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1. RESUMO 

 

Nosso trabalho pretende abordar como as mudanças ocorridas na sociedade 

contemporânea contribuíram para a alarmante epidemia de obesidade infantil - 

mudanças essas que o metabolismo do homem não está preparado para 

acompanhar. Em consequência desse processo, são visíveis o aumento de peso 

dos indivíduos, os problemas de saúde física e emocional - sobretudo nas crianças. 

A partir desse enfoque, analisamos a influência da mídia e da propaganda na 

indução do consumo - mais destacadamente dos pais. Como instrumental teórico, 

lançamos mão de autores como Zygmunt Bauman, Theodor Adorno, Jean 

Baudrillard e Louis Althusser. Levantamos, ainda - e num diálogo com a teoria 

apresentada - estudos de entidades como a Organização Mundial da Saúde e o 

Instituto Alana objetivando lançar um olhar mais profundo para os valores culturais e 

educacionais na contemporaneidade, reconhecendo o papel de destaque da escola 

no debate e na prevenção desse fenômeno. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Na história da evolução do homem, quando eram catadores e pegavam frutos e 

raízes da natureza, os que tinham aversão ao amargo, azedo e ácido cuspiam o 

alimento e por, consequência, o veneno. Os que gostavam do sabor adocicado e 

dos alimentos mais gordurosos sobreviveram. Nós descendemos dos que 

sobreviveram. O que foi uma vantagem há milênios, hoje é uma grande 

desvantagem. Tais eventos podem explicar o nosso condicionamento aos alimentos 

doces e gordurosos e nossa aversão ao amargo, segundo estudos feitos no séc. 

XIX.  

Nossas escolhas são influenciadas pelo meio em sua multiplicidade de fatores, 

como os sociais e os culturais. O estilo de vida moderno, com a inserção da mulher 

no mercado de trabalho, o avanço da tecnologia, a crescente frota de automóveis – 

e a facilidade para compra-los –, a violência urbana colaborando para que as 

famílias restrinjam seu lazer em suas casas ou em shoppings centers, contribui de 

forma decisiva para o aparecimento precoce de doenças, sobretudo ligadas ao 



sedentarismo e à exposição exagerada dos aparelhos midiáticos, estimulando 

práticas e padrões comportamentais relacionadas ao consumismo. 

Na crítica à sociedade do consumo, proposta por Guy Debord (1997), o filósofo 

francês destaca como a tirania das imagens e a submissão alienante ao império da 

mídia é um dos marcos da contemporaneidade.  Na sua perspectiva, o espetáculo 

domina os homens vivos quando a economia já os dominou. E a influência das 

imagens passou a ter um comportamento hipnótico, uma degradação do ser para o 

ter. O ser alienado, ao perceber e contemplar, vive menos e compreende menos seu 

próprio desejo, reproduz gestos que já não são seus, mas de um modelo social. As 

pessoas vivem suas vidas não construídas por si só, mas sonhadas pelo sistema 

uma servidão voluntária segundo Marilena Chauí (2000). 

A Educação – pensada e vista para além da dimensão da sala de aula – tem muito o 

que se ocupar com o tema. Ainda que a escassez de trabalhos transdisciplinares 

caracterizem boa parte da produção pedagógica brasileira, pensamos ser premente 

o debruçar sobre a questão. As ações de prevenção contra as influências da mídia 

na vida e na saúde das crianças constituem, assim, um ponto de partida ou um 

alerta para a necessidade de desenvolvimento de estudos mais apurados voltados, 

também, para o estabelecimento de relações de causa e efeito. 

Nesse sentido, partindo da premissa de como as crianças são influenciadas pelas 

propagandas – que ocupam a função ideológica de convencer as pessoas da 

necessidade de obter determinado produto – pretendemos contribuir para a análise 

de tema tão relevante. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O principal objetivo do nosso trabalho é trazer, para o âmbito da discussão 

pedagógica, a temática da influência da propaganda no comportamento da criança, 

tendo em vista o aumento alarmante da obesidade infantil.  

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia escolhida para o desenvolvimento deste artigo foi a pesquisa 

bibliográfica. Embasamo-nos em autores das Ciências Humanas, bem como na 



Filosofia, para que em cotejo, pudéssemos discutir o avanço da obesidade infantil no 

Brasil. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Um dos importantes signos de cultura de um povo é a culinária da sua região. Ela 

traz em si referências históricas, étnicas e traduz uma parte importante da identidade 

de um grupo. Assim, além das questões diretamente ligadas à saúde da criança, 

vemos a massificação do padrão alimentar alterando e uniformizando culturas.  

O século XX trouxe transformações em todos os setores, sobretudo com o aumento 

do mercado consumidor e produtor. Diretamente ligado às consequências da 

Revolução Industrial, o fenômeno do consumismo foi aumentando ao longo desse 

período, ganhando força, sobretudo, com o avanço tecnológico – sendo, então, 

potencializado, com o advento da publicidade.  

