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Sequência Didática
1 - Título:

Criança, a alma do negócio (2)

http://tvescola.mec.gov.br/tve/video?idItem=7212
2 – Resumo:

Você, educador(a), e você também que não tem a educação como profissão, mas se
interessa pelos percursos formativos de uma criança, este documentário, com pouco
mais de 45 minutos, o(a) convida a (re)pensar novos caminhos e compromissos
fundamentais para que seja possível regular a comunicação e a publicidade dirigida ao
público infantil.
Esta publicidade, que a olhos ingênuos e descompromissados pode ser vista como
inofensiva, é assunto sério e exige debate urgente. Especialistas a consideram nociva e
uma das principais responsáveis pelos atuais hábitos, nada saudáveis, de crianças e
adolescentes daqui e também de tantos outros países que deixam o público infantojuvenil à mercê de tal mecanismo que age livre e sem regulação.

Em uma linguagem muito simples, com depoimentos de pais, entrevistas com crianças e
estudiosos do tema, e ainda com apresentação de alarmantes estatísticas, o
documentário se mostra como uma peça interessantíssima para o desenvolvimento de
aulas, palestras, reuniões e propostas pedagógicas vitais, que podem ser desenvolvidas
em diferentes contextos. Assim, esta obra se mostra como rico instrumento para ser
utilizada como fio condutor de um projeto pedagógico interdisciplinar.
Apresentaremos aqui uma sugestão de como, nos espaços pedagógicos, trabalhar o
impacto das tecnologias, da mídia e do markenting no desenvolvimento do público
infanto-juvenil.

Apresentaremos aqui algumas sugestões de como, nos espaços pedagógicos, trabalhar o
impacto das tecnologias, da mídia e do markenting no desenvolvimento do público
infanto-juvenil. E, entre os trabalhos propostos, destacamos as atividades sugeridas pela
Fundação para o Desenvolvimento da Educação, do Estado de São Paulo, que publicou
em 2012 um capítulo especial «Caixa de Ferramentas» que apresenta aos educadores
propostas para se trabalhar temática «Consumo Consciente» com professores e alunos.
Saiba mais em: Projetos Comunidade Presente e Prevenção Também se Ensina:
sugestões de atividades preventivas para HTPC e sala de aula / Fundação para o
Desenvolvimento da Educação. - São Paulo : FDE, Diretoria de Projetos Especiais, 2012 .
Disponível em :
http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/Arquivo/Arte_comunidade_prevencao.pdf

Esses planos podem (e devem) ser apropriados por você, educador(a), da forma como o
seu contexto exige ou permite, assim eles poderão ser trabalhados parcialmente,
integralmente ou ainda ser relacionados entre si e refeitos conforme seus objetivos. Não
estranhe se no seu percurso surgirem discussões como o desaparecimento do ato de
brincar na infância e a sensível perda do lúdico; a (ir)responsabilidade e
(auto)culpabilidade dos pais no ato do consumo infantil; a ética na propaganda;
questões de gênero, a adultização e erotização infantil e ainda a obesidade infantil, elas
estão intimamente ligadas a nossas propostas.
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3 - Palavras-chave:
consumismo; reciclagem; brincar; lixo; sustentabilidade; publicidade infantil
4 - Nível de ensino:
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Reunião Pedagógica

5 - Área de Conhecimento/ Disciplina:
Português
História
Ciências da Natureza
Biologia

Ensino Superor – Faculdade de
Pedagogia e Licenciaturas
Sociologia
Didática
Projetos Pedagógicos

