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A publicidade

É o instrumento fundamental da 
sociedade de consumo. Intenta 
persuadir aos seus destinatarios e 
incide, cada vez máis, nos valores 
s o c i a i s ,  n a s  p a u t a s  d e  
comportamento e nas formas de 
vivi r.  Baséase  en  xerar  
expectativas, crear necesidades 
e silenciar un pensamento 
crítico, presentando en moitas 
o c a s i ó n s  u n h a  v i s i ó n  
deformada do produto ou 
servizo que vende. As persoas 
cren que son libres ao mercar, 
pero realmente son manipuladas 
a través das súas emocións e non 
do pensamento racional.

Os nenos e nenas son nestas datas 
“víctimas” principais (e as máis 
vulnerables) da voracidade publicitaria. A 
nosa labor debe consistir en educalos no 
consumo, en primeiro lugar, protexéndoos do 
contacto excesivo (comezando por controlar o tempo 
que están expostos aos anuncios a través da televisión) 
e, despois, facéndoos reflexionar de maneira cada vez 
máis crítica sobre as mensaxes que se lles transmiten 
(falando con eles da necesidade ou non do produto, da 
posiblidade de que non sexa realmente o que lles fan 
crer, etc.) 
O maior poder da publicidade radica na escasa 
atención que lle prestamos!

Comercio sostible e comercio xusto

Un consumo sostible baséase en primeiro lugar nunha 
redución deste, pensando na verdadeira necesidade 
dos produtos e facendo unha listaxe previamente para 
evitar as compras compulsivas e irracionais.
Pódese recurrir a alternativas como a a reutilización e a 
reciclaxe, por exemplo, á hora de fabricar adornos de 
nadal, postais e incluso agasallos, poñendo énfase así 
no seu valor emocional e afectivo, por riba do seu valor 
material.
Tamén será importante coñecer as condicións 
medioambientais nas que se elaboran e distribúen os 
produtos que mercamos e o seu posible impacto sobre 
a natureza (por exemplo: “sprays”, baterías non 
recargables, electrodomésticos cun consumo 
elevado...), sen esquecer as inxentes cantidades de 
alimentos que se consumen e que, na maior parte dos 
casos, son elaborados mediante procesos moi pouco 
respetuosos co medio.  Evitarase tamén o exceso de 
envoltorios, que xeran cantidades innecesarias e lixo e, 
por suposto, separando estes axeitadamente á hora de 
desbotalos. 

Mercar en tendas de comercio xusto pode ser unha 
oportunidade única para facerlles ver aos nenos e 
nenas que detrás de todo produto hai unha man de obra 

que contribuíu ao seu cultivo, recoleción ou 
manufactura, e reflexionando sobre o 

feito de que en demasiados países 
existe unha explotación de man de 

obra barata que non respecta aos 
traballadores nin os Dereitos 
Humanos e que na maioría dos 
casos afecta a mulleres e nenos. 
Ademais, o comercio local e a 
artesanía poden ser tidos en 
co n t a  c o m o  u n h a  b o a  
a l t e rna t iva  ás  g randes  
superficies, así coma as ONG, 
de cara a transmitir o valor da 
solidariedade cos que máis o 
precisan.

A carta aos Reis

É de sobra coñecida a importancia 
dos valores que se lles transmiten aos 

nenos a través dos xoguetes pero, a 
pesares diso, segue a existir unha grande 

c a n t i d a d e  d e  x o g u e t e s  c o n  c o n t i d o s  
soprendentemente sexistas, violentos, etc. Por 
suposto, non teñen por que ser todos educativos, pero o 
que si é importante é que sexan variados en canto a 
soportes e temáticas para que os nenos e nenas poñan 
en marcha todas as súas habilidades (exercicio físico, 
exercicio mental, creatividade, imaxinación...) 
Debemos tratar, e sobre todo nos tempos que corren, de 
que valoren os bens materiais na súa medida. A 
calidade dos agasallos e a súa carga afectiva son máis 
importantes que a súa cantidade ou o seu prezo, 
facéndolles pensar tamén dese modo nos que menos 
teñen.
Outro punto a ter en conta son os premios e castigos. É 
unha pauta común motivar aos nenos con agasallos, 
pero iso non pode supor a tónica xeral á hora de 
“controlar” o seu comportamento, xa que o que se 
produce é que a efectividade desta medida sexa cada 
vez menor, que non valoren axeitadamente estes 
premios e, sobre todo, que non interioricen as normas, 
os límites e as pautas de conduta de forma razonada.

Educación para o consumo: unha 
responsabilidade compartida

Como se pode ver, son moitas as aprendizaxes que se 
poden extraer neste tempo de festividade, levando a 
cabo unha labor importante no campo da educación 
para os consumidores e consumidoras.
Debemos ter en conta que, coma sempre, predicar co 
exemplo é a primeira pauta, polo que quizais sexa 
preciso facer un pequeno esforzo por ofrecerlles, tanto 
dende a familia como dende a escola, un modelo de 
consumo responsable e sen excesos.

nadal é unha época de festas, reencontros familiares e bos propósitos. Pero tamén sabemos que se trata 
dunhas datas nas que o consumo se dispara ata chegar en ocasións a ser irracional e, consecuentemente, 
pouco educativo.O

É inevitable consumir máis, pero pode facerse de maneira máis responsable, sostible, sensata e solidaria e, o que é 
mellor, aproveitar todas as implicacións educativas que isto conleva. 
Podemos aproveitar as compras do nadal para transmitirlles aos nenos valores  importantes, que incidirán no seu 
desenvolvemento persoal e social, e que poderán convertilos en cidadáns  coherentes, que reflexionen sobre as 
consecuencias que os seus  hábitos de consumo poden ter neles mesmos, noutras persoas, e no seu entorno social e 
natural.
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