Podemos considerar que, no mundo ocidental capitalista, a obesidade infantil fica 

mais evidente após a 2ª Guerra Mundial. A tecnologia vinda do conflito precisava 

encontrar outro lugar rentável e surgem, além das geladeiras e caminhões, os 

alimentos processados – necessários para alimentar os soldados do front. Seduzido 

pela modernidade e praticidade desses alimentos ultraprocessados, o hábito, 

iniciado nos Estados Unidos, espalhou-se pelo mundo ocidental capitalista. 

Jean Baudrillard analisa a sociedade atual afirmando que é uma sociedade de 

consumo devido ao sistema de produção que levou o indivíduo a ser um 

consumidor, o sistema padronizado dita as regras e molda os indivíduos, é 

necessário estudar as relações para se compreender a sociedade. Para Baudrillard 

(1996) os indivíduos estão mais interessados no significado das mercadorias do que 

sua própria utilidade e funcionalidade. Salienta, ainda, como a vida útil dos objetos 

estão diminuindo, não se consumindo mais pela utilidade e nem pelo simbolismo, 

mas pelo que a obtenção do produto representa, que é a capacidade de diferenciar, 

de remeter a um status, de se sentir realizado e como as influências da mídia e das 

propagandas vem contribuindo para este processo, tudo isto uma lógica do 

comercio. 

Marilena Chauí (2000) introduzindo o pensamento de Adorno faz uma reflexão de 

como as mídias veem influenciando as pessoas e como a banalização da cultura 

vem crescendo no tempo presente devido à massificação dos produtos imposta pelo 



controle econômico e ideológico das empresas o “capitalismo”. A indústria cultural 

tem massificado a cultura introduzindo a divisão da sociedade em duas, a elite que 

tem acesso às obras caras e raras e a massa que fica com as falsificações e copias, 

dando a entender que todos tem acesso aos mesmos bens culturais, mas só ilusão. 

A indústria cultural passa a ser mercadoria onde tem produtos para todos os gostos 

e preços vulgarizando a arte e o conhecimento. Esta massificação estende para a 

área alimentícia que é o foco deste artigo, com a indústria cultural ditando as regras 

de todo os produtos e a influência da mídia fortalecendo e trazendo estas 

informações para todas as classes sociais e incentivando a disseminação desta 

cultura massificada que visa apenas o capital. A mídia no caso a TV e rádio que 

vivem dos patrocínios que não se interessam nem um pouco se o produto de seu 

patrocinador é bom ou não para a saúde, o que importante é o lucro que está sendo 

gerado.  

Parece ser importante salientar como nossa falta de reflexão sobre as propagandas 

e programas vistos diariamente por nossos filhos, até mesmo por nós, passa 

despercebidos por este jogo manipulador das emissoras e patrocinadores com o 

intuito de ser cada vez mais rentável e com isso passamos a fazer parte deste meio 

transmissor da ideologia das empresas. É indispensável um olhar crítico para as 

imagens que nos são apresentadas, termos um olhar de estranhamento ao que nos 

é oferecido e só assim poderemos escolher e saber o que é bom.   

Segundo Zygmunt Bauman (2004) o modelo de vida contemporâneo mostra-se 

imerso em um mundo repleto de sinais confusos, criando uma propensão à 

mudanças rápidas e imprevisíveis – como é notável nos padrões alimentares atuais. 

A contemporaneidade nos instiga a constantes indagações sobre a condição de vida 

no planeta, a população forçada a se trancafiar em suas casas, cada vez mais 

pequenas e sem espaços para qualquer pratica de atividade física, aumentando o 

sedentarismo, marcada pela grande insegurança da violência. 

Para Debord, o espetáculo é a grande influência da mídia na vida da soc iedade, “o 

espetáculo é o lugar do olhar iludido e da falsa consciência, uma relação social entre 

pessoas mediadas por imagens, uma visão de mundo que se objetivou” (DEDORD, 

1997, p. 14). Tendo grande visão e a confirmação pela sequência dos fatos Debord 

na década de 1960 quando escreve, A sociedade do espetáculo, já previa esta 

invasão das imagens onde a mercadoria ocupou a vida social e não consegue ver 



nada além dela, uma ditadura espalhada pela produção econômica. As mercadorias 

perdem muito rápidas o seu valor, gerando um aumento do consumismo.  

A teoria de Debord sobre a Sociedade do Espetáculo está presente e mostra pelos 

acontecimentos recentes sobre a sequência de fatos como o indivíduo é manipulado 

pela máfia da mídia e aponta “A máfia se expande com os imensos progressos dos 

computadores e da alimentação industrial, da completa reconstrução urbana e das 

favelas, dos serviços especiais e do analfabetismo” (DEBORD, 1997, P.218). Os 

homens estão sendo guiados pelos apontamentos da mídia, quem dita as regras do 

jogo da vida passou a ser os meios de comunicação que aproveita da falta de 

conhecimento da maioria da população e introduz normas, regras, condutas e 

modas. Na alimentação é a mesma coisa, a mídia faz crescer o consumo de 

alimentos com alto teor de açucares e gorduras, só com um agravante, os alimentos 

são altamente nocivos à saúde, mesmo que a longo prazo uma hora com o consumo 

continuo vem o resultado que é a obesidade e doenças.  