6 – Áreas relacionadas:
Trabalho e Consumo
Ética
Meio ambiente

Esta proposta segue orientações apresentadas pela Fundação para o Desenvolvimento
da Educação pelo “Projetos Comunidade Presente e Prevenção Tabmém se Esnina”, da
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que busca apresentar sugestões e
atividades preventicas para HTPC e Sala de Aula. As propostas são pautadas no eixo
central dos Parâmetros Curriculares Nacionais e estão inseridas nos temas transversais.
O documento declara que para tanto foi adotada metodologia participativa, a qual
possibilita a abordagem das temáticas pelos educadores de todas as disciplinas dos
Ensino Fundamental e Médio.
7 - Duração das atividades:
Reunião Pedagógica e alunos de pedagogia – 2 horas
Alunos do Ensino Fundamental e Médio – 7 horas:
Reflexão e trabalhos de debate – 2 horas
Fonte: Projetos Comunidade Presente e Prevenção Também se Ensina: sugestões de
atividades preventivas para HTPC e sala de aula / Fundação para o Desenvolvimento da
Educação. - São Paulo : FDE, Diretoria de Projetos Especiais, 2012. P. 55-64.
8 e 9 – O que o aluno aprenderá na aula e conhecimentos prévios trabalhados
“Durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, no dia 20 de novembro de 1959,
representantes de centenas de países aprovaram a Declaração dos Direitos da Criança.
Ela foi adaptada da Declaração Universal dos Direitos Humanos, só que voltada para
garantir às crianças o direito à liberdade, à educação formal, ao brincar e ao convívio
social. De lá para cá muito se tem feito no sentido de aprimorar as leis que defendem
estes direitos. O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA é um bom exemplo. Por
outro lado, temos ainda muitos desafios no que diz respeito à proteção das crianças. E
um desses desafios diz respeito ao consumo.
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Basta ligar o aparelho de TV para nos depararmos com inúmeras propagandas,
inserções mercadológicas em filmes e novelas. Da mesma forma que aos adultos, estes
apelos da publicidade despertam nas crianças necessidades que não são reais e que, por
outro lado, reforçam a desigualdade entre as pessoas e os estereótipos de gênero e
raça/etnia”.
(Projetos Comunidade Presente e Prevenção Também se Ensina: sugestões de atividades
preventivas para HTPC e sala de aula / Fundação para o Desenvolvimento da Educação. São Paulo : FDE, Diretoria de Projetos Especiais, 2012. P. 19-22.)

As propostas da FDE são inspiradas no material produzido pelo Instituto Alana
http://alana.org.br/project/crianca-e-consumo/ e http://criancaeconsumo.org.br. O
Instituto, em parceria com a produtora Maria Farinha Filmes, é responsável pela
produção do documentário «Criança, a alma do negógio», lançado em 2008, com a
realização do 2º Forum Internacional. O documentário é o primeiro audiovisual
brasileiro que discutiu o tema da criança, do consumo e da publicidade.
Para aprofundar nas discussões dos fóruns e também ter acesso a outros vídeos e
materiais que complementam esta base que será desenvovida com os alunos,
e
acesse http://criancaeconsumo.org.br/videos/
http://criancaeconsumo.org.br/publicacoes/. Nestes dois links encontrarão um rico
material que poderá contribuir para o viés escolhido.

Nota: A FDE utiliza uma compilação de 10 princípios dos Direitos, disponível em:
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/direitodacrianca.htm.
A
nossa
sugestão, para quem quer trabalhar e aprofundar este debate a partir do viés da
Convenção sobre os Direitos da Criança, no site da http://www.unicef.org.br há o
documento completo do texto Adotado em Assembleia Geral das Nações Unidas em 20
de novembro de 1989, sobre os Direitos das Crianças.
Ainda em http://www.unicef.org/brazil/pt/guia_atendim_cedeca.pdf há um documento
elaborado para o Ceará e que traz um breve histórico do Eca a partir da história da
Declaração dos Direitos das Crianças.

10 e 11 - Estratégia e recurso de aula e questões para discussões
Recomendamos que o responsável pela coordenação das atividades assista por
completo ao documentário "Criança, a alma do negócio". Isso contribuirá para que
tenha um repertório mais significativo a respeito do assunto, formular argumentos
reflexivos; ampliar as sugestões de encaminhamentos e atividades. Por se tratar de um
documentário de curta duração, 45 minutos, recomendamos também que seja feita a
exibição completa com ou sem interrupção, a depender da estratégia do coordenador.
Abaixo vamos reproduzir as propostas da FDE para serem realizadas a partir deste
documentário, quando pertinente, faremos outras recomendações.
A seguir, ipsis litteris, disponbilizamos integralmente as estratégias a serem
trabalhadas em sala de aula criadas pela FDE, conforme o contexto e necessidades,
acreditamos que as propostas poderão sofrer acréscimos e alterações.
Fonte: Projetos Comunidade Presente e Prevenção Também se Ensina: sugestões de
atividades preventivas para HTPC e sala de aula / Fundação para o Desenvolvimento da
Educação. - São Paulo : FDE, Diretoria de Projetos Especiais, 2012. P. 55-64.
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Ferramentas 1 – Consumo consciente

Construção coletiva – Por que se consome tanto?

