
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: MARCO REGULATÓRIO DA PROPAGANDA INFANTIL: O ESSENCIAL É INVISÍVEL PARA OS
OLHOS E VISÍVEL PARA O FUTURO
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: DIREITOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEUINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): CENDYI CAROLINA CAVALCANTE CHIARELLIAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): FERNANDO GUILHERME BRUNO FILHOORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): ROBERTA DENSACOLABORADOR(ES): 



Resumo 

A presente pesquisa trata da publicidade direcionada ao público infantojuvenil e as 

consequências causadas por este viés comunicativo.   

 

Introdução 

A presente trata-se da publicidade abusiva dirigida às crianças e aos adolescentes 

diante da sua hipossuficiência e vulnerabilidade. O objetivo geral foi analisar o controle 

da propaganda infantil assegurando a proteção tanto da criança quanto do 

adolescente, trazendo a responsabilidade não somente a mídia, mas também a 

família, a sociedade e ao poder público que são de suma importância para a formação 

dos menores. Para melhor compreender a matéria proposta, o método de produção 

utilizado foi o expositivo, com levantamento bibliográfico. A proposta é demostrar a 

importância que o tema tem e que tem sido objeto de estudos e pesquisas no mundo 

todo objetivando uma solução para o problema, respeitando a criança e o adolescente 

em sua condição peculiar de hipossuficiência e vulnerabilidade e trazendo a 

responsabilidade de seus direitos violados desde a família até ao Poder Público. 

 

Desenvolvimento 

Vivemos em mundo sem igual e no que tange ao direito infantojuvenil e a sociedade 

brasileira a dignidade da pessoa humana surge como um dos, se não o maior deles, 

princípios fundamentais que reconhece cada indivíduo com sua singularidade e valor, 

cada qual essencial para uma vida com realizações. Todavia o que se vê escrito num 

papel embora haja força de Lei, sem sempre é o que ocorre no mundo ontológico. 

Para se compreender como a nossa sociedade chegou ao ponto de ser uma 

sociedade do “ter” para “ser” para “ser” de modo que atingisse às crianças e 

adolescentes, é preciso entender a história do consumo. Considerando que as 

atividades de consumo se transformaram com a evolução da humanidade e que foi 

partir do século XIX que o Estado passou a ter uma maior participação na economia 

em resposta ao sistema liberal, o qual segundo André Ramos Tavares (2003, p. 54) 

“gerou em momentos críticas da humanidade, uma situação insuportável, de modo 

que, mesmo em países de alta tradição liberal e capitalista, passou-se admitir a 



necessidade de intervenção do Poder Público no mercado e na economia, motivo pelo 

qual os direitos econômicos e sociais passam a ter proteção constitucional”. 

Com o consumismo nascido na década de 1920 nos Estados Unidos da América foi 

intensificado pela publicidade, pela moda, pela mídia e principalmente pelo crédito, 

pois com ele tornou-se possível realizar os desejos imediatos. Mais adiante na década 

de 1950 as sociedades americana e europeia se tornaram fortemente presas ao culto 

do consumismo, do ócio e do prazer (LIPOVETSKY, 2005, apud ANDREUCCI; 

CARACIOLA, 2010, p.478). 

De acordo com Marshall Berman (2007) ser moderno é fazer parte de um de um 

universo no qual, como disse Marx, tudo que é sólido desmancha no ar.  

Seria incerto dizer que o ser humano não tem desejos, pelo contrário, o desejo é 

inerente à condição humana, é uma pressão constante que resulta do vazio, da 

incompletude essencial e em se tratando da criança é importante de que ela tenha 

desejos, mas o que ela não sabe é que esse desejo foi implantado nela ao longo do 

tempo. Logo o consumo surge como um dispositivo/meio possibilitando a satisfação 

efêmera e incompleta do sujeito em relação ao desejo, ao passo que, a publicidade é 

quem sustenta a busca pela completude do consumo, valendo-se de recursos tanto 

emocionais, bem como sedutores para transmitirem ao receptor a ideia de que o 

transitório irá saciar os incontroláveis desejos, de maneira que, ao os consumir todo 

reconhecimento, fama, alegria e prazer se farão presentes na vida de seus usuários. 

Isso é possível ser verificado com mais freqüência nas publicidades de que tem por 

objetivo alcançar a beleza, onde a utilização de estereótipos de beleza, perfeição e 

aceitação são ultra explorados, dando origem a uma criação de grupos aspiracionais 

e tendências comportamentais. De acordo com uma pesquisa feita pelo SEBRAE o 

Brasil é o terceiro mercado de beleza no mundo, R$15 bilhões de reais são gastos por 

ano no setor, cuidados com o cabelo ocupam a primeira posição. A publicidade cria 

cenários/fantasias remetendo a mensagem de que somente com o produto ou serviço 

é que teremos a felicidade, a satisfação plena e bem estar, logo é possível perceber 

que a publicidade não mais exerce sua atividade típica de ferramenta de marketing 

com objetivo de divulgar ofertas e produtos e sim os apresenta como sendo capazes 

de suprir o vazio do indivíduo moderno, como também de proporcionar a tão almejada 

felicidade. 