Em seu relatório de 2016 sobre a obesidade infantil a Organização Mundial Saúde 

alerta da importância de uma ação coletiva de uma abordagem multifatorial que 

envolve o meio ambiente em que vivemos, entendido hoje como obesogênico, e a 

família, escola, privado, sociedade e governo para melhorar a saúde dessa nova 

geração. A contemporaneidade trouxe esse estilo de vida com padrões de consumo 

e com as mudanças de cultura inclusive alimentar que afeta a sociedade como um 

todo. A Organização considera que o progresso pode ser feito e para que isso 

ocorra é necessário o compromisso de se trabalhar em conjunto para mudar o 

quadro atual. 

Louis Althusser filósofo, sociólogo francês que viveu na metade do século XX, de 

uma linhagem do pensamento crítico pós-marxista, influenciou vários campos do 

conhecimento como a Pedagogia e a Sociologia. Seus estudos analisam, entre 

outros aspectos, como a ideologia perpetua-se na nossa sociedade através da 

alienação – uma dissociação que o sujeito tem de sua condição onde iludido não 

enxerga a sua condição, o seu lugar e que é escravo do sistema. 

Por esse viés, somos construídos por um sistema que é formado por instâncias, na 

leitura althusseriana chamadas de aparelhos ideológicos. São eles: família, religião, 

escola, partidos políticos, mídias. Nosso foco é o aparelho ideológico escolar, ainda 

que um terreno mais perverso na visão de Althusser, pois ela seria o veículo que 



promoveria a libertação do sujeito. Mas ela ajuda a reproduzir e a formar sujeitos 

assujeitados com a roupagem da máscara de sujeitos críticos. 

Entrando o papel do professor que é o de questionador, questionar os currículos 

impostos pelo governo, questionar as verdades possíveis dos alunos, questionar os 

meios de comunicação que são impregnados de ideologia e que sutilmente entram 

nos nossos lares. É necessário esse questionar. É a ideia central do livro de 

Foucault Vigiar e Punir onde diz que disciplinar os corpos é uma maneira de 

disciplinar as mentes.  

Os meios de comunicação, estrutura política, econômica, religiosa, a escola e a 

família, socializam uma proposta de cultura humana que notadamente não está a 

favor do fortalecimento da identidade de uma pessoa saudável mas, ao contrário, 

legitima os interesses de uma mentalidade consumista. Isso posto, fica claro que 

quanto mais a criança é exposta a imagens, maior é a chance da imagem tornar-se 

imprescindível. 

Segundo estudos da Organização Mundial da Saúde, a publicidade é um dos fatores 

que estimula a disseminação da maior epidemia infantil da história que é a 

obesidade. Por isso, o órgão defende que a restrição da publicidade para criança faz 

parte das estratégicas para erradicar a doença. 

Em documentário como “Muito além do peso”, “Comida de criança é comida de 

verdade”, “Criança e consumo”, “O veneno está na mesa” entre outros mostram um 

panorama de como a mídia vem influenciando a alimentação mundial. 

 

6. RESULTADOS  

Como resultado final deste artigo, procurou-se enfatizar os problemas encontrados 

mais significativos da influência da mídia na contemporaneidade e como este 

fenômeno está afetando a saúde desta nova geração. Os impactos mais frequências 

na falta de informação foi demonstrado acima através dos dados. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Revolução Industrial teve o papel de mudar a produção das sociedades, já não 

usando o modo artesanal e sim a produção em série, revolucionando, assim, o 

tempo das tecnologias. O empenho das indústrias para a criação de maquinários 

para o aumento da produção e ao mesmo tempo diminuíssem o período de duração 



do processo vem contribuindo para o aumento da obesidade. Estamos sofrendo as 

mudanças que a modernidade nos trouxe, é hora de repensar como reverter essa 

situação, respeitando a sustentabilidade e aproximação com a natureza. Tirar os 

pais do comodismo e pensar na qualidade de vida e no futuro das crianças.  

 

Bauman frisa que “Talvez fosse melhor mudar os costumes do mundo e tornar 

nosso hábitat mais hospitaleiro à dignidade humana, de modo que amadurecer não 

exigisse o comprometimento da humanidade de uma criança” (BAUMAN, 2004, p. 

103).  

Educar as crianças sobre alimentação, inspirar as famílias a voltarem a cozinhar, a 

favorecer as pessoas a lutarem contra a obesidade.  

 

Por meio das palavras vivemos o processo de metanoia, palavras grega que 

significa mudança de mentalidade, as palavras tem poder de mover as estruturas, 

essa mudança só é consistente se de fato a palavra alcançou as profundezas da 

mentalidade. O comportamento só é modificado se a mente que o produz estiver 

transformada, e mudar a mentalidade é assumir um novo jeito de interpretar os fatos 

e o mundo. Por isto as palavras são ditas e escritas para que tenham o poder de 

transformação e o mais importante é permitir que essa transformação e a reflexão 

nos toque e nos ponha novos posicionamentos.  
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