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Eu Etiqueta.  

Carlos Drummond de Andrade 



6 
 

RESUMO 

 

Assistir televisão se encontra entre as atividades de lazer de maior preferência entre as 
crianças, que são apresentadas aos seus conteúdos televisivos antes mesmo de frequentarem a 
escola ou desenvolverem seus mecanismos cognitivos. No universo da produção televisiva 
encontramos as propagandas, que se apropriam da atenção dedicada pelas crianças à televisão 
para exibir seus produtos e marcas, o que pode estimular o desenvolvimento de 
comportamentos consumistas nas crianças, pois elas ainda se encontram em formação, sendo 
ainda incapazes de desenvolverem sozinhas uma argumentação contrária em relação ao 
discurso publicitário. Nesse sentido, o presente estudo buscou entender a mediação da família 
sobre o consumo de publicidade televisiva infantil por parte das crianças, buscando entender e 
refletir sobre a posição e importância que a família ocupa nesse processo, uma vez que ela é a 
principal instituição de formação e preservação da infância em sociedade. A nossa pesquisa 
foi realizada através de questionários estruturados, junto a 85 famílias de estudantes entre seis 
e doze anos da Escola Municipal Alcides Manoel de Medeiros, do município de Mossoró-RN. 
Através da análise quantitativa dos dados pudemos refletir sobre as relações de consumo e 
espaços de socialização entre a infância, a publicidade televisiva infantil e a família.  

 

PALAVRAS- CHAVE: Televisão; publicidade infantil; família; infância.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

Presenciamos atualmente inúmeros debates no Brasil sobre os possíveis efeitos 

persuasivos que a publicidade pode causar sobre a formação e desenvolvimento das crianças, 

que por serem concebidas como indivíduos em desenvolvimento cognitivo, psicológico e 

físico, são consideradas mais vulneráveis ao discurso publicitário, pois ainda não dispõem de 

mecanismos suficientes para entenderem seus objetivos de venda e persuasão. A publicidade 

televisiva infantil recebe as maiores críticas, pois a televisão é uma das mídias mais 

apreciadas e presente na vida das crianças, que dedicam a ela grande parte de seu tempo, que 

em alguns casos chega a ultrapassar o período que elas ficam na escola ou mesmo com os 

pais.  

A publicidade televisiva infantil se apodera da atenção dedicada pelas crianças à 

televisão e nesse espaço passa a expor seus produtos e marcas, utilizando ferramentas de 

imagem e som que entram no imaginário das crianças e as encantam diante dos seus anúncios, 

o que pode estimular a comportamentos consumistas, levar a obesidade infantil e despertar a 

sexualidade precoce. 

Ao contrário de outros países como Suécia, Alemanha e Estados Unidos em que já 

existe uma regulamentação da publicidade dirigida para as crianças, no Brasil está ainda é 

uma questão que se encontra em debate. Desde o ano de 2001 está para ser julgado o Projeto 

de Lei n° 5921/01 apresentado pelo deputado Luiz Carlos Hauly, que objetiva proibir a 

publicidade de produtos infantis para as crianças. 

Consideramos que a publicidade ao se dirigir para a criança, passa a considerá-la como 

qualquer outro segmento de consumidor, o que a deixa na mesma posição dos adultos no 

mercado de consumo. Tal fato vai de encontro com o conceito moderno de infância, que 

define a criança como um ser frágil e em formação, possuidora de particularidades e 

necessidades distintas dos adultos, sendo por isso separada e preservada do mundo deles.  

A família constitui a principal instituição de referência e instrução das crianças em 

sociedade e a sua posição frente ao consumo de publicidade televisiva infantil é determinante 

para um maior controle e preservação das crianças contra o discurso persuasivo da 

publicidade. Tal fato se tornou o verdadeiro alicerce para a construção do atual objeto deste 

trabalho, em que buscamos refletir sobre a mediação da família frente ao discurso persuasivo 
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da publicidade televisiva infantil e as crianças, que se constituem indivíduos em formação e 

por isso, são consideradas incapazes de entender o objetivo de venda e consumo das 

propagandas, sendo assim mais vulneráveis aos seus apelos.  

Buscamos através de nossa pesquisa descobrir a participação e importância da 

televisão na vida cotidiana das famílias e das crianças, desvendando assim o nível de 

exposição à publicidade infantil sofrida pelas crianças através da TV. Procuramos deste modo 

refletir sobre a influência das propagandas televisivas sobre a formação de valores e 

comportamentos das crianças, buscando entender como os pais percebem e se comportam 

diante desse processo estabelecido entre as crianças e o consumo do discurso publicitário. 

O interesse inicial sobre o presente estudo tem sua origem na minha experiência como 

educadora infantil durante os anos de 2008 a 2009 na Escola Estadual Luiz Dantas Cavalcante 

em que trabalhei como professora auxiliar junto à crianças que compreendiam uma faixa 

etária entre seis e nove anos de idade, e cursavam entre o primeiro e segundo ano do ensino 

fundamental.  

Da mesma forma, a minha participação durante três anos no programa Mais 

Educação1, na Escola Municipal Alcides Manoel de Medeiros, durante os anos de 2009 a 

2012, em que coordenei oficinas e atividades voltadas para a área de Educomunicação, mais 

especificamente com a disciplina de Rádio Escolar, para estudantes entre oito e doze anos de 

idade. Esta experiência me proporcionou perceber a importância e responsabilidade que os 

meios de comunicação de massa assumem no processo de formação e educação das crianças e 

jovens.  

O projeto de iniciação cientifica da UERN, intitulado A Televisão na Escola , 

vinculado ao Grupo de Pesquisa em Comunicação, Cultura e Sociedade – GCOM2, 

desenvolvido desde o ano de 2009, nos proporcionou pesquisar sobre o consumo de 

conteúdos televisivos e as relações de mediação entre professores do ensino médio, estudantes 

e suas famílias, buscando entender os diálogos e rupturas estabelecidos entre esses espaços de 

socialização e de formação. Através do projeto percebemos a importância que a televisão 

                                                           
1 O programa Mais Educação é um projeto do Governo Federal que tem como proposta a educação em tempo 
integral, objetivando promover atividades que possam melhorar o ambiente educacional e consequentemente a 
aprendizagem dos alunos.      

2 O GCOM é um grupo de pesquisa do Curso de Comunicação Social da Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte. 
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assume na vida e na socialização dos sujeitos pesquisados, bem como sobre a formação dos 

estudantes, que assim como as suas famílias, mostraram dedicar diariamente parte de seu 

tempo em frente aos conteúdos televisivos. Isto revelou a importância de haver um diálogo 

maior da família e da escola com e sobre a televisão, que ocupa uma posição privilegiada na 

formação e na socialização de crianças e jovens. 

Através dos resultados obtidos durante os três anos de projeto, indagamos se a intensa 

relação desses jovens com a televisão poderia ser resultado de uma infância dedicada em 

grande parte como audiência desse meio de comunicação, bem como se os hábitos familiares 

de consumo televisivo poderiam atuar nesta relação. Isto culminou nas primeiras inquietações 

que levaram à realização deste trabalho, através do qual passamos a refletir sobre as relações 

de socialização estabelecidas entre a família, a televisão e a criança, bem como a influência do 

consumo televisivo da família sobre o comportamento das crianças em frente à TV. 

A disciplina Psicologia do Consumidor cursada no sexto período da habilitação de 

Publicidade e Propaganda, do curso de Comunicação Social da UERN, associada ao trabalho 

na iniciação científica, nos proporcionou a reflexão sobre a abordagem da publicidade dirigida 

à infância e sua problematização como objeto de estudo. Os estudos realizados nesta 

disciplina nos proporcionaram conhecer a abordagem da publicidade em relação à infância 

como público consumidor, além das técnicas utilizadas pelos publicitários para prender a 

atenção desse público aos seus anúncios. Isto contribuiu para a formação do nosso problema 

de pesquisa, que busca compreender como a família percebe e se comporta em relação à 

publicidade televisiva dirigida para seus filhos, refletindo assim sobre a atuação da 

publicidade na socialização e consumo familiar, e sua possível intervenção sobre a formação 

de valores consumistas nas crianças.  

Para alcançar o objetivo proposto escolhemos trabalhar com uma escola pública do 

ensino fundamental do município de Mossoró. Selecionamos assim a Escola Municipal 

Alcides Manoel de Medeiros. Esta escolha foi feita devido a familiaridade e proximidade que 

tenho com a direção da escola, com os estudantes e as suas famílias, o que se tornou possível  

através dos três anos em que participei do programa Mais Educação, conforme já 

mencionado.  

Inicialmente dividimos a pesquisa em duas etapas: a primeira, de cunho quantitativo e 

a segunda com uma abordagem qualitativa. A primeira etapa consistiu na aplicação de 

questionários estruturados junto às famílias selecionadas. Através da análise preliminar dos 
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dados obtidos nessa primeira etapa, seriam selecionadas oito famílias que iriam participar da 

segunda etapa da pesquisa, a pesquisa qualitativa, que seria realizada por meio de entrevistas 

em profundidade gravadas em vídeo, com a finalidade de aprofundar o tema em questão.  

Porém, devido a fatores como greve na rede municipal de ensino da cidade de 

Mossoró-RN, atribuídos à dificuldade de localização e contato com as famílias que seriam 

pesquisadas sem a intermediação da escola, implicaram em atraso na aplicação dos 

questionários e consequentemente no tratamento e organização dos dados quantitativos. Tal 

fato tornou inviável a realização da segunda etapa da nossa pesquisa. 

Desta maneira, o presente estudo teve por base a análise quantitativa dos dados obtidos 

durante a primeira fase da pesquisa, o que nos proporcionou um panorama geral da relação e 

do consumo televisivo das famílias pesquisas, tornando possível uma reflexão sobre a 

importância que a televisão assume na vida dos sujeitos pesquisados, e em especial das 

crianças, em que a televisão passou a atuar sobre a formação e socialização delas. Por outro 

lado, e em menor grau, buscamos entender e refletir sobre a mediação da família frente à 

exposição das crianças aos conteúdos publicitários que são exibidos através da TV, pois 

esperávamos esclarecer essa questão através das entrevistas em profundidade. 

Deste modo, a nossa pesquisa se realizou durante o mês de maio de 2012, através da 

aplicação de questionários estruturados, junto a 85 famílias de estudantes entre seis e doze 

anos, que cursam entre segundo e o quinto ano do ensino fundamental. As famílias 

pesquisadas são compostas em sua maioria de pais entre 26 e 41 anos de idade, que possuem 

dois ou três filhos. A renda mensal dessas famílias esta estipulada entre um e dois salários 

mínimos.  

Buscamos demonstrar através do nosso estudo a importância da família e da televisão, 

em particular da publicidade televisiva infantil, sobre a formação e socialização das crianças. 

Deste modo, desenvolvemos nosso argumento em dois capítulos, onde expomos nossa 

fundamentação teórico-metodológica e a análise e interpretação dos dados da pesquisa.  

O primeiro capítulo está subdividido em três seções, na primeira delas apresentamos a 

construção histórica do conceito infância, que na sociedade moderna passou a considerar as 

crianças como indivíduos em formação, possuidoras de necessidades e particularidades 

diferenciadas dos adultos, sendo por isso, separada e preservada diante do mundo. Mostramos 

que a consolidação desse conceito moderno de infância ocorreu junto com as transformações 
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de duas instituições que se tornaram fundamentais em nossa sociedade para a preservação e 

formação das crianças, a família e a escola.  

Na segunda seção trazemos as principais leis e normas criadas ao longo do século XX 

que contribuíram para que o conceito moderno de infância se consolidasse em sociedade, a 

partir desse momento, todas as crianças independente de classe social, cor ou religião, 

passaram a ser consideradas seres em formação, com direitos assegurados institucionalmente, 

tornando dever da família e de toda a sociedade a sua preservação e segurança. Na terceira e 

última seção desse primeiro capítulo, tratamos da socialização das crianças através da 

contribuição da família, da escola e da televisão, que assim como a família e a escola, se 

tornou uma instituição com importante papel formador e socializador. No universo da 

produção televisiva, abordamos a atuação da publicidade infantil sobre a formação e 

desenvolvimento de valores e comportamentos consumistas nas crianças.  

No capítulo seguinte apresentamos os resultados e análises da nossa pesquisa, que nos 

permitiu refletir sobre a presença diária da televisão na vida e na socialização das famílias 

pesquisadas, analisando assim a exposição delas, em especial das crianças, aos apelos da 

publicidade exibida durante a programação televisiva. Buscamos assim um maior 

entendimento sobre a mediação da família frente ao consumo de publicidade televisiva 

infantil por parte das crianças.  

Por fim, trazemos as nossas percepções e conclusões sobre a pesquisa realizada, em 

que pudemos analisar a atuação da televisão na vida das famílias pesquisadas, bem como 

sobre o consumo de publicidade infantil proporcionado por ela às crianças. Resaltamos que a 

televisão é apenas uma ferramenta utilizada pela publicidade para atingir as crianças, além 

dela, podemos encontrar a publicidade na rua, através dos outdoors e fachadas por exemplo, 

na mochila do colega na escola, na sala do dentista, nas revistas e em tantos outros lugares 

que possamos imaginar. Concluímos assim que a proteção das crianças contra o discurso 

persuasivo da publicidade é um dever de toda a sociedade, e não apenas da família ou da 

escola, que sozinhas não conseguem controlar o nível de exposição das crianças aos anúncios. 

