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A programação dos meios de comunicação e a publicidade voltada ao público infantil foram os 
temas abordados durante um workshqp que aconteceu na última terça-feira (23), para 
apresentar o 2º Fórum Internacional Criança e Consumo, realizado pelo Instituto Alana. Entre 
as causas defendidas pelo instituto está o fim da publicidade voltada ao público infantil. 
 
"A idéia de que os pais podem dizer não aos filhos não faz sentido porque não há como eles 
concorrerem com empresas que gastam bilhões de dólares em marketing", disse Susan Linn, 
professora de psiquiatria na Escola Médica de Harvard e diretora associada do Centro de 
Mídia Infantil Judge Baker, de Boston (EUA). 
 
O fórum reuniu diversos profissionais que estudam o tema para discutir os impactos da 
sociedade de consumo e dos meios de comunicação de massa na formação das crianças e dos 
adolescentes, no Itaú Cultural, em São Paulo. Além de Susan, o workshop e o fórum tiveram 
a presença da doutora em sociologia e coordenadora científica da International Cleringhouse 
on Children, Youth and Media, Cecília von Feilitzen. 
 
Cecília explicou que a entidade para qual trabalha é um centro de informação e conhecimento 
que, a princípio, tinha o foco em pesquisas sobre violência nos meios de comunicação, mas 
aos poucos foi expandindo o campo de estudo. "Trabalhamos principalmente com dois artigos 
da Convenção da ONU sobre os Direitos das Crianças: o artigo 13, que diz que as crianças 
têm liberdade de expressão, ou seja, temos de incluir a visão das crianças na mídia, e o 
artigo 17, que diz que a mídia é responsável por fornecer material que seja bom para as 
crianças", argumentou. 
 
A especialista contou que as pesquisas mostram que as crianças são sim influenciadas pelos 
valores transmitidos pela mídia. "A mídia é um dos fatores que influencia. Claro que os pais, 
a sociedade também, mas não se pode ignorar a mídia", disse. 
 
Cecília lembrou que, na Suécia, seu país de origem, é proibida a publicidade para crianças de 
até 12 anos. "Também não é permitido fazer qualquer tipo de propaganda imediatamente 
antes ou depois nem durante os programas infantis, nem para adultos". 
 
MARKETING 
 
O marketing voltado às crianças foi o principal tema da apresentação de Susan Linn. A 
professora, que também é autora do livro "Crianças do Consumo - A infância roubada", 
chamou a atenção para o fato de que hoje os valores gastos com o tema são muito maiores. 
"Em 1983, foram gastos US$ 100 milhões com marketing para crianças. Atualmente, são 
gastos US$ 17 bilhões", contou. Além da significativa diferença de investimento, a maneira 
como o marketing é feito hoje em dia também é muito mais agressiva, segundo a 
profissional. "Não é a mesma coisa de quando vocês eram crianças. A publicidade está 
chegando à invasão da vida das crianças", analisou. 
 
Outra diferenciação, segundo Susan, é que antes só havia os comerciais de TV, hoje são 
diversas mídias digitais atingindo os jovens. "Há também o licenciamento que, só em 2006, 
movimentou US$ 22 bilhões". 
 
Uma das preocupações da professora é que se tem subestimado a mídia. "As crianças não 
têm o córtex, que é a parte do cérebro que faz o julgamento, desenvolvido como o dos 
adultos. Na idade pré-escolar, elas não conseguem distinguir programação de comercial. Até 
os oito anos, elas não percebem a persuasão. Até os 12 anos, não são críticas", defendeu. 
 
CONAR 
 
No Brasil, os comerciais para crianças seguem a auto-regulamentação do Conar. Segundo o 
artigo 37 do Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária, os anúncios para crianças 



e jovens não podem desmerecer valores sociais positivos, provocar qualquer tipo de 
discriminação, associar crianças e adolescentes a situaçãoes incompatíveis com sua condição, 
impor a noção de que o consumo proporcione superioridade, provocar constrangimento aos 
pais para obrigar o consumo, usar crianças e adolescentes como modelos para fazer apelo 
direto ao consumo, usar formato jornalístico, dar a entender que o produto tem característica 
exclusiva quando na verdade ela é comum a todos ou utilizar pressão psicológica ou violência 
que causem medo. 
 
Além disso, tramita na Câmara o PL 59 21/01, do deputado Luiz Carlos Jorge Hauly (PSDB-
PR), que proíbe a publicidade para o público infantil. O projeto de lei está na Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, aguardando parecer. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 29 set. 2008, p. 23.   


