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“O mundo é maravilhoso!” ou “O mundo é ruim!” são 
exclamações comuns de se ouvir, mas que, mui-
tas vezes, podem não referir somente ao mundo 

presente e, sim, àquele que esteve um dia bem próximo de 
nós e com o qual interagíamos. Um mundo restrito, mas 
que falava com a gente e com o qual também podíamos 
falar. Ou, na pior das lembranças, um mundo onde só ele 
falava sem se importar com o que se passava com a gente. 
Quem associou com o que o marketing faz hoje com nossas 
crianças, o fez com razão. Assim, o mundo para as crianças 
não chega a ser muito maior do que o espaço que engloba 
sua casa, sua família, seus vizinhos e a escola. 

Caso nos esqueçamos disso de vez em quando, é impor-
tante ter em mente que o marketing nunca esquece, além 
de pesquisar continuamente para saber como as crianças 
percebem o seu entorno. Basta observar alguns comer-
ciais dirigidos à infância onde um grupo de três ou quatro 
crianças, usando certo produto, é sufi ciente para justifi car 
o apelo fi nal do fi lme: “Todo mundo está comprando, todo 
mundo está usando, só falta você!”. Considerando que as 
crianças acreditam no que ouvem e veem, aquelas poucas 
crianças do comercial representam mesmo todo o mundo 
para elas. E é esta convicção que leva tantas crianças ao 
desespero enquanto suplicam que os pais lhe comprem o 
objeto anunciado.

O mundo, para as crianças, é a 
sua comunidade

Conforme amadurecemos, nossa 
noção de mundo se amplia, 
passando daquilo que nossa vista 
alcançava quando pequenos até 
chegar ao seu tamanho físico real. 
Com o decorrer do tempo, muita 
coisa muda em nossas vidas, mas o 
que vivemos e sentimos na infância 
não deixa de existir por isso. Válido 
para as experiências boas ou não.

“Todo mundo tem celular, só eu que não!”. Embora este 
tipo de queixa seja muito comum entre as crianças e ado-
lescentes, uma família não consumista em sintonia com a 
escola, e vice-versa, pode mostrar aos pequenos que esse 
“todo mundo” está, isto sim, pintando, criando, lendo, cor-
rendo, explorando espaços e brincando lá fora em lugar de 
se prostrar diante das telas.

Se as crianças puderem observar, por exemplo, que, na 
comunidade da qual fazem parte, todos usam os calçados que 

julgam mais confortáveis in-
dependentemente de marcas 
ou modelos, não terão porque 
sofrer tanto se não puderem 
ter um tênis de marca. Se, 
na escola, todas as crianças 
consumirem sucos naturais 
e as cantinas oferecerem 
alimentos saudáveis, elas 
não estarão expostas à es-
tratégica tentação visual das 
tranqueiras e refrigerantes.

Embora refl etir sobre isso 
não tenha sido sufi ciente 
para inibir as ações do ma-
rketing infantil, pode, no 
entanto, ajudar os pais, os 
responsáveis e as escolas a 
confi ar no quanto a comu-
nidade unida e os exemplos 
saudáveis que podem dar 
são seus melhores aliados 
na educação das crianças.

“Mas, e quando a criança crescer e passar a interagir com 
o mundo em sua real dimensão?”. Quem já ouviu a frase: 
“A primeira impressão é a que fi ca”, pode considerá-la 
válida também para esta primeira noção de mundo que 
as crianças têm. O modo como ela percebia seu mundo 
é o que prevalece. É muito mais fácil para um jovem se 
sentir aceito em seus grupos e resistir à compulsão con-
sumista quando esteve protegido do assédio comercial 
até amadurecer para compreender e julgar as manobras 
de vendas.

Aprendendo com a vida no campo, quando o broto de 
café se torna um pequeno arbusto, o agricultor já não 
precisa cuidar dele como nos primeiros dias, porque suas 
raízes já se fi ncaram no solo, tornando-o mais resistente 
às intempéries e aos ataques daninhos. Assim também, em 
lugar de desejar tantas coisas pela indução do marketing, 
nossas crianças precisam justamente ser protegidas dele 
até que possam construir melhor sua identidade. Depois 

disso, serão escolhas feitas por pessoas mais seguras e 
provavelmente melhor convencidas, pela experiência grata 
da infância, de que o mundo todo pode ser mais feliz sem 
a pressão do consumo.
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Houve um tempo em que era comum ver pessoas 
utilizando as viagens de ônibus para leitura de livros, 
revistas, gibis ou até de catálogos de venda direta.

Eu mesmo, nos quatro anos que fi z faculdade, como o 
trajeto era relativamente longo, aproveitava o “busão” 
para estudar, repassar o texto que seria discutido poucas 
horas depois ou esboçar a redação encomendada pela 
professora de linguagem da comunicação.

Na era dos Smartphones são restritos os que se ar-
riscam sair de casa acompanhados de um livro para 
degustar durante a permanência nos transportes 
públicos. A preferência nessa época de conectividade 
instantânea é por textos curtos, superfi ciais na maioria, 
os quais saltam das telas dos celulares diretamente 
para os cérebros indisponíveis a exercitar raciocínios 
mais elaborados ou mesmo tentar uma refl exão básica 
antes de clicar no ícone “Curtir”, do Facebook ou, no 
“Coração”, do Instagram.

Embora ameaçados de extinção, os livros persistem, 

Ler No Ônibus É “Cool”
vendem, e ainda se confi guram como um produto de 
primeira necessidade para um bom contingente.

Num trajeto para casa tive a felicidade de encontrar 
um senhor sentado no coletivo degustando a sua leitura, 
com total atenção. E não era fi cção. Prestes a descer, ele 

fechou o seu exemplar e o guardou numa pequena pasta 
com zíper, a qual acondicionava a obra com perfeição. 
Pareceu-me até que o acessório foi confeccionado sob 
medida.

Dos mais de 40 passageiros sentados, apenas o senhor 
de cabelos brancos preservava um hábito que já foi 
rotina, mas que agora talvez seja considerado “cool”, 
mania de “nerd”, ou coisa de quem vive off-line, em 
outras sintonias. Por aqui, fi co. Até a próxima. (Leno 
Silva, especial para a Envolverde)