Esperamos que nosso estudo possa contribuir para um maior entendimento dos 

espaços de socialização e relações de consumo estabelecidos entre a família, a infância e a 

publicidade veiculada pela televisão, visto que os estudos e debates desta área são bastantes 

atuais, bem como a maioria da bibliografia disponível, que por sua vez se encontra em língua 

inglesa, assim como a maioria das pesquisas e dados disponíveis. 
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2. DESENVOLVIMENTO DA IDÉIA MODERNA DA INFÂNCA E DA FAMÍLIA 

 

2.1. Infância: construindo um conceito 

2.1.1. Uma sociedade sem crianças 

A construção do conceito de infância tal como conhecemos hoje, resultou de uma série 

de transformações históricas, sociais e culturais para ser concebida como tal, ou seja, o 

conceito de infância foi historicamente produzido. Ser criança no século XV não significava 

nenhum tipo de diferenciação entre adultos e crianças. 

Conforme Ariès (1981) através de sua análise iconográfica, na idade média, a duração 

da infância perdurava apenas o seu período mais frágil, ou seja, assim que a criança 

conseguisse realizar atividades básicas sozinha, como comer e beber, sem a ajuda da sua mãe 

ou de sua ama3, era logo misturada com os adultos, confundindo-se com eles.  

Assim, de crianças pequenas elas avançavam logo para a fase adulto-jovem, sem 

passar pelas etapas da juventude, sendo vistas pela sociedade medieval como homens e 

mulheres de tamanho reduzido, conforme nos mostra Ariès:  

 
A criança era, portanto diferente do homem, mas apenas no tamanho e na 
força, enquanto as outras características permaneciam iguais. Seria então 
interessante comparar a criança ao anão [...]. A criança é um anão, mas um 
anão seguro de que não permanecerá anão, salvo em caso de feitiçaria. 
(ARIÈS, 1981, p. 14-15). 

 

Nessa época tudo se permitia na presença das crianças, desde linguagens vulgares, 

cenas indecentes, até o hábito dos adultos de tomarem liberdades com os órgãos sexuais das 

crianças, pois para a mentalidade dessas pessoas, tal hábito não passava de brincadeiras 

maliciosas, fazendo parte de uma tradição largamente aceita e bastante difundida na época. Da 

mesma forma, também se acreditava que as crianças fossem indiferentes a esses hábitos 

sexuais. Achava-se na verdade que esses hábitos não surtiam efeito algum sobre a criança. 

Isso acontecia por duas razões. Primeiro, porque se acreditava que a criança 
impúbere fosse alheia e indiferente à sexualidade. Portanto, os gestos e as 
alusões não tinham consequência sobre a criança, tornavam-se gratuitos e 
perdiam sua especificidade sexual - neutralizavam-se. Segundo, porque 
ainda não existia o sentimento de que as referências aos assuntos sexuais, 
mesmo que despojadas na prática de segundas intenções equívocas, 
pudessem macular a inocência infantil - de fato ou segundo a opinião que se 

                                                           
3 Conforme dicionário Aurélio (2012) ama diz respeito à mulher responsável pelo cuidado e criação da criança.  
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tinha dessa inocência. Na realidade, não se acreditava que essa inocência 
realmente existisse. (ARIÈS, 1981, p. 132). 

A dureza de uma vida difícil para as classes mais baixas, somada a alta taxa de 

mortalidade infantil, numa época em que as condições de higiene e saúde eram bastante 

precárias, esses fatores juntos, causavam a morte prematura de muitas crianças, o que não 

significava um acontecimento de grande comoção, pelo contrário, a regra geral era não se 

fazer grande caso sobre a morte de uma criança, pois logo outra nasceria. Assim as famílias 

tinham muitos filhos, na esperança de que um ou dois desses chegassem a sobreviver. Dessa 

forma, os pais não tinham e nem podiam ter um envolvimento emocional e afetivo com seus 

filhos, pois a incapacidade de sobrevivência deles era relativamente grande. A criança não 

saia do seu status de anonimato, pois sua passagem pela sociedade era bastante rápida.  

A prática do infanticídio4 por sua vez, também era bastante comum na Idade Média, 

apesar de se tratar de um crime, no entanto, era praticado em segredo por algumas famílias de 

diferentes classes sociais. Nas famílias ricas, as mulheres infiéis ao matrimônio, cometiam o 

infanticídio na tentativa de mascarar sua infidelidade contra o marido e preservar assim seu 

casamento. Também havia casos entre as moças solteiras, que engravidavam antes do 

casamento e encontravam nessa prática uma oportunidade de preservar a sua honra diante da 

sociedade. Já para as famílias pertencentes às classes mais pobres, esse crime era visto como 

uma solução diante de uma gravidez indesejada, ou mesmo diante de crianças nascidas com 

algum tipo de deficiência física ou mental, que como consequência não poderiam contribuir 

para subsistência da família. Nesses casos, as pessoas costumavam camuflar o assassinato das 

crianças em forma de acidentes, como a morte por asfixia de uma criança que dormia na cama 

de seus pais, por exemplo.  

Dessa forma, muitas crianças recém-nascidas pertencentes às classes pobres tinham a 

vida interrompida, pois suas famílias não tinham condições econômicas de manter uma 

criança com algum tipo de deficiência, o que significava um verdadeiro peso morto para a 

família. Na Idade Média, as pessoas com algum tipo de deficiência eram vistas como 

aberrações ou erros da natureza, logo eram consideradas como seres sem serventia. Já as 

crianças que nasciam e cresciam saudáveis e fortes, podiam participar produtivamente da vida 

familiar, através de sua força de trabalho. Para a sociedade medieval, as crianças de classe 

baixa serviam apenas como um instrumento utilitário, verdadeiros servos, que deveriam 

                                                           
4 Conforme dicionário Aurélio (2012) infanticídio diz respeito à morte dada voluntariamente a uma criança. Em 
outros termos, significa o assassinato de crianças indesejadas nos seus primeiros anos de vida. 
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contribuir com sua força de trabalho para a subsistência de seus familiares. Nessa perspectiva 

podemos classificar o infanticídio como um desperdício necessário para essas famílias.  

Devemos resaltar aqui, que tais fatos não significavam que as crianças nessa época 

fossem desprezadas ou negligenciadas, o que não existia era a consciência de que as crianças 

são seres em formação, constituídas de particularidades diferenciadas dos adultos e, que por 

isso, necessitavam de preparação para a vida adulta. 

Por volta do século XVI, Ariès (1981) aponta o surgimento de um sentimento 

superficial que se direcionava as criancinhas em seus primeiros anos de vida, o sentimento 

que ele chamou de ‘paparicação’, assegurado enquanto as crianças ainda eram ‘coisinhas 

engraçadinhas’, servindo de fonte de divertimento e relaxamento para os adultos, da mesma 

forma que os animais domésticos.  

Após vencer a fase dos perigos da vida e conseguir sobreviver, ultrapassando o 

período de ‘paparicação’, a criança se afastava logo de seus pais, que a enviavam para a casa 

de outra família, para que através da convivência diária pudesse aprender as maneiras de um 

cavaleiro ou um ofício, dando início assim a sua própria vida. Dessa forma, a educação das 

crianças se baseava na aprendizagem pela observação e pela convivência adquirida ajudando 

os adultos nos trabalhos manuais. Ariès destaca que esse modo de aprendizagem pela 

observação e convivência foi bastante difundido em todas as classes sociais da época, 

diferenciando apenas nas tarefas, em que os filhos das classes mais altas ficavam com os 

serviços mais leves, como pôr a mesa do jantar, por exemplo.  

Indo ao encontro com as ideias de Ariès, Postman (2011) explica que na Idade Média 

devido à falta de alfabetização, falta do conceito de educação e de vergonha5, além da alta 

taxa de mortalidade infantil, o conceito de infância não existia e a criança entrava 

definitivamente na fase adulta aos sete anos, pois era nessa idade que as crianças passavam a 

dominar a palavra, adquirindo a capacidade de falar e de compreender da mesma forma que 

os adultos. 

Podemos assim imaginar as dificuldades enfrentadas pelas crianças nessa época, que 

saiam de seu status natural de seres dependentes diretamente para a fase adulta, sem nenhum 

                                                           
5 Segundo Postman a ideia de vergonha é uma das principais diferenças entre o mundo adulto e infantil, consiste 
nos segredos da vida, como seus mistérios, tragédias e sexualidade, dos quais estão no poder do adultos e cujo 
conhecimento é considerado inapropriado para as crianças, que ao longo de sua jornada para o mundo dos 
adultos devem ser preparadas para receberem tais informações.         
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tipo de preparação. Muitas delas, em especial as crianças pertencentes às classes mais pobres, 

sofriam maus tratos, eram constantemente espancadas e levadas a realizar trabalhos pesados. 

A família por sua vez, desempenhava apenas o papel social e moral, e não o afetivo.  

Porém, a partir do século XVII houve uma transformação da concepção do conceito de 

infância, proporcionado através do estabelecimento da escola que substituiu a forma de 

aprendizagem pela observação e pela convivência como meio de educação e do novo 

sentimento da família junto à criança.  

   

2.1.2. Escolarização: Consolidando o conceito de infância  

 

A história da educação está intimamente relacionada com o progresso da tomada de 

consciência do conceito de infância tal como conhecemos hoje, que conforme Ariès (1981) se 

tornou possível através de dois acontecimentos importantes, o primeiro diz respeito ao 

estabelecimento da escola como instrumento de educação em sociedade, substituindo a 

aprendizagem por convivência e observação, já o segundo se refere à cumplicidade 

sentimental por parte das famílias, que até então não tinham a função de desenvolver a 

afetividade com seus filhos, o que veremos mais detalhadamente no próximo tópico.  

Na sociedade medieval, frequentar uma escola significava uma opção distante e pouco 

comum para a realidade vivida pelas pessoas pertencentes às classes mais baixas, que 

enfrentavam uma vida de muita pobreza. Em relação às famílias abastadas, a educação escolar 

significava uma escolha entre outras opções, assim para alguns nobres, a escola muitas vezes 

era substituída por uma precoce formação militar. Já para as meninas, independente da classe 

social que pertencesse, era reservada apenas a aprendizagem doméstica, ou seja, não se 

destinava nenhum tipo de educação formal para elas, mesmo quando eram enviadas aos 

conventos, esses não se destinavam à educação laica. Nos conventos as meninas recebiam 

apenas instruções religiosas.  

Para essa sociedade medieval, a escola e o colégio durante muito tempo se destinavam 

apenas aos clérigos, e ao ingressar na escola, a criança entrava definitivamente para a vida 

adulta, de tal modo que se misturava com naturalidade velhos e jovens num mesmo auditório, 

pois não existia a separação por idades, tal como conhecemos hoje, pelo contrário, 

costumava-se misturar diferentes idades num mesmo local, num clima de liberdade de 
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costumes que eram mantidos em coletividade. Nesse período o que realmente importava era a 

matéria ensinada e não a idade do aluno.  

As escolas medievais não possuíam acomodações amplas, o mestre em geral, alugava 

uma sala, schola , onde se forrava o chão com palha, para os alunos sentarem e, esperava-se 

por eles, da mesma forma que o comerciante espera pelos clientes. Havia casos em que o 

mestre se acomodava dentro ou na porta de igrejas e, quando não possuía recursos suficientes 

se contentava em se instalar nas esquinas das ruas. Era comum inclusive o hábito de alguns 

mestres roubarem os alunos dos outros. (ARIÈS, 1981, p. 166). 

A instalação dos colégios em sociedade se deu por volta do século XIII, porém não se 

destinavam as práticas do ensino, pois esses eram até então, asilos fundados por doadores para 

estudantes pobres, que ali viviam como bolsistas em comunidade, seguindo as regras 

monásticas. A partir do século XV esses colégios tornaram-se instituições de ensino, passando 

a receber a população em geral, e não apenas os bolsistas pobres como antes. Desde então, os 

estudantes passaram a ser submetidos a uma hierarquia autoritária e a uma disciplina 

humilhante que incluía castigos corporais, principalmente para as crianças menores que 

estavam ingressando na instituição, e espionagem em benefício do mestre. 

Contudo, foi precisamente no século XVI que o colégio se tornou uma instituição 

essencial para a sociedade, servindo de base para a educação da infância e da juventude em 

geral, composto de um corpo docente independente, com uma disciplina rígida e classes 

bastante numerosas. A escola passou definitivamente a substituir a aprendizagem pela 

observação e convivência como meio de educação, ao mesmo tempo em que evidenciou um 

novo sentimento de conscientização das particularidades da infância ou da juventude, 

revelando os mais variados grupos que existiam em cada fase, despertando assim a 

necessidade da criação de classes que adaptassem o ensino do mestre ao nível em que se 

encontrava o aluno.     

Começou-se assim, um movimento, primeiramente pequeno e discreto de rejeição à 

mistura de idades no ambiente educacional, o que não significou primeiramente uma 

necessidade, durante muito tempo a escola medieval se destinava a uma espécie de ensino 

técnico, direcionado à instrução dos clérigos, jovens ou velhos, não importando a idade. Esse 

movimento de rejeição à mistura de idades se deve a uma tentativa de preservar a moral entre 

os estudantes-clérigos, separando-os dos outros estudantes, livrando-os das tentações de uma 

vida mundana, que eles passaram a ter contato através dessa miscelânea de idades.  
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Essa separação de idades se intensificou e atingiu posteriormente toda a categoria 

educacional, inicialmente em favor das crianças menores, devido à fraqueza e incapacidade 

dos pequenos, o que possibilitou o prolongamento da infância, através do estabelecimento em 

meados do século XVII, da idade de entrada da criança para o colégio, que deveria se dar por 

volta dos nove ou dez anos de idade. Essa rejeição à mistura de idades, passou assim a definir 

a primeira infância, que prolongou-se até os dez anos de idade, distinguindo-se da segunda 

infância, a infância escolar.   

