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RESUMO
O presente trabalho tem por escopo estudar e analisar de forma multidisciplinar a veiculação de publicidades voltadas às
crianças e adolescentes, demonstrando suas inadequações e, consequentemente os efeitos negativos que estas podem
trazer ao desenvolvimento sadio dos infantes e à sociedade como um todo. Ademais,  pretende-se estudar como o
Estado  poderá  proteger  às  crianças  e  os  adolescentes  frente  à  publicidade  e  possíveis  conflitos  entre  princípios
fundamentais. Para isso, é imprescindível a criação de uma regulamentação específica com cogência legal limitando a
publicidade,  com  o  intuito  de  garantir  a  eficácia  dos  direitos  fundamentais  das  crianças  e  dos  adolescentes.  E,
demonstrar  que apesar  de existirem conflitos  entre  princípios,  ao se  aplicar  as  teorias  da ponderação  e restrição,
determinar-se-á que os infantes necessitam de proteção face a condição de vulnerabilidade por estarem em fase de
desenvolvimento  e  serem  facilmente  influenciados  por  publicidades  inadequadas.  Para  tanto,  a  pesquisa  será
desenvolvida por meio do método teórico, que consiste na pesquisa de obras doutrinárias, de artigos científicos, de
legislação  nacional  e  internacional  que  sejam pertinentes,  e,  ainda,  na análise  da jurisprudência  e  de documentos
eletrônicos
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1 INTRODUÇÃO

O  desenvolvimento  da  sociedade  de  consumo  e  da  produção  em  massa,  incentivou  o
surgimento de novas tecnologias, tais como televisões, computadores,  smartphones, entre outros.
Estas tecnologias são utilizadas como veículos de comunicação de massa e propiciam, por meio de
publicidades,  a  divulgação de informações sobre  produtos  a  um público-alvo,  oferecendo-os de
forma estratégica e, por conseguinte, persuadindo esse público a adquiri-los. 

Com  o  crescimento  populacional  infantil  atrelado  a  crescente  necessidade  de  lucros,
aumentou esse mercado consumerista, expandindo o público-alvo das publicidades às crianças e
adolescentes, tendo em vista que estes possuem um enorme poder de influenciarem os pais na
aquisição de produtos.

Na sociedade de consumo atual, é imprescindível que as empresas se valham da publicidade
como instrumento de oferta e persuasão que, segundo José Geraldo Brito Filomeno (2014, p.221), é
uma mensagem técnica, planejada por profissionais, com o objetivo de ofertar produtos e serviços,
convencendo o consumidor-alvo a comprá-los. Isso porque, no mercado da livre concorrência, no
qual existem infinitas ofertas de produtos, faz-se necessário que as empresas busquem destacar
suas mercadorias. 

Diante  do  exposto,  questiona-se  se  as  publicidades  infantis  estão  adequadas  ao
desenvolvimento da criança e do adolescente? Quais as consequências das publicidades infantis?
Há necessidade de uma legislação específica para regulamentar as publicidades? Em caso positivo,
é possível legislar diante de um conflito entre princípios: o da livre iniciativa “versus” o da proteção
integral? A legislação a ser elaborada deverá ser restritiva ou proibitiva em relação a publicidade
infantil?   
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Constata-se que as publicidades voltadas às crianças e adolescentes não estão adequadas,
tendo em vista  que as empresas de marketing aproveitam-se da ingenuidade, da inocência,  da
vulnerabilidade  dos  infantes  para  embutir  neles  o  desejo  por  produtos,  já  que  não  possuem
discernimento suficiente para compreender as mensagens publicitárias e distinguir o que realmente
se faz necessário.

De acordo com Igor Rodrigues Britto,  as mensagens publicitárias refletem “[...]  os valores
atuais, ou a falta deles, inerentes a uma sociedade [...] apresentam situações encenadas com teor
extremamente adulto” (2009, p. 84), com apelos sexuais e violentos. 

Destarte,  as  publicidades  geram  efeitos  negativos  na  formação  da  personalidade  e  no
desenvolvimento infantil, pois é na fase jovem que o ser humano forma e molda seu caráter, de
acordo com os valores e normas éticas e morais que lhe são repassadas. Além disso, por serem
impróprias  ao  público  jovem,  incentivam  “o  comportamento  consumista,  o  estresse  familiar,
principalmente através da técnica chamada “fator amolação”, ao processo de erotização precoce,
além de  outros,  que  já  são  casos  de  saúde  pública,  como  a  obesidade  infantil  e  a  anorexia”
(VALOIS, 2013, p. 9). 

Observa-se,  assim,  que as  publicidades,  na  maioria  das vezes,  não  respeitam princípios
sociais de proteção aos direitos da criança e adolescentes. Desta forma, faz-se imperioso o controle
publicitário por meio de regras específicas acerca da forma, modo e conteúdo das publicidades a
serem veiculadas à população jovem.