Passo a passo
• Inicie a HTPC lembrando que consumir é adquirir aquilo que é necessário para a
sobrevivência. Já o consumismo é quando – por influência da propaganda, da cultura na
qual fazemos parte ou como forma de compensar as dificuldades da vida – as pessoas
consomem indiscriminadamente mais produtos ou serviços do que necessitam.
• Distribua o trecho do artigo “Fazer as contas e não assumir compromissos superiores à
renda não é caretice, é uma necessidade”, de Maria Inês Dolci, publicado no jornal Folha
de S. Paulo de 17 de outubro de 2011 (a seguir).
• Solicite que os professores leiam o trecho e, feita a leitura, abra para o debate a partir
das seguintes questões:
1. O que é consumo?
2. O que é consumo consciente?
3. Esse tema é trabalhado na escola? Em que momentos ou situações?
4. A partir de que idade é adequado trabalhar com esta perspectiva na
escola? De que forma?
5. Praticamente, o que poderia ser feito para mudar a cultura de que o
“ter” é mais importante do que o “ser”?
• Explique que vários autores afirmam que o consumo consciente “implica em avaliar,
em cada uma destas escolhas, que impactos estão sendo gerados e como eles podem ser
minimizados ou potencializados na direção de uma sociedade mais sustentável. É
consumir de forma diferente: tendo no consumo um instrumento de bem-estar e não um
fim em si mesmo. É consumir sustentavelmente, de modo a deixar um mundo melhor
para as próximas gerações.
É consumir solidariamente, fazendo escolhas de consumo buscando aumentar os
impactos positivos e diminuir os impactos negativos: em si próprio, na sociedade, na
natureza e na economia”4.
• Apresente os materiais do Instituto Alana, reforçando a necessidade de se pensar em
ações voltadas para o autocuidado, o cuidado com as outras pessoas e com a própria
comunidade desde os primeiros anos da infância. Enfatize que, atualmente, o incentivo
ao consumismo já faz parte da vida das crianças desde bem pequenas e que, por elas
serem pessoas em desenvolvimento, são ainda mais vulneráveis a esse incentivo.
Explique que, neste conjunto de fascículos, por meio de entrevistas, são tratados
diferentes problemas que têm a ver com o consumismo: obesidade infantil, erotização
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precoce, consumo precoce de tabaco e álcool, estresse familiar, banalização da
agressividade e violência.
• Finalize a HTPC solicitando aos participantes que analisem as possibilidades de se
elaborar uma proposta voltada para o “consumo consciente” na escola. Peça que deem
sugestões que poderiam ser desenvolvidas durante todo o ano e que, também, se possa
fazer uma intervenção na escola no mês de outubro, uma vez que o Dia Nacional do
Consumo Consciente é comemorado no dia 15 desse mês. Sugira que leiam os fascículos
e que, em um próximo encontro, tragam sugestões de como trabalhar com o tema
durante as aulas.
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Fonte: Projetos Comunidade Presente e Prevenção Também se Ensina: sugestões de
atividades preventivas para HTPC e sala de aula / Fundação para o Desenvolvimento da
Educação. - São Paulo : FDE, Diretoria de Projetos Especiais, 2012. P. 55-64.
12 - Outros conteúdos

Fontes utilizadas e dicas de materiais para aprofundar
Projetos Comunidade Presente e Prevenção Também se Ensina: sugestões de atividades
preventivas para HTPC e sala de aula / Fundação para o Desenvolvimento da Educação. São Paulo : FDE, Diretoria de Projetos Especiais, 2012.
http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/Arquivo/Arte_comunidade_prevencao.pdf (Acesso em 06
out. 2014)
http://alana.org.br/project/crianca-e-consumo/ (Acesso em 06 out. 2014)
http://criancaeconsumo.org.br (Acesso em 06 out. 2014)
http://criancaeconsumo.org.br/videos/ (Acesso em 06 out. 2014)
http://criancaeconsumo.org.br/publicacoes/ (Acesso em 06 out. 2014)
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/direitodacrianca.htm (Acesso em 06 out.
2014)
http://www.unicef.org/brazil/pt/guia_atendim_cedeca.pdf
(Acesso em 06 out. 2014)