Dessa forma, a partir do fim do século XVII, houve uma mudança em relação à 

duração do período da infância, que se prolongou, graças aos moralistas e educadores do 

século XVII e ao sucesso das instituições escolares e às praticas educacionais que eles 

orientaram e disciplinaram. Assim passou a existir uma etapa intermediaria entre as fases da 

criança dependente e da criança entendida como adulta: a etapa da escola, do colégio.   

Enquanto no sistema tradicional [de aprendizado], a “infância” terminava 
definitivamente aos sete anos... O efeito da educação formal organizada foi 
prolongar o período durante o qual as crianças ficavam a salvo das 
exigências e responsabilidades do mundo adulto. A infância se tornava de 
fato, bem menos uma necessidade biológica de importância não mais do que 
passageira; pela primeira vez aparecia como um período formativo de 
alcance cada vez maior. (PINCHBECK; HEWITT, 1969 apud POSTMAN, 
2011, p.56).  

 Devemos destacar, porém, que até o século XVII as mulheres foram excluídas de todo 

o processo de escolarização, sendo reservado para elas apenas a educação doméstica, o que 

consequentemente afetava a duração da infância para as mulheres, que continuava curta, com 

duração até os sete anos de idade, como outrora.  

 Os castigos corporais que até então os alunos eram submetidos, em especial os 

menores, ganharam um tom de repugnância ao longo do século XVIII, principalmente entre 

os estudantes maiores, culminando na concepção de uma infância com particularidades 

diferenciadas dos adultos e que necessitava de cuidados e preparação para entrar no mundo 

deles. Essa concepção triunfou no século XIX, transformando o sistema educacional como um 

todo.  

 O processo de escolarização contribuiu assim para a nova concepção da infância em 

nossa sociedade, que passou a separar as crianças do mundo dos adultos, passando a preservá-

las diante dos segredos da vida, dando-lhe um lugar próprio, que até então era inexistente. 

Porém isso não teria se tornado possível sem a contribuição afetiva da família. 
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2.1.3. Família: Descobrindo um novo espaço para a infância 

 

Vimos que o conceito moderno de infância resultou do longo processo de 

escolarização, que substituiu a aprendizagem por observação como meio de educação em 

sociedade, passando a manter a criança presa ao seu processo de ensino, numa espécie de 

quarentena, preparando-a para a vida, ao mesmo tempo em que a separou de vez do mundo 

dos adultos, trazendo à luz duas particularidades desses seres, a fragilidade e a inocência, que 

para Ariès (1981) culminou no segundo sentimento atribuído à infância, depois do primeiro, a 

‘paparicação’. Porém sem a cumplicidade e afeto da família isso não seria possível.  

Durante a Idade Média as famílias não possuíam uma relação de afeto e carinho com 

suas crianças, uma vez que a passagem delas pela sociedade era em muitos casos bastante 

rápida, devido ao alto índice de mortalidade infantil, provocado pelas péssimas condições de 

higiene e saúde da época, fazendo com que as famílias não aprofundassem as relações 

afetuosas com seus filhos. A família tinha por missão a conservação dos bens, a transmissão 

de uma profissão comum através da educação por meio da aprendizagem pela observação e a 

ajuda mútua no dia-a-dia. O sentimento de amor e afeição entre os próprios cônjuges e entre 

esses e seus filhos não se fazia necessário à existência da família, se ele por ventura existisse, 

melhor.  

As famílias estabelecidas com base na linhagem eram compostas por vários membros 

descentes de um mesmo ancestral, que dividiam o mesmo espaço como lar. Várias gerações 

da família habitavam a mesma casa e não possuíam bens próprios, todas as posses pertenciam 

à família.6  

Os sentimentos em comum que existiam em relação à linhagem diziam respeito à 

honra da própria linhagem, manutenção do nome da família e a proteção do patrimônio. Isto 

começou a enfraquecer com a consolidação da escola como instrumento de educação e 

formação de crianças e jovens no século XVI, que proporcionou transformações na célula 

familiar, alterando suas relações internas com as crianças. Fazendo emergir entre os séculos 

XVI-XVII um novo sentimento, que não existiu durante o período medieval, o sentimento da 

família.  

                                                           
6 Isso acontecia porque os casais, com ou sem filhos, sobrinhos ou primos viviam sob uma espécie de posse 
chamado de fraternitas ou frerreche, que conferia a todos a morarem na mesma casa, já que esses não possuíam 
bens próprios e se recusavam a dividir a propriedade em que habitavam. (ARIÈS, 1981, p. 211). 
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Esse novo sentimento familiar transformou a família em sinônimo de lugar de afeição 

e carinho necessário entre os próprios pais e entre esses e seus filhos, algo que não existia 

antes. A importância que se atribuiu à educação passou assim a exigir mais responsabilidades 

e expectativas por parte da família, uma vez que a formação educativa das crianças passou a 

ser determinada por longos anos, em uma espécie de internato, e não mais em um ou dois 

anos como era o costume. Assim os pais passaram a se interessar pelos estudos dos seus 

filhos, se organizando em torno deles de uma maneira que atribuiu tamanha importância para 

as crianças em sociedade. Agora, a morte de uma criança passou a significar uma dor enorme, 

impossível de substituí-la por outra criança.  

[...] Os tratados de educação do século XVII insistem nos deveres dos pais 
relativos à escolha do colégio e do preceptor, e à supervisão dos estudos, à 
repetição das lições, quando a criança vinha dormir em casa. O clima 
sentimental era agora completamente diferente, mais próximo do nosso, 
como se a família moderna tivesse nascido ao mesmo tempo que a escola, 
ou, ao menos, que o hábito geral de educar as crianças na escola. (ARIÈS, 
1981, p. 232). 

 Porém, o progresso do novo sentimento da família demandava zonas de intimidade 

física e moral, algo que não era comum nessa época, em que as pessoas vivam em público e 

para o público, coletivamente, misturadas num mesmo ambiente, não existindo assim espaço 

para a vida privada. As grandes casas das famílias ricas eram compostas por cômodos 

integrados, dependentes uns dos outros, sem destinação precisa de funções de cada espaço, 

com exceção da cozinha. Nesses cômodos se fazia de tudo, neles se dormiam, comiam, 

recebiam as pessoas, se trabalhava e realizavam tarefas domésticas como a lavagem de 

roupas. 

Assim não havia espaço para a intimidade familiar, pelo contrário, as residências 

serviam de ponto de encontro entre amigos, clientes, parentes e protegidos, levando em 

consideração também os visitantes dos servidores, clérigos e empregados que ali viviam. 

Dessa forma, achava-se comum as idas e vindas de pessoas pela residência, costume que não 

ditava horas para que elas se realizassem e que inclusive, determinava a vida da casa, 

definindo até mesmo os horários destinados às refeições. 

Essas visitas não eram apenas visitas de amizade ou mundana, eram também 
profissionais. Mas elas eram muito mal distinguidas umas das outras. Os 
clientes do cartório durante muito tempo também foram os amigos do 
notário, e também seus devedores. Não havia locais profissionais, nem para 
o juiz, nem para o comerciante, nem para o banqueiro, nem para o 
negociante. Tudo se passava nos mesmos cômodos em que eles viviam com 
sua família. (ARIÈS, 1981, p. 259). 
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 O novo sentimento da família entre os séculos XVI-XVII trouxe como consequência o 

retorno da criança para o lar, junto de seus pais, o que acarretou na transformação da célula 

familiar, que ao invés da linhagem, passou a apresentar à sociedade uma família menor, 

composta apenas por pais e filhos.  

No século XVIII a família começou então a distanciar a sociedade de sua vida 

particular, forçando um distanciamento entre o espaço privado da casa e o espaço público da 

rua. Houve uma nova reorganização dos espaços da casa, com independência entre os 

cômodos e separação dos espaços, destinando quartos apenas para se dormir, assegurando 

assim intimidade do casal, salas exclusivas para se receber visitas e salas para se comer, além 

de destinar espaços próprios para as crianças, preservando-as dos segredos do mundo dos 

adultos. Essa nova reorganização do espaço familiar correspondeu também a uma 

preocupação de uma defesa familiar contra o mundo.    

Nesse momento os tratados de civilidade, que até então serviam como manuais de 

instrução destinados tanto para homens como para crianças, sobre o comportamento que se 

deveria tomar em sociedade, desde a maneira de se vestir, à conduta a mesa, etc., passaram a 

instruir toda a família sobre os seus deveres, responsabilidades e conduta com as crianças, 

trazendo verdadeiros conselhos aos pais e mestres sobre a importância da educação para as 

crianças como fonte de educação e preparação para a vida adulta. Houve assim uma 

transformação dos costumes em sociedade, fazendo surgir um código novo de maneiras, que 

passou a substituir a antiga etiqueta. Conforme Ariès esse novo código recebeu o nome de 

polidez e orientou-se em função de uma maior proteção de liberdade e de intimidade tanto 

individual como familiar, agindo contra a pressão social:   

 
As antigas boas maneiras eram uma arte de viver em público e em 
representação. A nova polidez obrigava à discrição e ao respeito pela 
intimidade alheia. A ênfase moral deslocara-se. [...] No fim do século XVIII, 
não se usava mais ir à casa de um amigo ou sócio a qualquer hora, sem 
prevenir. [...] Agora, separava-se melhor a vida mundana, a vida profissional 
e a vida privada: a cada uma era determinado um local apropriado como o 
quarto, o gabinete ou o salão. [...] A reorganização da casa e a reforma dos 
costumes deixaram um espaço maior para a intimidade, que foi preenchida 
por uma família reduzida aos pais e às crianças, da qual se excluíam os 
criados, os clientes e os amigos. (ARIÈS, 1981, p. 266-267). 

  

Esse novo sentimento familiar, ligado a casa e a uma necessidade de privacidade, que 

colocou a criança em evidência e a separou do mundo dos adultos, se limitou durante muito 

tempo apenas aos nobres, burgueses, artesões e donos de terras, conforme afirma Ariès: 
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Ainda no início do século XIX, uma grande parte da população, a mais pobre 
e mais numerosa, vivia como as famílias medievais, com as crianças 
afastadas da casa dos pais. O sentimento da casa, do chez soi, do home, não 
existia para eles. (ARIÈS, 1981, p. 271).  

Para essa parcela da população, a camada mais pobre, a ideia de infância, com 

particularidades e diferenças entre adultos e crianças, ainda continuava inexistente. A criança 

ainda era tratada como um adulto de tamanho reduzido, que iniciava a sua vida longe de suas 

famílias e de seu lar. A educação escolar e o afeto por parte da família era praticamente 

inexistente numa condição de vida miserável. O sentido da infância nesse período era 

semelhante ao sentido de infância no período medieval.   

A afirmação total do conceito de infância consolidou-se apenas no século XX. Foram 

necessárias uma série de profundas transformações em sociedade, incluindo o estabelecimento 

da escola como instrumento de educação e do novo sentimento de afeto da família em relação 

às crianças, para que a infância pudesse ser concebida como uma etapa de formação do ser 

humano, com particularidades e necessidades distintas dos adultos. Da mesma forma, a 

criação de leis e estatutos reforçaram essa ideia, pois trouxeram uma série de códigos e 

normas, com os direitos e deveres que a família, o Estado e a sociedade deveriam assumir 

para que as crianças pudessem ter um desenvolvimento seguro e respeitado por todos. Com 

essas transformações, as crianças passaram a contar com seus direitos assegurados 

institucionalmente. 

 

2.2.  Institucionalização do Conceito da Infância 

 

  O sentimento moderno de infância necessitou de transformações históricas, culturais e 

sociais para consolidar-se. A criação de leis e estatutos direcionados as crianças e 

adolescentes ao longo do século XX contribuíram diretamente para a consolidação de uma 

infância protegida e com direitos próprios garantidos. A seguir abordaremos essas questões, 

dando um maior destaque ao desenvolvimento de leis e normas em relação à infância no 

Brasil. 
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2.2.1. Institucionalização da Infância no Contexto Internacional  

 

Para Postman (2011), a afirmação total da infância, em que a criança passou a ser 

considerada um ser em formação, com necessidades e particularidades próprias e diferentes 

dos adultos, devendo por isso ser preservada e preparada para ingressar no mundo deles, só 

pode ser representada entre 1850 e 1950, nos Estados Unidos especificamente, onde foram 

criadas leis que classificavam as crianças em seres diferentes dos adultos, assim como a 

elaboração de um estatuto preferencial que passou a fornecer às crianças proteção contra os 

perigos da vida adulta.   

Em uma centena de leis as crianças foram classificadas como 
qualitativamente diferentes dos adultos; numa centena de normas foi-lhes 
atribuído um estatuto preferencial e oferecida proteção contra os perigos da 
vida adulta. [...] na virada do século a infância chegara a ser considerada 
como direito inato de cada pessoa, um ideal que transcendia a classe social e 
econômica. (POSTMAN, 2011, p.81).  