Com isso a seguinte a presente buscou demonstrar à importância da restrição da 

publicidade dirigida as crianças, tema este que tem sido estudado em todo mundo, 

dado que, 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 à 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. 

Objetivos (e/ou Hipóteses) 

Como objetivo geral tal pesquisa buscou 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 infantojuvenil, com programas educativos, artísticos, 

culturais e informativos, respeitando o horário adequado, mas também dos entes 

encarregados de tornar infalível a efetivação dos direitos inerentes à pessoa humana.  

Embora existam regras previstas na Constituição Federal e no ECA, há ainda um 

grande desfalque neste assunto, 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 pela IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião 

Pública e Estatística) mostrou que, só no Brasil, a população passa em média 5 (cinco) 

horas por dia em frente à 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. 

No que tange aos objetivos específicos buscou-se a constitucionalidade e a 

necessidade de se implementar um marco regulatório. 

Justificativa 

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 à 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.  

Pode-se 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.  

Método (ou Material e Métodos) 

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. 



Resultados  

No que tange aos resultados obtidos ao longo da pesquisa, verifica-se que muito 

embora haja no dispositivo constitucional, em seu art. 277, disposição acerca aa 

proteção à criança e ao adolescente, tal dispositivo é constantemente violado pela 

mídia, que incansavelmente abusam do limite da ética, aproveitando-se da fragilidade 

dos menores, visto que são caracterizados como vulneráveis e hipossuficientes. 

Neste sentido, mesmo com a entrada da Resolução163/2014, nota pública 

‘publicidade infantil’ assinada por inúmeras associações, ainda não há o 

reconhecimento quanto a legitimidade e vigência, de modo que tal Resolução é tida 

como inconstitucional, pois deveria ser tradada por Lei Federal.  

Considerações Finais 

A presente pesquisa pretendeu demonstrar que toda criança e adolescente estão 

protegidos pelo princípio da proteção integral tratado na Constituição Federal de 1988 

em seu art. 227. 

Com base neste princípio a criança e o adolescente, devido sua peculiar característica 

de vulnerabilidade e hipossuficiência, merecem ser protegidos de toda e qualquer tipo 

de publicidade abusiva que traga más consequências em seu processo de formação 

como ser humano e consumidor. 

Para tanto corrobora também com o mencionado diploma legal, outras legislações 

com o escopo de proteção ao consumidor criança, como o ECA e o CDC. 

Constatou-se também que há diversas formas que a indústria publicitária se utiliza 

para influenciar o público infantojuvenil, mas a principal delas é por meio televisivo.  

Tais formas abusam do limite da ética, aproveitando-se da fragilidade e, diferente dos 

adultos, este público a quem se destina a publicidade abusiva, não possui 

discernimento para compreender a mensagem publicitária em sua amplitude. 

Verificou-se também que esse direcionamento desenfreado gera consequências para 

os pequenos como a obesidade e sobrepeso infantil, a erotização precoce e o 

consumo de tabacos e álcool.  



Por fim, mesmo com a publicação da Resolução163/2014, a nota pública ‘publicidade 

infantil’ assinada pela ABA, ANJ dentre outras associações não reconhecem a 

legitimidade e a vigência da Resolução 163, pois só quem pode legislar em matéria 

de publicidade é a União. Dentro deste viés a resolução é inconstitucional no aspecto 

formal e deveria ser tratada por Lei Federal, conforme o art. 21 da CRFB/88, embora 

tenha poder vinculante, por se tratar de um ato normativo previsto no art. 59 da 

CRFB/88, para essa corrente ainda assim é inconstitucional.  Logo verifica-se que há 

um impasse em sua classificação como constitucional ou inconstitucional, e é por essa 

razão que ainda vê-se publicidades dirigidas às crianças e aos adolescentes.  

A princípio a Resolução 163 trouxe certa esperança para aqueles que tanto a 

aguardavam, mas mesmo com uma lide pendente ainda assim ela não terá eficácia 

plena se a família, a sociedade, o Poder Público e todos aqueles responsáveis a 

assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes permanecerem inertes.  

Portanto se realmente queremos a erradicação do problema a fim de garantir um 

futuro seguro a todos, somos nós mesmos que devemos nos mobilizar e fazer do 

direito no papel se tornar real. 
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