 Entretanto, verifica-se que no Brasil não existe uma legislação específica sobre o assunto. Há
apenas normas de caráter geral e abrangentes como as do Código de Defesa do Consumidor ou
normas  éticas  do  Código  Brasileiro  de  Autorregulamentação  Publicitária,  que  apesar  de
regulamentarem  de  forma  específica  a  publicidade,  não  têm  cogência  legal,  posto  que
administrativas. 

Existe uma certa dificuldade em legislar de forma específica sobre o assunto, já que há um
conflitos entre princípios fundamentais, quais sejam: os princípios da liberdade de expressão,  da
livre concorrência e da iniciativa com o princípio da proteção integral da criança e do adolescente,
todos  insculpidos  na  Constituição  Federal.   Mas,  por  meio  da  teoria  da  ponderação  e  da
proporcionalidade, é possível solucionar esse problema de conflito entre princípios, na medida em
que  se  crie  uma  legislação  restritiva,  na  qual  as  empresas  possam  veicular  suas  mensagens
publicitárias, mas respeitando regras de proteção em relação ao adolescente e a criança. 

Desta  forma,  espera-se  concluir  ser  essencial  a  implementação  de  uma  regulamentação
específica com força legal, direcionando a forma e como a publicidade deve ser veiculada, com o fim
de garantir a eficácia dos direitos fundamentais de proteção à criança e ao adolescente.

2 JUSTIFICATIVA 

Diante da sociedade de consumo atual, na qual há uma valorização dos objetos frente ao
seres  humanos  e  dos  recursos  naturais,  verifica-se  que  o  presente  trabalho  contribui  para  a
formação cognitiva das crianças e adolescentes. E, isto permite que estes, tenham conscientização
sobre a sustentabilidade dos recursos naturais e não sejam facilmente enganados com publicidades
enganosas. 

Contribui,  também, para a criação de uma legislação minuciosa acerca da veiculação de
publicidades voltadas ao público infantil,  demonstrando a importância da proteção do Estado no
controle e limitação das publicidades.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho está sendo desenvolvido por meio do método teórico, que consiste na pesquisa de
obras  doutrinárias,  de  artigos  científicos,  de  legislação  nacional  e  internacional  que  sejam
pertinentes, e, ainda, na análise da jurisprudência e de documentos eletrônicos. 

Ademais,  diante  da  multidisciplinaridade  do  tema,  a  presente  pesquisa  utiliza-se  de
conhecimentos  de  outras  áreas  como  direito,  sociologia,  antropologia,  psicologia  e  marketing,
objetivando compreender alguns conceitos como criança, adolescente, vulnerabilidade, sociedade
de consumo, publicidade, entre outros. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como  resultado  esperado,  busca-se  demonstrar  que  ante  os  impactos  negativos  das
publicidades no crescimento e desenvolvimento das crianças, faz-se necessário a criação de uma
regulamentação específica com cogência legal, visando direcionar a forma que a publicidade deve
ser veiculada, garantindo, assim, a eficácia dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes.
Isso porque, atualmente, constata-se que as publicidades voltadas às crianças e adolescentes não
estão adequadas, na medida em que não respeitam princípios sociais de proteção aos direitos da
criança  e,  por  consequência  geram  efeitos  negativos  na  formação  da  personalidade  e
desenvolvimento dos infantes. 

5 CONCLUSÃO

Constata-se que a publicidade infantil  é um tipo de comunicação utilizada pelas empresas
com objetivo  de  persuadir  e  seduzir  crianças  e  adolescentes  ao  oferecer  produtos  e  serviços,
destacando  somente  suas  melhores  qualidades.  Assim,  aproveitam-se  da  ingenuidade  e
vulnerabilidade dos infantes com o fim principal de obtenção de lucro. 

Desse modo, o direito das crianças a um desenvolvimento e formação saudável e adequado é
constantemente  violado  face  essas  publicidades  inadequadas  que  não  respeitam  princípios
fundamentais de proteção dos infantes, e com isso, ocasionam diversos problemas como obesidade
infantil e erotização precoce. 

É possível, então, concluir ser fundamental a existência de uma legislação que regulamente,
de  forma  específica,  as  publicidades  infantis  e  equilibre  os  interesses  das  empresas  com  os
princípios de proteção social das crianças e dos adolescentes. 

Espera-se, com este trabalho, contribuir para a criação de uma sociedade mais equilibrada,
demonstrando a necessidade das empresas de marketing assumirem o compromisso de produzirem
mensagens que não sejam enganosas ou abusivas e, acima de tudo, conforme afirma Adriana R.
Ferreira (2015) colaborem para a construção de uma sociedade que não reduza a infância a um
mercado consumidor. 
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