Porém em 1924 a Declaração de Genebra já tratava sobre a necessidade de proteção 

especial à criança. Bem como a Declaração Universal de Direitos Humanos das Nações 

Unidas, de 1948, que trazia disposições sobre o direito a cuidados e atendimentos especiais 

direcionados para as crianças.  

  Merece destaque a criação do Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF7, 

em 11 de dezembro de 1946, que tinha como objetivo primordial fornecer assistência em 

caráter emergencial no período pós-guerra às crianças da Europa, do Oriente Médio e da 

China. Alcançada essa missão, alguns países concluíram que o UNICEF não necessitava mais 

ser mantido, o que logo tratou de ser combatido pelos países mais pobres, que argumentaram 

para as Nações Unidas sobre a necessidade de um órgão que pudesse contribuir para o 

combate a fome e doença de muitas crianças em outros países. Dessa forma em 1953, o 

UNICEF estabeleceu-se como órgão permanente das Nações Unidas, com objetivo de 

assegurar a proteção dos direitos das crianças, buscando satisfazer as suas necessidades 

básicas, bem como ampliar suas oportunidades de desenvolvimento.8 

                                                           
7 UNICEF. Disponível em: <http://www.unicef.org.br/ >. Acesso em: 21 ago. 2012.  

8 Atualmente o UNICEF atua em 191 países e territórios, inclusive no Brasil desde 1950, buscando pelo 
reconhecimento e proteção dos direitos da criança, através da mobilização da vontade política e recursos 
materiais para dar assistência aos países, principalmente os países em desenvolvimento.  

http://www.unicef.org.br/
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Em 20 de novembro de 1959 a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a 

Declaração dos Direitos da Criança, que dispõe sobre os direitos e liberdades fundamentais 

para todas as crianças.9 

Essa Declaração elencou os direitos da criança em sociedade, conferindo-lhe atenção e 

proteção especial, principalmente em relação à exploração e crueldade, bem como a geração 

de oportunidades que possam propiciar o desenvolvimento pleno de todas as crianças, 

conforme podemos observar no princípio segundo da referida declaração: 

PRINCÍPIO 2º: A criança gozará proteção especial e ser-lhe-ão 
proporcionadas oportunidades e facilidades, por lei e por outros meios, a fim 
de lhe facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 
de forma sadia e normal e em condições de liberdade e dignidade. 

  

Embora essa Declaração, assim como todas as outras que emergiram ao longo do 

tempo, não representem obrigações e deveres aos Estados, trazendo apenas princípios e 

conselhos a serem tomados, as Convenções apareceram com poder de impor ao Estado e a 

seus dirigentes, a obrigação de garantir e prover o pleno exercício de proteção à infância, 

garantindo o exercício de seus direitos e cuidados especiais.   

Dessa maneira, em 20 de novembro de 1989 a Assembleia Geral das Nações Unidas 

adotou a Convenção sobre os Direitos da Criança, que trata dos direitos inerentes ao seu 

desenvolvimento pleno e formação, apontando as responsabilidades da família, do Estado e da 

sociedade para a garantia desses direitos.10 

Através dessa convenção, o Estado assumiu de vez a obrigação de proteger e 

promover os direitos da criança em sociedade, devendo assegurar a sua sobrevivência e 

desenvolvimento. Cabe ao Estado também a promoção do direito da criança à educação, 

tornando o ensino primário obrigatório e gratuito, garantindo maneiras acessíveis da criança 

ter acesso ao ensino secundário e superior, devendo inclusive, propiciar aos pais ajuda na 

educação dos seus filhos, pois cabe aos pais a principal responsabilidade de educar as 

crianças.  

                                                           
9 Declaração dos Direitos da Criança. Disponível em: 
<http://198.106.103.111/cmdca/downloads/Declaracao_dos_Direitos_da_Crianca.pdf>. Acesso em: 22 ago. 
2012. 

10 Convenção sobre os Direitos da Criança. Disponível em: 
<http://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_direitos_crianca2004.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2012. 

 

http://198.106.103.111/cmdca/downloads/Declaracao_dos_Direitos_da_Crianca.pdf
http://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_direitos_crianca2004.pdf


26 
 

Podemos perceber assim, que através de transformações ocorridas em sociedade, a 

criança passou a ser concebida como um ser em formação. A criação de leis e normas vieram 

garantir assim o seu desenvolvimento pleno e seguro. Dessa maneira, a proteção à infância 

surge como prioridade absoluta, não apenas da família e do Estado, e sim da sociedade como 

um todo.  

 

2.2.2. Institucionalização da Infância no Contexto Nacional 

 

  No Brasil, as crianças possuem seus direitos assegurados através da Constituição 

Federal de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA. No que se refere 

especificamente às questões de consumo em relação à publicidade infantil, as normas e 

orientações que regem as relações entre os meios de comunicação, em especial a publicidade 

e a infância, são expressos no Código de Defesa do Consumidor e pelo Conselho Nacional de 

Autorregulamentação Publicitária– CONAR. Há também organismos não governamentais que 

atuam na mediação das relações entre publicidade e infância, o trabalho mais expressivo neste 

setor é desenvolvido pelo Instituto ALANA, através do Projeto Criança e Consumo, que 

possui entre suas metas a proibição legal de toda e qualquer publicidade dirigida à criança. A 

seguir abordaremos pontualmente cada um desses órgãos e leis, que regem e atuam sobre a 

garantia dos direitos da infância e as relações com os meios de comunicação. 

 

a) Constituição da República Federativa do Brasil 

  A Constituição Federal foi criada no ano de 1988, com o objetivo de assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, no que se refere à liberdade, segurança, bem-estar, 

igualdade e justiça como valores fundamentais e soberanos do país11.  

  Dessa forma a infância aparece consolidada como uma etapa da vida que demanda 

atenção, respeito e proteção da sociedade; uma fase de desenvolvimento e formação natural 

de todo ser humano, tornando-se assim um direito social, conforme Artigo 6°: “São direitos 

sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

                                                           
11  Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em: 22 ago. 2012. 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm
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previdência social, a proteção à maternidade e à infância12, a assistência aos desamparados, 

na forma desta Constituição”. 

  O Artigo 227 dispõe sobre os direitos sociais das crianças e adolescentes, 

estabelecendo os deveres da família, do Estado e da sociedade, os verdadeiros responsáveis 

pelas crianças e adolescentes, assegurando assim prioridade na captação de recursos e 

formulação de políticas públicas voltadas para um desenvolvimento pleno e de direito para as 

crianças. Fato que representa um verdadeiro avanço para a concepção de uma infância mais 

digna e assegurada por toda a sociedade brasileira, sem distinção de raça, classe social ou 

qualquer outra forma de discriminação das crianças.  

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 

  
   Através do estabelecimento desse artigo, a criança passou a ter direitos assegurados 

por lei, cabendo aos seus responsáveis, família, sociedade e Estado, o dever de prover pela sua 

preservação e formação digna, bem como assegurar o cumprimento de seus direitos.  

 

b) Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA 

  O Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA, Lei n° 8.06913, foi instituído em 13 de 

julho de 1990, data que significa uma verdadeira mudança na legislação e principalmente na 

concepção de infância. Esse estatuto passou a servir de referência para a criação de políticas 

públicas voltadas para a infância e a adolescência. 

  O ECA tem como objetivo a proteção integral à criança e ao adolescente, dispondo de 

todos direitos básicos e fundamentais essenciais ao seu desenvolvimento e formação. Para o 

Estatuto, considera-se criança a pessoa de até doze anos de idade incompletos, e adolescente 

aquela entre doze e dezoito anos. Nele estabeleceu-se os direitos e deveres que a sociedade, 

                                                           
12 Grifo nosso.  

13 Brasil. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei n° 8.069 de 13 de julho de 1990. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em: 21 ago. 2012.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
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família e Estado devem assumir para a efetivação do desenvolvimento de uma infância plena, 

protegida e assegurada por lei. Conforme Artigos 4° e 18:     

Art. 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. 

Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, 
pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, 
vexatório ou constrangedor. 

 O ECA também estabeleceu à prioridade ao direito da criança e adolescente à 

convivência familiar e comunitária, possibilitando um desenvolvimento social seguro e 

afetivo:  

Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no 
seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a 
convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de 
pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. 

  

Foi estabelecido também o direito à profissionalização do jovem e proteção no 

trabalho, desde que esse não venha a prejudicar o seu desenvolvimento físico e psicológico, 

ou atrapalhar em sua formação escolar: “Art. 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 

quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz.” 

O direito à educação, cultura, esporte e lazer, foram igualmente instituídos pelo ECA, 

que indicou as obrigações e direitos de seus responsáveis:   

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - direito de ser respeitado por seus educadores; 

 III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às       
instâncias escolares superiores; 

IV - direito de organização e participação em entidades estudantis; 

V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 

Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo 
pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. 
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O ECA significou uma transformação da concepção da infância em nosso país. 

Através de seu estabelecimento as crianças e adolescentes brasileiros, sem distinção de classe 

social, sexo, religião ou raça, passaram a ser considerados seres em formação. O ECA elencou 

os direitos e deveres da família, do Estado e da sociedade, que objetivam garantir a proteção 

integral das crianças e adolescentes, priorizando a formulação de políticas públicas voltadas 

para seu pleno desenvolvimento.    

 

c) Código de Defesa do Consumidor 

  O Código de Defesa do Consumidor, Lei n° 8.07814, foi criado em 11 de setembro de 

1990, com a missão de proteger o consumidor, através do estabelecimento de normas de 

proteção e defesa nas relações de consumo. 

  Nele a atividade publicitária também é abordada, estabelecendo um parâmetro para a 

identificação da publicidade pelo consumidor, sendo considerada legal apenas a mensagem 

publicitária que tenha a sua identificação imediata como anúncio com fins lucrativos: “Art. 36 

- A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente a 

identifique como tal”. 

  O Código de Defesa do Consumidor, neste ponto tem como objetivo primordial 

proteger os consumidores, inclusive as crianças, da publicidade abusiva ou enganosa:  

Art. 37 - É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. 
 
§ 1º - É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de 
caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro 
modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a 
respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, 
origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. 
 
§ 2º - É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer 
natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se 
aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita 
valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se 
comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. 15 
 

                                                           
14 Brasil. Código de Defesa do Consumidor. Lei n° 8.078 de 11 de setembro de 1990. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm>. Acesso em: 28 ago. 2012. 

15 Grifo nosso. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm
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§ 3º - Para os efeitos deste Código, a publicidade é enganosa por omissão 
quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. 

 

O Código de Defesa do Consumidor aborda, porém, apenas uma parte do problema em 

relação à proteção infantil no que se refere à publicidade. Ao determinar no artigo 36 que a 

publicidade deve ser exibida de tal maneira que a sua identificação seja fácil e rápida pelo 

consumidor, sugerindo assim um princípio de identificação, não se leva em questão a falta de 

capacidade crítica da criança, que ainda se encontra em formação. Nesse ponto, a criança não 

é considerada em sua condição de sujeito em desenvolvimento cognitivo, com características 

e necessidades diferenciadas do adulto.  

Por mais que o Código, através do artigo 37, estabeleça como publicidade abusiva 

aquela que se aproveite da deficiência de julgamento da criança, faltam diretrizes que a 

proteja efetivamente da persuasão publicitária, principalmente no que diz respeito à prevenção 

de anúncios abusivos dirigidos à infância.  

A responsabilidade de proteção e atenção aos direitos da infância deve ser assim dos 

próprios anunciantes, que devem respeitar as particularidades das crianças em seus anúncios, 

pois a criança não tem a capacidade de discernir a propaganda como algo que visa estimular o 

consumo. Isto pode interferir sobre o desenvolvimento da personalidade, contribuindo para 

que a criança construa ideais de vida baseados no consumo e nas promessas dos produtos 

anunciados e na satisfação que esses prometem trazer. 

 

 

d) Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária- CONAR 

 O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária – CONAR - é uma 

organização não governamental, fundada em 1980, composta por publicitários e profissionais 

de outras áreas. O seu código tem como objetivo a regulamentação das normas éticas 

aplicáveis à publicidade e à propaganda, numa tentativa de impedir o constrangimento 

causado pela publicidade abusiva ou enganosa ao consumidor ou a empresa.16  

 A proteção da criança e do adolescente em relação às mensagens publicitárias 

imperativas esta descrita na Seção 11 do código de conduta do CONAR, intitulada Crianças e 

                                                           
16 Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Disponível em: <http://www.conar.org.br/>. 
Acesso em: 26 ago. 2012. 

http://www.conar.org.br/
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Jovens, nele consta a participação que a publicidade pode ter sobre a formação e 

desenvolvimento desses sujeitos:  

Artigo 37 - Os esforços de pais, educadores, autoridades e da comunidade 
devem encontrar na publicidade fator coadjuvante na formação de cidadãos 
responsáveis e consumidores conscientes. Diante de tal perspectiva, nenhum 
anúncio dirigirá apelo imperativo de consumo diretamente à criança. 

  O Código também estabelece que os anúncios devem evitar desmerecer os valores 

sociais, como a justiça e o respeito as pessoas, bem como evitar a promoção de qualquer 

espécie de discriminação, inclusive daqueles que não são consumidores do produto. Além de 

não aceitar a associação de situações incompatíveis com as condições da criança, sejam essas 

ilegais, perigosas ou condenadas socialmente. O anúncio também não deve impor a noção de 

superioridade ou inferioridade em relação ao consumo de produtos, bem como estimular nas 

crianças um comportamento socialmente condenável. 

