

chef jr". São crianças mini adultos onde está em jogo, 

o que vestem, o que fazem, como se comportam, 

além de tudo serão modelos para outras crianças 

também. !

!

! Se são crianças adultos, precisam também 

mimetizar os trejeitos de uma sexualidade adulta, 

aprendendo caras e bocas, que vão completar o 

projeto de marketing de transformação da infância. 

Ainda irão também serem cobrados por seus talentos 



precoces e que como tudo na infância, não deveriam 

entrar num mercado de trabalho, ja delineando 

carreiras precoces. !

!

! Voltemos ao desejo dos pais para seus filhos que 

citamos no inicio. O que podem esses pais diante de 

seus filhos que são expostos à mídia dessa forma? 

numa industria extremamente e milimetricamente 

calculada para produzir consumidores? em termos 

quantitativos, as criança são mais expostas a esse 

mundo do consumo do que aos pais, talvez na 

maioria dos casos. Em termos afetivos, acredito que o 

peso dos pais e da família ainda é maior…. mas até 

quando? !



! Nós profissionais podemos estar participando 

disso, se escolhermos ficar de “olhos bem fechados”, 

e também acreditando na “felicidade ou bem estar” 

como um bem de consumo, ou seja, que no nosso 

trabalho precisamos ajudar aos pais e as crianças 

serem mais felizes! Agora mais do que nunca 

precisamos dizer que a felicidade não tem qualquer 

relação com os objetivos do nosso trabalho.!

!

! Se por um lado a infância é a esponja do mundo, 

por outro lado os pais não conseguem mais 

simplesmente fechar a porta da casa. Além dos 

limites do certo e errado, dos limites entre a criança e 

o adulto, agora temos as fronteiras entre o publico e o 

privado.!



! Tudo pode entrar em suas casas. Todo tipo de 

informação pode ser facilmente encontrada todos os 

dias na internet, no telefone, na televisão... A força 

que os pais precisam fazer se eles são contrários a 

algum tipo de apelo, consumo, moda de brinquedo, 

muitas vezes não está conseguindo barrar o que 

invade a criança, e, numa situação mais complexa 

ainda, os filhos adolescentes. !

!

! O pais temem que seus filhos fiquem ou se 

sintam excluídos. O argumento de que são os únicos 

a não comprarem ou terem tal coisa se torna 

avassalador para os pais. 	


!



	
 O fantasma da exclusão nunca foi tão ameaçador. 

Quanto mais se fala em rede, mais o medo da 

exclusão tem preocupado. Os pais não querem se 

sentir excluídos também, não querem serem os 

únicos a dizerem NAO. Não se sentem bem se seus 

filhos forem os únicos a não terem ou não irem a tal 

lugar, “podem ficar excluídos”. 	


!

	
 Mas se concordamos que a infância é a esponja 

do mundo, e tudo penetra na criança, que recebe o 

mundo com entusiasmo, cabe a quem o filtro de 

proteção que toda criança precisa?!

!



! A casa foi invadida. À criança preocupada 

corresponde pais culpados. À casa invadida 

corresponde o medo da exclusão.	


!
!
!

!

!

!

 !

!


