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MARCO REGULATÓRIO DA PROPAGANDA INFANTIL NO BRASIL: O 

ESSENCIAL É INVISÍVEL PARA OS OLHOS E VISÍVEL PARA O FUTURO 

 

 

1. RESUMO 

Considerando que a mídia está cada dia mais influente no aspecto de 
processo de socialização de crianças, há uma grande interferência nos valores e 
hábitos de modo geral, e neste caso, tratando-se das crianças como público alvo, 
os riscos que elas sofrem diante do bombardeio de informações passadas pelas 
vias de mídia, sendo a televisão o principal caminho, tem sido objeto de 
pesquisas e estudos no mundo todo. Com isso, com esta pesquisa, pretendemos 
mostrar que tais riscos são um impasse para o fundamental desenvolvimento dos 
menores e mostrar que a criança é, antes de tudo, uma pessoa que goza de 
direitos inerentes à pessoa humana que, são defendidos no Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA), o qual dispõe a garantia de que estas pessoas 
especiais serão protegidas em qualquer situação em razão da sua condição 
peculiar de pessoa em desenvolvimento e da sua vulnerabilidade. 
 

 

2. INTRODUÇÃO 

A seguinte pesquisa pretende demonstrar como o tema tem sido objeto de 
pesquisas e estudos no mundo todo, dado que, o assunto abordado poderá 
concorrer para a solução do problema nela incluída, pois a violação dos direitos 
das crianças e dos adolescentes em razão da veiculação de programas e 
publicidades impróprias em horários não adequados, ou seja, a falta de um 
marco regulatório implica lesão a interesses difusos, proporcionado assim a 
exposição de cenas com conteúdos sexuais e erotização precoce de meninas, 
como também a exposição de programas violentos e outros.  Além disso, o 
excesso de tempo que as crianças passam assistindo a TV colabora para o 
desencadeamento de outros efeitos como a obesidade infantil, consumismo e 
desgastes das relações familiares.  
 Podemos então dizer que as crianças informadas, são, portanto 
consumidoras. Embora não exerçam diretamente a compra, elas têm uma grande 
influência nas decisões de compra da família. Com isso buscamos ainda que a 
pesquisa possa ser usada como base para demarcar o papel e os limites tanto do 
Estado, bem como da família e sociedade em geral em relação à proteção da 
criança no que tange ao consumo brasileiro.  
 

 

3. OBJETIVOS 

Buscamos com essa pesquisa estabelecer parâmetros de controle da 
propaganda infantil, de modo que seja sempre assegurada a proteção da criança 
e dos adolescentes na relação de consumo, trazendo não só a responsabilidade 
que a mídia tem frente ao público infanto-juvenil, com programas educativos, 
artísticos, culturais e informativos, respeitando o horário adequado, mas também 
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dos entes encarregados de tornar infalível a efetivação dos direitos inerentes à 
pessoa humana. Assim, aspiramos com essa pesquisa a constitucionalidade e a 
necessidade de implementação de um marco regulatório. 

 

4. METODOLOGIA 

A execução do trabalho será pautada em levantamento bibliográfico, como 
livros, artigos, monografias, dissertações, teses e outros e, pesquisa de campo, a 
fim de aprofundar o estudo do tema delimitado. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Embora existam regras previstas na Constituição Federal e no ECA (Estatuto 
da Criança e do Adolescente), há ainda um grande desfalque no que tange a 
proteção jurídica da criança consumidora, pois são poucos os juristas que 
mencionam sobre a criança e adolescente consumidores e sobre sua fragilidade 
em distinguir o que é certo e o que é errado, ou ainda, do “querer” e do 
“precisar”.  
 Em uma pesquisa realizada em 2007, mostrou que, só no Brasil, a população 
passa em média 5 (cinco) horas por dia em frente a TV, logo torna-se comum 
que a criança, após passar horas assistindo à televisão, “bombardeadas” com 
todos os tipos de propagandas, ao verem seus pais chegando em casa, pedirem 
a eles os produtos mencionados na TV. 
 Diferente do que ocorria no passado as brincadeiras e jogos agora só trazem 
diversão com a presença de bens materiais, e não são mais frutos da 
imaginação, verificamos então que essa necessidade de consumo se intensificou 
pelos pequenos e com isso trouxe à tona certos riscos que devem ser atentados 
e protegidos, mas será que realmente estamos protegendo-os do consumismo 
exacerbado? 
 A infância é um momento único, cheio de aprendizados que são essenciais 
para a formação da personalidade e cujos valores aprendidos servirão de base 
para a formação da sociedade que se espera no futuro, logo merece um cuidado 
especial por parte da família, da sociedade e do Poder Público, afim de que 
sejam asseguradas as condições necessárias para seu desenvolvimento 
saudável. 
 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Tendo em vista que a nossa sociedade é a sociedade do “ter” para “ser”, de 
maneira que, a diversão só é garantida com o ato da compra, pretendemos, 
portanto, nesse projeto de pesquisa tratar da proteção da criança, bem como do 
adolescente nas relações de consumo, trazendo a importância da restrição da 
publicidade dirigida às crianças, ou seja, um marco regulatório da propaganda 
infantil como forma de resguardo aos impactos e conseqüências que o consumo 
desenfreado gera aos nossos infames, demonstrando assim a relevância do tema e 
sua repercussão na doutrina nacional. 
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