  Em relação às propagandas de produtos ou serviços voltadas ao consumo de crianças e 

adolescentes, essas deverão preservar a sua dignidade, ingenuidade, inexperiência e 

sentimento de lealdade; devem também atentar para as características psicológicas desses 

jovens, presumindo a menor capacidade de discernimento entre esses.   

  Podemos perceber assim que o CONAR trata dos direitos da proteção da criança em 

relação à publicidade de uma maneira mais específica, complementando o Código de Defesa 

do Consumidor, que aborda a proteção da criança em relação à publicidade de uma maneira 

mais geral. 

  Porém, existe todo um processo para que o CONAR entre em ação contra os anúncios 

abusivos e enganosos. Primeiramente se faz necessário que cheguem ao órgão denúncias de 

consumidores, de autoridades, dos próprios associados do CONAR ou da sua diretoria em 

relação a comercias que estejam sendo veiculados, que por sua vez, serão julgados pelo 

próprio Conselho de Ética do órgão, que confere total garantia de defesa aos anunciantes e 

agências publicitárias responsáveis pelo anúncio. Caso a denúncia seja aceita, o CONAR 

recomenda aos veículos de comunicação à suspensão da exibição do anúncio ou mesmo a sua 

correção, podendo ainda advertir o anunciante e a agência de publicidade. 

  Diante de todo esse processo, muitos comerciais só são retirados do ar por 

determinação do CONAR, depois de terem transmitido a sua mensagem e atingido o objetivo 



32 
 

dos anunciantes. A auto- regulamentação da atividade publicitária não se faz assim, suficiente 

para assegurar a proteção dos direitos da infância em relação à publicidade.  

 

e) Instituto ALANA  

  O Instituto ALANA foi criado no ano de 1994 e se caracteriza por ser uma 

organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que tem entre seus objetivos promover a 

valorização da criança na sociedade, buscando garantir através de ações de assistência social, 

educação, cultura e proteção, condições de uma infância plena e segura.17  

  Através do Projeto Criança e Consumo, criado desde o ano de 2006, o Instituto 

ALANA busca desenvolver ações em prol da defesa dos direitos das crianças e adolescentes 

em relação às praticas de consumo de produtos e serviços. De acordo com o Instituto, até os 

doze anos a criança não possui capacidade de entender os verdadeiros objetivos da 

comunicação publicitária dirigida a ela, veiculada nos diversos meios de comunicação. Por 

meio desse projeto o Instituto busca conscientizar criticamente a população sobre a 

mercantilização da infância e adolescência, debatendo sobre os impactos negativos que a 

publicidade pode causar sobre a formação das crianças, como o consumismo, a erotização 

precoce, a obesidade infantil e a violência na juventude. O Projeto busca assim garantir o 

exercício dos direitos da criança nas relações de consumo, tendo entre suas metas, a proibição 

legal de toda e qualquer comunicação mercadológica voltada para as crianças brasileiras.  

  Fato que pode se tornar realidade através do Projeto de Lei n° 5921/0118 do deputado 

Luiz Carlos Hauly, apresentado em 12 de dezembro de 2001, com o objetivo de proibir a 

publicidade para a promoção de venda de produtos infantis. Atualmente esse projeto aguarda 

parecer na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) da 

Câmara dos Deputados.  

  Diante dessas considerações, elencamos alguns questionamentos: Primeiro, será 

mesmo a publicidade capaz de influenciar sozinha sobre a formação de hábitos de consumo e 

desenvolvimento das crianças, a ponto do Estado intervir e proibi-la de se dirigir para os 

                                                           
17 Instituto ALANA. Disponível em: <http://alana.org.br>. Acesso em: 26 ago. 2012.  

18 Brasil. Projeto de Lei n° 5921/01 de autoria do deputado Luiz Carlos Hauly. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=43201>. Acesso em: 26 de agosto 
de 2012. 

http://alana.org.br/
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=43201


33 
 

pequenos? Segundo, a escola deve atuar sobre a relação infância e publicidade, ou deve 

abster-se e deixar para a família e sociedade esse papel? E por último, como a família se 

comporta e qual seu entendimento sobre a relação entre consumo de publicidade de produtos 

e serviços dirigidos às crianças? Essas e outras questões serão analisadas ao longo do nosso 

trabalho, ao mesmo tempo em que iremos refletir sobre a mediação da família, principal 

instituição formadora das crianças, frente à relação estabelecida entre às crianças e a 

publicidade televisiva infantil. 

  

2.3.  A criança e o consumo de publicidade televisiva infantil 

 

A família e a escola contribuíram juntas para a consolidação do conceito moderno de 

infância, que necessitou de profundas transformações em sociedade para ser considerada uma 

fase natural de todo ser humano, com particularidades e necessidades diferenciadas dos 

adultos, sendo por isso separada do mundo deles. A criação de leis e estatutos reafirmaram 

esse conceito de infância a partir do século XX, passando assim a conferir às crianças direitos 

assegurados institucionalmente. 

Porém, a presença cada vez mais marcante da televisão, em especial dos comerciais 

dirigidos ao público infantil, nos faz acompanhar a valorização cada vez maior da criança no 

mercado de consumo, o que automaticamente a coloca novamente no mundo dos adultos, o 

mundo do consumo. Nessa esfera, as leis e estatutos criados para a preservação e segurança 

das crianças não alcançam assim a sua total eficácia, pois o que realmente está em jogo é o 

potencial de consumo da criança e sua influência no consumo familiar. Acontece assim uma 

verdadeira contradição: ao mesmo tempo em a infância é separada institucionalmente do 

mundo dos adultos, porque nesta fase da vida o sujeito possui suas capacidades físicas e 

cognitivas em desenvolvimento, estando por isso em condição de fragilidade, por outro lado, 

o mercado de consumo destrói essa linha divisória, passando a abordar a criança como 

público consumidor em potencial, mesmo que este não tenha autonomia cognitiva nem 

financeira, mas possui força persuasiva suficiente para influenciar o consumo das famílias. 

Dessa forma a criança perde seu status de ser frágil e passa a atuar no mercado de consumo. 

Materialmente, a criança alcança a categoria de consumidor de forma indireta, pois depende 

de seus pais financeiramente para efetivar as compras, mas simbolicamente a infância é um 
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segmento que se equivale a qualquer outro segmento de consumidores. Trataremos a seguir 

dessa questão, buscando compreender como ocorrem as relações de consumo e espaços de 

socialização estabelecidos entre a infância, a publicidade televisiva infantil e a família.  

 

2.3.1. A socialização das crianças  

 

A família é o primeiro agente de socialização e formação das crianças, é através dela 

que os pequenos adquirem seus primeiros princípios, normas e valores para agirem em 

sociedade, o que faz da família um importante instrumento de mediação nesse processo de 

formação, conforme completa Gade:  

A família é a primeira interação social do indivíduo, é o seu primeiro contato 
com o mundo das pessoas, é o seu primeiro contato com as atitudes. Formará 
aqui não só os seus primeiros valores e crenças sobre como viver, o que 
vestir, o que comer, a quem frequentar e respeitar, mas também os 
preconceitos e estereótipos. A família é a fonte das informações, é a 
autoridade a ser consultada. [...] O indivíduo, então formará suas próprias 
atitudes, crenças e valores, abandonando, reformulando ou mantendo os da 
família, aos quais inclusive, de acordo com as circunstâncias, poderá 
regredir. (GADE, 1998, p.134).  

  A escola por sua vez é a segunda instituição a receber a criança, é a instituição 

legitimada pela sociedade para a educação formal das crianças e jovens, ao mesmo tempo em 

que também é responsável pela socialização e desenvolvimento desses. É nela que as crianças 

aprendem seus direitos e deveres, bem como o seu papel em sociedade.  

  Dessa forma, a família, juntamente com a escola se tornaram as duas instituições-base 

de socialização e formação das crianças, o que atualmente vem sendo compartilhado com a 

presença e consolidação da mídia na sociedade moderna em especial a televisão, que deixou 

de ser apenas um instrumento de informação e entretenimento e passou a atuar também como 

agente socializador, entrando na intimidade familiar, conversando com toda a família, bem 

como se fazendo presente também no ambiente escolar.  

  A mídia assumiu assim um papel socializador e educativo no mundo contemporâneo, 

pois da mesma forma que a escola e a família, ela também transmite valores, padrões e 

comportamentos a seu público. Setton (2010) defende que a mídia é tão poderosa quanto à 

família e a escola, pois é responsável pela produção de informações e valores que 

proporcionam aos indivíduos organizar suas vidas e ideias, ajudando-os assim a compreender 
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e a se adaptar ao mundo. Assim se faz necessário atentarmos para o papel exercido pela mídia 

na formação das crianças, bem como a sua atuação na vida cotidiana delas.  

É momento de refletir sobre o papel pedagógico e muitas vezes ideológico 
das mídias. Para o bem ou para o mal, elas estão presentes em nossas vidas 
de forma cada vez mais precoce e cada vez mais forte. Não é possível fechar 
os olhos para essa realidade. É preciso, pois, estarmos preparados para a 
compreensão e análise desse fenômeno que diz respeito a todos nós. 
(SETTON, 2010, p.10). 

Entre todos os meios de comunicação a televisão ganha destaque por ser a mídia de 

maior audiência e penetração em todo país. É através dela que grande parte das famílias 

acompanha o que acontece no Brasil e no mundo, bem como mantém grande parte de sua 

socialização familiar, pautada nos diversos assuntos e conteúdos veiculados diariamente por 

esse meio de comunicação.  

As crianças por sua vez, mantêm uma relação bastante intensa com a televisão. O 

hábito de assistir a programas televisivos se tornou o principal momento de lazer de muitas 

crianças, que passam a usufruir de seus conteúdos de uma maneira quase que automática e 

natural antes mesmo de aprenderem a ler e a escrever. A televisão, além de outros meios e 

dispositivos eletrônicos, como os videogames, passa a preencher cada vez mais um espaço na 

vida da criança que antes era preenchido por brincadeiras e interatividade com os amigos.  

Para Postman (2011) a televisão destrói a linha divisória entre a infância e a vida 

adulta, misturando novamente às crianças aos adultos, pois ela não exige habilidades para que 

se tenha acesso ao seu conteúdo, não sendo necessário nenhum tipo de treinamento para 

aprender a sua forma. Ainda conforme o autor, a televisão também não segrega seu público, o 

seu conteúdo esta disponível para todos, independente da idade ou classe social, e por isso não 

existe mais segredos em sociedade e, sem segredos não pode existir infância.19 

Ao contrário dos livros, que variam bastante em sua complexidade léxica e 
sintática e que podem ser graduados de acordo com a capacidade do leitor, a 
imagem da TV esta disponível para todos, independentemente da idade. [...] 
O ponto essencial é que a TV apresenta informação numa forma que é 
indiferenciada em sua acessibilidade, e isto significa que a televisão não 
precisa fazer distinção entre as categorias “criança” e “adulto”. (POSTMAN, 
2011, p. 93, grifos do autor).     

                                                           
19 Postman defende que o conceito moderno de infância se apoia na ideia de vergonha, que corrobora para que os 
adultos mantenham as crianças a salvo dos segredos e informações do mundo adulto, o que ao longo do tempo 
elas são preparadas para receberem essas informações e segredos.   
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Assim ao contrário do conto de fadas que conta com a mediação da voz da mãe e 

possui um contexto psicológico tranquilizador, a televisão, que revela tudo a todo mundo ao 

mesmo tempo, possibilita o acesso das crianças à imagens e assuntos do mundo adulto, como 

a violência urbana, mortes, corrupção, sexualidade e todos os outros assuntos que não 

pertencem ao seu universo infantil. Deste modo Postman conclui que a televisão altera o tipo 

de informação, a quantidade e qualidade, sequência20 e circunstâncias em que as crianças 

vivenciavam os acontecimentos em sociedade. Para ele, a publicidade se mostra assim como a 

boa notícia: “A televisão revela às crianças, na mais tenra idade, as alegrias do consumismo, o 

contentamento decorrente de comprar quase tudo – de cera de assoalho a automóveis” 

(POSTMAN, 2011, p. 110). Para o autor uma criança de três anos de idade já foi apresentada 

as qualidades e benefícios da propaganda, pois a TV convida todo mundo a compartilhar dela. 

Dessa forma os pais juntamente com a escola dividem seu papel de reguladores do 

desenvolvimento da criança com a televisão, uma instituição que ora complementa as 

referências da família e da escola, ora oferece mais do que a família e a escola podem oferecer 

– podendo ampliar o universo de saberes e referências para a formação da criança – ora 

proporciona referências que contrapõem à escola e à família, como pode-se observar na 

formação de um comportamento consumista.  

As crianças passam assim a conviver e dividir seu processo de formação e 

desenvolvimento entre a família, a escola e a televisão. No universo da produção televisiva, a 

publicidade infantil, constitui um elemento poderoso que atua sobre o processo de formação e 

de socialização desses seres. 

 

 

2.3.2. Publicidade televisiva para as crianças: um novo target  

 

Assistir televisão constitui um hábito diário e natural para a maioria das crianças 

brasileiras, que consomem e compartilham seus conteúdos com toda a família, inclusive as 

propagandas e os apelos publicitários. Diante disso, não é difícil de entender o motivo dos 

publicitários elegerem a televisão como a principal mídia para atingir o público infantil, pois a 

criança brasileira é a que mais assiste TV no mundo, chegando a compor aproximadamente 

                                                           
20 Para Neil Postman o aparecimento dos Meios de Comunicação, em especial da televisão, alterou a forma como 
as crianças tem acesso às informações e segredos do mundo adulto, que até então era controlada e transmitida 
apenas pelos adultos, de forma sequenciada, conforme a sua idade e nível psicológico.  
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quatro horas de audiência por dia.21 Em muitos casos, essa exposição chega a ultrapassar o 

tempo que as crianças dedicam para a escola e as atividades relacionadas a ela. 

Para a publicidade, as gerações que tiveram sua infância anterior às décadas de 1970 

eram consideradas apenas como os filhos dos clientes, assim os anúncios dirigidos 

diretamente à infância eram pouco explorados. A partir da década de 1980 observou-se uma 

transformação dessa concepção, a criança foi elevada ao status de cliente, sendo vista como 

consumidora em potencial, ganhando assim a atenção da publicidade. Atualmente o mercado 

publicitário vem investindo alto em pesquisas que buscam entender cada vez mais o universo 

infantil, criando verdadeiras fórmulas capazes de hipnotizar as mentes das crianças frente aos 

seus anúncios. 

Sampaio (2000) observa que em meados da década de 1980 iniciou-se a síndrome 

infantil, em que a criança tornou-se alvo da publicidade e do marketing e a televisão 

desempenhou um papel determinante nesse processo. A explosão de programas infantis e a 

importância da criança na mídia foram acentuadas, ao mesmo tempo em que proporcionou às 

emissoras de televisão a possibilidade de ampliar significativamente seu público, pois 

aumentou-se a possibilidade de comunicação com a família. Além do fato das emissoras 

terem incrementado consideravelmente seu faturamento.  

A explosão dos programas infantis no Brasil esteve de modo tão expressivo 
associado à sua presença marcante nas emissoras privadas que o sinônimo de 
programação infantil e comércio tornou-se praticamente uma obviedade. Tal 
vínculo se impõe como uma espécie de fatalidade em relação à qual postura 
predominante, tanto da parte de profissionais de comunicação quanto do 
público, tem sido a de resignação. O depoimento de Aristides Molina, diretor 
do TV Criança em 86, é elucidativo dessa questão: “Doa a quem doer, um 
programa para crianças, bem- feito e colocado em determinados horários, é 
uma vitrine de produtos infantis, proporcionando inesgotável fonte de 
renda”. (SAMPAIO, 2000, p.148, grifo do autor).    

 Diante disso a publicidade passou a reconhecer a condição privilegiada da criança 

enquanto consumidora, detentora de um poder de decisão sobre as compras para seu próprio 

consumo, além de considerar seu poder de influência sobre alguns artigos da família, como a 

escolha do local das férias, marcas de alimentos, utensílios domésticos e etc. Pesquisa 

realizada pelo Instituto Intersciente em outubro de 2003, demonstrou que 80% das compras 

                                                           
21 Já pediu para a mamãe comprar? Disponível em: 
<http://www.sescsp.org.br/sesc/revistas_sesc/pb/artigo.cfm?Edicao_Id=396&Artigo_ID=6087&IDCategoria=70
10&reftype=1&BreadCrumb=1>.  Acesso em: 20 set. 2012. 

http://www.sescsp.org.br/sesc/revistas_sesc/pb/artigo.cfm?Edicao_Id=396&Artigo_ID=6087&IDCategoria=7010&reftype=1&BreadCrumb=1
http://www.sescsp.org.br/sesc/revistas_sesc/pb/artigo.cfm?Edicao_Id=396&Artigo_ID=6087&IDCategoria=7010&reftype=1&BreadCrumb=1
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em uma casa partem da influência das crianças22. Fato que justifica o número de anúncios de 

produtos adultos que buscam atingir não só os pais, mas também as crianças, trazendo 

discursos atraentes a esse público, utilizando inclusive a sua própria imagem para persuasão, 

como é o caso de algumas propagandas de carro e de alimentos, que usam a criança como 

portadora do discurso publicitário. 

Em muitas circunstâncias, as crianças costumam ficar sozinhas expostas à TV, o que 

as tornam mais vulneráveis aos apelos persuasivos da publicidade, pois ainda não possuem 

maturidade suficiente para desenvolverem uma contra-argumentação diante de seus 

conteúdos. Fato que vem causando inúmeros debates atualmente no Brasil, principalmente no 

que diz respeito aos efeitos que essa exposição à televisão pode causar sobre o 

comportamento e formação da personalidade da criança, que é cada vez mais convidada a 

ingressar no universo adulto, pela via do consumo de bens materiais e simbólicos, mesmo sem 

estar apta para tal, encurtando assim a sua própria infância. 

Uma das maiores críticas feitas contra a propaganda e, principalmente contra 
a propaganda na televisão diz respeito às crianças. Pelo fato de elas não 
entenderem os objetivos comerciais dessa forma de comunicação, mostrar-
se-iam incapazes de ter um espírito e de desenvolver uma contra-
argumentação, deixando-se, assim, influenciar livre e indefesamente pela 
propaganda. Em suma, as crianças constituiriam presa fácil e ideal para as 
empresas. (KARSAKLIAN, 2004, p. 242). 

 Karsaklian (2004) nos mostra que vários estudiosos concordam que a capacidade de 

identificar as intenções dos anúncios televisivos depende diretamente da idade, do grau de 

desenvolvimento cognitivo e do nível escolar em que se encontra à criança. Pela variável da 

idade, a capacidade de percepção das crianças tende a se desenvolver dos oito aos onze anos, 

nessa faixa ela começa a desenvolver condições mínimas de poder distinguir os objetivos da 

publicidade. O nível escolar possui um papel importante nesse processo de percepção, pois a 

escola é responsável pela formação educacional das crianças e pode atuar nessa relação 

através do estímulo à reflexão sobre os valores consumistas transmitidos pelos anúncios 

publicitários. 

Independente do processo de identificação, as crianças apreciam as propagandas, 

gostam de sua narrativa, de suas cores, movimentos personagens e jingles, mantendo assim 

                                                           
22 Publicidade, consumo e comportamento infantil. Disponível em: 
<http://intercom.org.br/papers/regionais/nordeste2011/resumos/R28-0697-1.pdf>. Acesso em: 20 set. 2012. 

 

http://intercom.org.br/papers/regionais/nordeste2011/resumos/R28-0697-1.pdf
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uma relação bastante favorável com os anúncios publicitários. O que pode influenciar sobre a 

formação de seus hábitos de consumo, pois apenas com o avançar da idade, por volta dos dez 

anos, é que esse interesse começa a diminuir, talvez causado pelo contato da criança com 

outros estímulos, como o esporte, desenvolvimento de habilidades musicais, entre outros 

estímulos. 

A publicidade busca atingir assim o imaginário infantil, criando na mente dos 

pequenos toda uma narrativa envolvente que resultará no anseio pela posse dos produtos 

anunciados, que na maioria dos casos, não são direcionados diretamente para seu consumo, o 

que se reverte em compra pelos pais ou responsáveis que acabam cedendo à vontade da 

criança. Pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha no ano de 201023 mostra que sete em cada 

dez pais se deixam influenciar pelos seus filhos no momento das compras de qualquer 

produto. Tal fato representa para a publicidade mais uma oportunidade de persuasão diante da 

família, passando cada vez mais a se dirigir para as crianças, objetivando o seu poder de 

influência sobre as compras dentro do lar.  

Essa estratégia pode ter ligação com a condição diferenciada alcançada pela infância 

na sociedade moderna, inclusive institucionalmente. Uma vez que, ao considerar a criança 

como um ser frágil e em desenvolvimento, que necessita de atenção e afeto, a família toma 

para si a responsabilidade pelo provimento e satisfação de suas necessidades, o que pode ter 

relação no cuidado da criança como valor. Dessa forma a publicidade se apoia na condição 

diferenciada da criança, como um ser em formação, para estrategicamente utilizá-la como 

promotora de consumo e influenciadora de compra de sua família. Já que para os pais se faz 

importante atender e suprir as necessidades de seus filhos. Além do fator emocional, que 

exerce forte pressão sobre eles, que se sentem na maioria dos casos, culpados quando não 

conseguem atender os pedidos de seus filhos.  

Devemos resaltar, que grande parte das solicitações das crianças não representam 

efetivamente uma necessidade, pois a publicidade é responsável por aguçar e estimular o 

consumo de produtos ou serviços que não representam artigos de necessidade efetivamente. 

Fato que coloca os pais em situação de constante conflito, pois não se sabe ao certo o limite 

                                                           
23 Já pediu para a mamãe comprar? Disponível em: 
<http://www.sescsp.org.br/sesc/revistas_sesc/pb/artigo.cfm?Edicao_Id=396&Artigo_ID=6087&IDCategoria=70
10&reftype=1&BreadCrumb=1>.  Acesso em: 20 set. 2012. 

 

http://www.sescsp.org.br/sesc/revistas_sesc/pb/artigo.cfm?Edicao_Id=396&Artigo_ID=6087&IDCategoria=7010&reftype=1&BreadCrumb=1
http://www.sescsp.org.br/sesc/revistas_sesc/pb/artigo.cfm?Edicao_Id=396&Artigo_ID=6087&IDCategoria=7010&reftype=1&BreadCrumb=1
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ao consumo infantil, o que pode acarretar em tentativas frustrantes, por parte dos pais, de 

tentar suprir todas as necessidades dos seus filhos, o que implica um nível de poder aquisitivo 

considerável, pois aparecem a cada momento uma série de novos produtos e serviços que 

despertam o desejo das crianças.  

As famílias de modo geral, são colocadas constantemente em situações de confronto 

com seus filhos, que impulsionados pela publicidade, solicitam cada vez mais por 

determinados produtos e marcas e, tendem a interpretar o não atendimento de seus pedidos 

como falta de afeto e atenção por parte de sua família, provocando desentendimentos no seio 

do lar. Em muitos casos, os pais se sentem pressionados com essa situação e acabam por 

adquirir dívidas, abdicando inclusive da compra de gêneros de primeira necessidade para 

atender os ‘pedidos das crianças’. A publicidade televisiva infantil dirige-se indistintamente a 

qualquer criança, independente da idade e de sua condição social, num tom simples e de fácil 

assimilação, transmitindo ideais de consumo, em que a felicidade e aceitação social estão 

relacionadas à posse e ao acesso a determinados produtos e serviços.   

Em meio a esse ambiente de consumo contaminado pela publicidade, as crianças 

crescem e se desenvolvem, concretizando assim seus valores. O papel exercido pela família 

nesse processo é fator determinante sobre a personalidade e formação das crianças, pois ela é 

a primeira instância a receber a criança em sociedade. É através da observação do 

comportamento relativo às práticas de consumo da família que a criança adquire seus 

primeiros valores e normas em relação ao consumo. Dessa forma, nosso trabalho aborda a 

forma como os pais entendem e se comportam em relação à publicidade televisiva dirigida à 

infância. Com isso, buscamos não por respostas, mas por caminhos que possam levar a uma 

compreensão melhor das relações que envolvem a família, a publicidade e a infância.  

 

 

 

 

 

 



41 
 

3. RELAÇÃO ENTRE FAMÍLIA, CRIANÇA E TELEVISÃO  

3.1. Procedimentos metodológicos 

 

O caminho inicialmente traçado para a atual pesquisa tinha como principal objetivo 

entender as relações de diálogo e rupturas estabelecidas entre a família e a televisão sobre a 

formação e socialização das crianças, buscando compreender a mediação da família frente ao 

consumo de publicidade televisiva infantil, que atua diretamente sobre a formação de valores 

e de comportamentos relacionados ao consumismo, o que pode influenciar inclusive sobre o 

consumo familiar.  

O projeto de iniciação científica intitulado A Televisão na Escola24, ligado ao Grupo 

de Pesquisa em Comunicação, Cultura e Sociedade – GCOM foi a base para a escolha do 

método que adotamos para a realização desta pesquisa. Nosso propósito era associar técnicas 

de pesquisa quantitativa e qualitativa. O método quantitativo foi desenvolvido durante os três 

anos de trabalho na iniciação científica, o que nos proporcionou familiaridade com suas 

técnicas de pesquisa. No que se refere à pesquisa qualitativa, pretendíamos trabalhar com a 

técnica de entrevista semi- estruturada. 

Assim, inicialmente a pesquisa foi dividida em duas etapas: a primeira seria realizada 

através da pesquisa quantitativa aplicada por meio de questionários estruturados junto a 

famílias de estudantes entre seis e doze anos de idade da Escola Municipal Alcides Manoel de 

Medeiros da cidade de Mossoró-RN. A análise dos dados preliminares serviria de base para a 

seleção de oito famílias, que iriam participar da segunda etapa da pesquisa, a pesquisa 

qualitativa, que seria realizada através de entrevistas em profundidade gravadas em vídeo. 

Pretendíamos através das entrevistas aprofundar e descobrir o entendimento e comportamento 

das famílias selecionadas em relação à publicidade televisiva dirigida para seus filhos.     

No entanto o desenvolvimento da pesquisa planejado inicialmente foi comprometido 

por alguns fatores, como greve na rede municipal de ensino de Mossoró e a dificuldade de 

localização de moradia e contato das famílias que seriam pesquisadas na primeira etapa do 

trabalho sem a intermediação da escola. Estes fatores implicaram em atraso na aplicação dos 

                                                           
24 O projeto A Televisão na Escola foi realizado durante os anos de 2009 a 2012 junto a professores, estudantes e 
famílias de quatro escolas do ensino médio da cidade de Mossoró-RN. 
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questionários e consequentemente no tratamento e na organização dos dados quantitativos, 

tornando inviável a concretização da segunda etapa da pesquisa.  

Dessa forma, o presente trabalho se baseou na análise quantitativa dos dados obtidos 

na primeira etapa da pesquisa, que nos proporcionou uma visão geral do ambiente em que 

vivem os sujeitos pesquisados, bem como sobre sua relação e de seus filhos com a televisão e, 

em menor grau da sua mediação em relação à publicidade infantil, pois tal fato iria ser 

esclarecido e aprofundado por meio da pesquisa qualitativa. Complementarmente aos dados 

quantitativos, durante as visitas à escola para aplicação dos questionários, realizamos um 

trabalho de observação das crianças em relação a seus comportamentos de consumo. Além 

disso, tivemos oportunidade de conversar informalmente com alguns pais, o que nos 

proporcionou também certas impressões que consideramos relevantes. Desse modo, a análise 

dos dados quantitativos, em algumas situações será complementada por essas observações 

apreendidas na pesquisa de campo.  

A presente pesquisa foi realizada durante todo o mês de maio de 2012 na Escola 

Municipal Alcides Manoel de Medeiros, da rede municipal de ensino da cidade de Mossoró-

RN. O nosso universo é composto por famílias de estudantes dessa escola, que possuem filhos 

entre seis e doze anos de idade. Escolhemos trabalhar com famílias de crianças nessa faixa 

etária, por considerar que essas crianças são mais vulneráveis aos apelos da publicidade 

transmitidos pela televisão, pois elas se encontram em fase de formação e de desenvolvimento 

cognitivo, psicológico e físico, tendo por isso, particularidades e necessidades diferenciadas 

dos adultos. Essas características definem o conceito de infância que emergiu na sociedade 

moderna, que retirou a criança do mundo dos adultos, reservando-lhe um lugar próprio na 

sociedade. A criação de leis e normas ao longo do século XX vieram contribuir para a 

consolidação desse conceito moderno de infância, em que todas as crianças, independente da 

idade, da cor, religião ou classe social, passaram a ser consideradas pessoas em formação, 

possuidoras de direitos garantidos institucionalmente, tornando-se dever de toda a sociedade 

zelar pelo seu pleno desenvolvimento e segurança. 

Consideramos assim que as crianças são mais vulneráveis aos apelos da publicidade, 

pois elas se constituem seres em formação e por isso não dispõem ainda de mecanismos 

suficientes para identificarem e entenderem os objetivos de venda e persuasão das 

propagandas, sendo assim incapazes de desenvolver uma argumentação contrária a esse tipo 

de discurso persuasivo.  
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Os questionários estruturados foram elaborados seguindo uma subdivisão das questões 

em quatro eixos: um que trata do perfil sócio-econômico das famílias; outro que aborda a 

relação desses sujeitos com a televisão; a abordagem do consumo televisivo das crianças e a 

sua relação com a escola na visão dos pais; por último abordamos a relação das famílias e de 

seus filhos frente à publicidade televisiva infantil. Através dos questionários procuramos 

conhecer o perfil de consumo televisivo das famílias pesquisadas e traçar um panorama geral 

das relações estabelecidas entre a família, a criança e a televisão, e particularmente com a 

publicidade televisiva. 

A aplicação dos questionários ocorreu durante o mês de maio de 2012. Inicialmente 

tentamos realizar a pesquisa durante as reuniões de classe promovidas pela própria escola, 

porém essas reuniões não contavam com um número razoável de pais que tinham filhos na 

faixa etária estipulada para nosso estudo. Assim, decidimos pela aplicação de forma indireta, 

através das crianças, que levaram os questionários para casa, para que seus pais 

respondessem. Cabe ressaltar, que todas as crianças abordadas pela pesquisa foram 

devidamente orientadas, inclusive pelas professoras em sala de aula, que reforçaram a 

importância e seriedade da pesquisa, advertindo que apenas seus pais deveriam responder aos 

questionários e, que os mesmos não precisavam se identificar, salvo tivessem interesse em 

participar da segunda etapa da pesquisa. Dessa forma, 45 pais e mães deixaram seus contatos, 

como nome, endereço, e-mail ou telefone. Consideramos este retorno bastante positivo, pois 

ele nos leva a crer que as famílias demonstraram interesse pela discussão que envolve 

televisão e infância. 

Foram entregues ao todo 102 questionários, destes, apenas nove foram eliminados, 

porque foram devolvidos em branco ou estavam rasurados. Reunimos assim 93 questionários 

preenchidos, porém oito deles também precisaram ser eliminados porque foram respondidos 

por pais com filhos acima da faixa etária que estipulamos para a nossa pesquisa.  

A amostra de nossa pesquisa compreende, portanto, 85 famílias, representadas por 18 

pais e 67 mães, de estudantes entre seis e doze anos de idade que se encontram entre o 

segundo e o quinto ano do ensino fundamental da referida escola. Essas famílias possuem 

renda mensal estipulada entre um e dois salários mínimos. A maioria dos pais pesquisados 

compreende uma faixa etária entre 26 e 41 anos de idade, são casados ou mantém uma relação 

estável com um companheiro e possuem dois ou três filhos. A maioria deles tem o ensino 

fundamental incompleto. 
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Os dados coletados foram devidamente organizados e tabulados, através do software 

de planilha eletrônica Microsoft Office Excel 2007, que permite criar tabelas que calculam 

automaticamente os dados, bem como permite a criação de gráficos simples, o que facilitou a 

análise dos dados da nossa pesquisa.  

Através da análise dos dados obtidos pudemos refletir sobre a participação da televisão 

na vida cotidiana e na socialização das famílias pesquisadas, e em menor grau, sobre a 

compreensão dessas famílias na relação das crianças frente o consumo de publicidade 

televisiva infantil. 

 

3.2. Análise da mediação da família na relação das crianças e a publicidade televisiva 
infantil 

 

As famílias brasileiras são as que mais assistem televisão no mundo, estima-se que 

98% dos lares dispõem de pelo menos um aparelho de TV e 30% deles possuem mais de um. 

No chamado horário nobre, a emissora de canal aberto de maior audiência no país conta com 

cerca de 150 milhões de espectadores diante da televisão.25 Em meio a esses espectadores 

encontramos as crianças, que acompanham seus pais no hábito diário de assistir TV, 

compondo assim um segmento de audiência bastante significativo para as emissoras de 

televisão, bem como para a publicidade.  

A televisão passou a fazer parte da vida da família, servindo muitas vezes como única 

fonte de informação e uma das poucas formas de entretenimento. Em várias conversas 

informais que tive com alguns pais durante a realização dessa pesquisa, pude perceber como a 

presença da televisão é marcante em suas vidas. Alguns deles chegaram a afirmar que assistir 

televisão era o único momento do dia que eles podiam relaxar e ter um pouco de lazer com os 

seus filhos, o que indica a falta de outras opções de lazer e entretenimento para esses sujeitos. 

Isto pode estar relacionado com as condições financeiras dessas famílias, pois a maioria 

absoluta, 92% dos pais, afirmou possuir renda mensal entre um e dois salários mínimos.  

Tal fato revela a relação de dependência que essas famílias possuem com a televisão. 

Ao mesmo tempo em que ela representa a única opção de lazer e entretenimento desses 

                                                           
25 DUARTE, Rosália (org.). A televisão pelo olhar das crianças. São Paulo: Cortez, 2008.  
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sujeitos, pode ser também sua única fonte de informação, o que pode interferir sobre a 

formação de opinião e visão de mundo dessas pessoas. Acentua-se assim a importância que a 

televisão assume na socialização dessas famílias, confirmando o seu poder de influência sobre 

a formação e desenvolvimento cognitivo de seus membros, em especial das crianças. 

Desde muito cedo as crianças passam a ter contato constante com os conteúdos 

televisivos, antes mesmo de frequentarem a escola e desenvolverem seus mecanismos 

cognitivos e psicológicos, pois a televisão é uma mídia bastante acessível, não exige um 

conhecimento específico ou algum tipo de capacidade para que se tenha acesso ao seu 

conteúdo. Essa relação da criança com a televisão tende a se firmar cada vez mais ao longo 

dos anos. Na maioria dos casos, esse consumo televisivo ocorre de modo solitário, em que a 

criança fica sozinha em frente à TV, sem a presença dos pais ou terceiros, o que pode ser um 

fator determinante na escolha dos programas que as crianças assistem. Isto pode significar que 

as crianças atualmente compõe uma audiência cada vez mais independente frente à 

programação televisiva, o que não implica necessariamente que elas possuam maturidade 

suficiente para discernir sobre o que pode ser bom ou ruim para elas. A publicidade por sua 

vez, tem assumido um papel determinante nesse processo, pois ao reconhecer a criança 

enquanto consumidora abriu espaços para a infância na programação televisiva.  

Nossos dados confirmam essa presença marcante da televisão na vida das crianças. 

Conforme 91% dos pais, seus filhos costumam assistir televisão todos os dias da semana, 4% 

afirmou que seus filhos assistem TV entre cinco e seis dias por semana e, a minoria, 2% deles 

disse que seus filhos assistem TV apenas entre um a dois dias por semana. Esses dados 

sugerem que a televisão participa intensivamente do cotidiano dessas crianças, mantendo com 

elas uma relação de familiaridade, proporcionando assim uma ampliação do seu universo de 

informações e de experiência.  

Dessa forma, perguntamos às famílias quantas horas por dia seus filhos costumam 

ficar em frente à televisão, pois buscávamos descobrir o espaço que ela ocupava no cotidiano 

das crianças, 77% dos pais afirmaram que seus filhos assistem de uma a três horas diárias de 

TV, 12% disseram que seus filhos assistem de três a quatro horas, tempo que se aproxima da 

quantidade de horas que as crianças ficam na escola, e 7% deles disse que seus filhos ficam 

mais de cinco horas diárias frente à programação televisiva, o que indica que essas crianças 

ficam mais tempo em frente à TV do que na escola. Conforme gráfico abaixo: 
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Esses dados revelam que a quantidade de tempo que essas crianças passam na escola é 

quase a mesma quantidade de tempo que elas ficam em frente à TV. Isto nos mostra a 

importância que a televisão pode assumir sobre a socialização e formação desses sujeitos, 

tanto quanto a escola. Entendemos assim, que a escola não deve ignorar a presença da 

televisão na vida dessas crianças, devendo por isso, favorecer e estimular debates e reflexões 

dos conteúdos televisivos que elas têm acesso, proporcionando assim um consumo mais 

consciente por parte desses sujeitos, principalmente em relação às propagandas televisivas, 

que através de seu discurso sedutor pode estimular um comportamento consumista nas 

crianças.  

Perguntamos assim para as famílias se elas achavam que a televisão poderia ajudar as 

crianças na educação escolar, pois da mesma forma que a escola, a TV também participa da 

formação subjetiva das crianças, transmitindo conteúdos e valores que podem auxiliar ou 

mesmo complementar na sua educação formal. Dessa forma, 51% dos pais disseram que sim, 

que a televisão transmite muita informação e conteúdos educativos, que podem contribuir 

para a educação formal das crianças, por outro lado, 49% deles afirmaram que não associam 

nenhuma relação entre os conteúdos televisivos e o que seus filhos aprendem na escola. 

Podemos perceber que houve nessa questão praticamente um empate técnico sobre a opinião 

manifestada pelos pais em relação à função educativa da TV.  

77% 

12% 

4% 
7% 

(A) De uma a três horas; 

(B) De três a quatro horas; 

(C) De quatro a cinco horas; 

(D) Mais de cinco horas 

Quantas horas por dia seu filho (s) costuma ficar em frente à TV? 

Gráfico 1: Frequência diária das crianças em frente a TV 
Fonte: Gráfico feito pela autora 
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Estes dados revelam que parte das famílias concebe a televisão como uma instituição 

de formação, que assume assim um papel importante na educação de seus filhos, transmitindo 

conteúdos que podem conversar ou complementar os conteúdos pedagógicos lecionados na 

escola, ajudando assim na aprendizagem das crianças. Por outro lado, parte das famílias 

pesquisadas afirmou não estabelecer ligação entre os conteúdos televisivos e a prática 

pedagógica, o que sugere que esses sujeitos não concebem o papel socializador e formativo da 

televisão, assim ela aparece como um instrumento exterior ao processo de formação das 

crianças, cumprindo principalmente o papel de meio de entretenimento familiar. Isto revela 

que o consumo televisivo dessas famílias busca predominantemente a distração e o lazer.  

Diante da presença constante da TV no cotidiano das crianças, indagamos às famílias 

se seus filhos preferiam brincar ou assistir televisão, ou mesmo realizar as duas atividades ao 

mesmo tempo. Nosso objetivo nessa questão era descobrir o local que a televisão ocupa nas 

preferências das crianças relacionadas aos seus momentos de lazer. Os resultados podem ser 

conferidos no gráfico abaixo:  

 

 

 

 

 

 

Através desses dados podemos perceber que na maioria dos casos a televisão se 

encontra entre as atividades de maior preferência entre as crianças, o que justifica a 

quantidade de horas diárias que elas dedicam em frente aos conteúdos televisivos, o que quase 

17% 

34% 

49% 

(A) Assistir TV em vez de 

brincar  

(B) Brincar em vez de assistir 

TV 

(C) As duas coisas ao mesmo 

tempo  

Gráfico 2: Assistir TV ou brincar? Preferência das crianças sob o olhar dos pais 
Fonte: Gráfico feito pela autora 

 

Em termos de escolha, você acha que seu filho (s) prefere:  
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se equivale, e em alguns casos ultrapassa, à quantidade de tempo que elas passam na escola, 

como vimos acima. Dessa forma, a televisão aparece como um meio de entretenimento 

bastante presente entre as atividades de lazer praticadas pelas crianças, que em 17% dos 

casos, conforme seus pais, têm na televisão a sua principal distração e 49% dividem a sua 

atenção entre a televisão e outras atividades de lazer. Isto revela a relação de familiaridade 

que as crianças mantêm com a TV, o que pode implicar na sua socialização, pois em vez de 

brincarem com outras crianças, elas estão trancadas dentro de suas casas, em muitos casos 

sozinhas, em frente ao aparelho de televisão. 

Esse comportamento em relação à televisão apresentado pela maioria das crianças 

pode ser resultado da observação e convivência com o comportamento televisivo dos seus 

pais, o que pode servir de modelo para o comportamento televisivo adotado por elas. 

Conforme nossos dados, os pais pesquisados compõe uma audiência televisiva bastante 

significativa, e da mesma forma que seus filhos, também consomem diariamente os conteúdos 

exibidos pela televisão.  Constatamos que 68% dos pais costumam assistir televisão entre uma 

a três horas por dia, 6% assistem de três a quatro horas, 9% ficam em frente à TV entre quatro 

e cinco horas por dia e, 17% deles afirmaram assistir mais de cinco horas diárias de televisão. 

Esses dados nos mostram que a maioria das crianças assiste a mesma quantidade de tempo de 

TV que seus pais, pois conforme constatamos anteriormente, 77% dos pais, afirmaram que os 

filhos, assim como eles, também costumam ficar em frente ao aparelho de televisão de uma a 

três horas por dia.  

Dessa forma, procuramos saber os programas de maior preferência entre os pais, pois 

tal fato pode influenciar na preferência e gosto das crianças. Dessa forma, 52% dos pais 

afirmaram gostar apenas de programas de entretenimento, como as novelas, filmes e 

programas de auditório, enquanto 19% deles afirmaram gostar apenas de programas 

informativos, como telejornais e documentários. Conforme podemos conferir no gráfico a 

seguir: 

 

 

 

 

 



49 
 

 

 

Tal fato pode estar relacionado com o tipo de acesso ao sinal de televisão que essas 

famílias possuem em suas residências, pois a maioria, representada em 52%, afirmou receber 

em casa, apenas emissoras de televisão de sinal aberto através de antena parabólica, conforme 

podemos observar no gráfico a seguir:  

 

 

 

52% 

19% 

10% 

19% 

(A) Só programas de 

entretenimento (filmes, novelas, 

programas de auditório etc.); 

(B) Só programas informativos 

(telejornal, documentários, 

entrevistas, etc); 

(C) Só programas informativos e 

de entretenimento, mas dedica 

mais tempo ao entretenimento  

(D) Programas informativos e de 

entretenimento, mas dedica mais 

tempo à informação. 

37% 

52% 

11% 
(A) Com sinal aberto (antena 

comum); 

(B) Com sinal aberto (antena 

parabólica); 

(C) Com TV por assinatura (Sky, 

Via Embratel,TCM  etc.) 

Gráfico 4: Tipo de acesso televisivo das famílias 
Fonte: Gráfico feito pela autora 

 

Quais os programas de sua preferência? 

Gráfico 3: Programas televisivos de preferência dos pais 
Fonte: Gráfico feito pela autora 

 

Na sua casa tem televisão: 
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O número limitado de canais exibidos pelo sinal da antena parabólica, que em sua 

maioria se compõe de programas voltados predominantemente para o entretenimento, 

reservando assim pouco espaço para a informação, encontrada apenas nos telejornais ou em 

horários de vaga audiência, como tarde da noite ou nas primeiras horas da manhã, vem 

justificar em parte o acesso e o consumo por programas de entretenimento dessas famílias, 

pois os espaços para conteúdos informativos e educativos são reduzidos. Tal fato, porém, não 

dispensa a responsabilidade que esses pais assumem na educação e instrução das crianças 

frente à TV, pois ao mesmo tempo em que servem de modelo de comportamento e gosto 

televisivo para seus filhos, são os principais responsáveis pelo seu acesso à TV e por isso, 

devem estar sempre atentos para os tipos de conteúdos consumidos, pois apenas a sua 

presença no momento da recepção não significa proteção aos conteúdos nocivos que seus 

filhos passam a ter acesso através da televisão. 

Nossos dados revelaram que 92% dos pais assistem televisão junto com seus filhos, 

demonstrando que existe o compartilhamento e consumo dos mesmos conteúdos televisivos 

entre pais e filhos, conforme podemos conferir no gráfico abaixo: 

 

 

 

 

8% 

6% 

28% 
58% 

(A) Não; 

(B) Sim, pela manhã 

(C) Sim, pela tarde 

(D) Sim, à noite 

Você costuma assistir televisão junto com seus filhos? Caso sim, qual o 

período mais frequente?  

Gráfico 5: Consumo televisivo entre pais e filhos 
Fonte: Gráfico feito pela autora 
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Esses dados revelam que a maior frequência de consumo televisivo compartilhado 

entre pais e filhos é no período noturno, quando 58% deles afirmam assistir televisão com as 

crianças. Isto sugere o acesso dessas crianças à programação adulta, não direcionada para 

elas, o que implicaria que a publicidade a qual elas estão expostas nesses casos também é uma 

publicidade dirigida ao público adulto. Através dos nossos dados, observamos que essa 

questão não se concretizou plenamente, pois a maioria dos pais pesquisados revelaram que, 

mesmo quando assistem TV com seus filhos no período noturno, o consumo de programas 

infantis predomina sobre a programação adulta, como veremos a seguir. 

Consideramos que o interesse e a curiosidade acerca do mundo adulto por parte das 

crianças podem ser aguçados através do seu acesso à programação televisiva adulta 

juntamente com a publicidade, que expõe estilos de vida e padrões de comportamentos, que 

podem despertar a vontade de se chegar mais rápido a essa fase da vida, o que em termos 

simbólicos ou psicológicos, pode levar à diminuição do período da infância desses sujeitos.  

Dessa forma, questionamos aos pais sobre o tipo de conteúdos televisivos que eles 

costumam assistir com seus filhos, pois era de nosso interesse descobrir o tipo de 

programação televisiva que eles consomem juntamente com as crianças, inclusive no período 

noturno. Descobrimos assim que 49% dos pais dizem assistir tanto a programas adultos, 

quanto a programas infantis com as crianças, o que implica a gestão de preferências no 

momento do acesso entre pais e filhos, 39% deles afirmou assistir apenas a programas infantis 

com seus filhos, como desenhos animados e filmes na faixa etária indicada para eles, 11% 

afirmou assistir apenas a programas adultos com as crianças, como novelas, jornais e 

programas de entretenimento em geral. 

Esses dados revelam que em 39% dos casos, considerando também parte dos 49% que 

afirmaram assistir tanto a programas adultos quanto a programas infantis, a maioria dos pais 

pesquisados abdica da programação adulta para assistirem com seus filhos a programação 

televisiva infantil. Tal fato mostra que esses pais não só estão presentes no momento da 

recepção televisiva de seus filhos, mas que compartilham e consomem os mesmos conteúdos 

dirigidos à eles.  

Durante a realização desta pesquisa, tive a oportunidade de conversar com alguns pais 

sobre essa questão, em geral eu indagava sobre as circunstâncias em que esse fato ocorria, 

alguns pais disseram que costumavam deixar de assistir seus programas não só para atender 

aos pedidos dos seus filhos, mas para poderem participar de um momento comum com eles, já 
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que as atividades profissionais os ocupavam o dia todo e a noite era o único momento comum 

que toda a família se reunia. Isso nos mostra a participação da televisão na socialização desses 

sujeitos. 

Da mesma forma, percebi em alguns comentários, que alguns pais realmente gostavam 

dos programas infantis, dos desenhos e seriados americanos que geralmente são veiculados 

pelo canal aberto de televisão STB, muito citado inclusive pelas crianças. Passei assim a 

acompanhar a programação do referido canal por alguns dias, e pude constatar que parte de 

sua programação principalmente a matutina, se volta para as crianças, trazendo programas 

infantis que também são apresentados por crianças. Do mesmo modo, atentei para a presença 

constante de inserções de anúncios publicitários de produtos direcionados para as crianças 

dentro desses programas, aparecendo muitas vezes de uma maneira sutil, como a técnica do 

merchandising26, ou mesmo intercalados entre a programação, com as propagandas, em geral 

de brinquedos, que vão ao ar durante os intervalos comerciais. Cabe ressaltar que algumas 

propagandas de produtos infantis se voltavam para os próprios pais, o que sugere que para a 

publicidade o compartilhamento da programação infantil entre pais e filhos, e 

consequentemente o consumo da publicidade infantil veiculada nesse momento, resulta na 

familiaridade dos pais com os produtos anunciados para as crianças, o que pode favorecer 

sobre a sua decisão de compra por aqueles produtos. 

Por outro lado, consideramos que o comportamento apresentado por 11% dos pais, 

levando em consideração parte dos 49% que dizem assistir os dois tipos de programação com 

seus filhos, tanto a adulta como a infantil, revela a permissividade de um número considerável 

de famílias em relação ao acesso das crianças aos programas e conteúdo adulto. Essas 

crianças passam assim a ter um contato imediato com o mundo adulto, se inteirando de 

comportamentos e valores, que segundo a noção de infância como fase da vida diferenciada, 

só deveriam ser apresentados à elas com o avançar da idade e de acordo com seu 

desenvolvimento, físico, intelectual, emocional e psicológico. Pois considerando a idade dos 

filhos das famílias pesquisadas, em que 40% dos pais afirmaram que seus filhos possuem 

entre seis e sete anos, 39% entre oito e dez anos e 21% disseram que seus filhos tinham entre 

onze e doze anos de idade, essas crianças ainda se encontram numa fase bastante vulnerável, 

                                                           
26 Refere-se aqui ao merchandising editorial, que diz respeito à inclusão sutil de produtos ou marcas de empresas 
dentro de programas televisivos, novelas ou filmes. Essa técnica também é conhecida em outros países como 
Tien-in ou Product Placement.  
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sendo por isso, consideradas incapazes de ter maturidade suficiente para terem acesso 

livremente a uma programação de conteúdo adulto.     

Podemos perceber assim que essas crianças, mesmo sendo consideradas 

institucionalmente seres diferentes dos adultos, com particularidades e necessidades distintas 

deles, são colocadas pelos seus próprios pais, o principal núcleo responsável pela sua 

preservação e segurança, em contato com o mundo dos adultos através da televisão, que em 

tese, transmite informações que elas não estariam prontas para assimilar. Dessa forma a 

criança passa a se inteirar do mundo adulto antes mesmo de ingressar nele efetivamente.  

Não foram raros os momentos em que presenciei na escola conversas paralelas entre 

os filhos das famílias pesquisadas, sobre os mais variados programas de televisão, 

principalmente sobre os que não se direcionam para eles, como a “novela das nove”, Avenida 

Brasil, exibida no ano de 2012 pela Rede Globo de Televisão, durante a realização desse 

trabalho. Algumas crianças chegavam inclusive a brincar de imitar alguns personagens da 

trama, ou mesmo se utilizavam desses, em especial dos violões da trama, para implicar com 

seus colegas. Certa vez presenciei um grupo de meninas implicando com uma colega na hora 

do recreio, elas a chamavam de Carminha, caçoando da colega, que por sua vez se encontrava 

aos prantos, me aproximei da situação e tentei acalmar a menina, levei-a a outro canto da 

escola e só depois perguntei o motivo do choro, perguntei se ela não gostava do seu nome, 

que eu julguei ser Carminha. A menina que deveria ter entre sete e oito anos, disse que seu 

nome era Eduarda e que Carminha era a personagem ruim da novela, a bruxa má, que 

praticava maldade com outros, e que suas amigas implicavam com ela por não querer brincar 

com as outras. 

Esse episódio nos mostra a participação da televisão no imaginário infantil, integrando 

parte da socialização das crianças com seus amigos, inclusive dentro do ambiente 

educacional. Percebemos assim a importância da televisão na construção subjetiva e 

desenvolvimento afetivo das crianças, que possuem uma relação de familiaridade com ela, 

podendo adotar para si os valores e comportamentos exibidos pela mesma. Tal fato deve 

merecer atenção especial da família e da escola, as duas instituições bases de formação da 

criança, pois ao mesmo tempo que a televisão pode colaborar positivamente para a formação 

das crianças, juntamente com essas duas instituições, pode ao contrário, interferir nesse 

processo e transmitir valores que não estão de acordo com elas, como estímulo ao 

consumismo e o próprio “bullying”, como pude constatar.   
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Perguntamos assim aos pais se eles se preocupavam com o conteúdo que seus filhos 

assistiam na televisão. Nossos dados mostram que a maioria, representada em 78%, dos pais 

afirmou que sim, que se preocupam com o que seus filhos assistem e por isso sempre 

procuram acompanhá-los em frente à TV, 19% deles disseram se preocupar, mas nem sempre 

dispõe de tempo disponível para acompanhar os conteúdos que seus filhos consomem por 

meio da televisão, o que permite que essas crianças tenham um acesso mais independente aos 

conteúdos televisivos e, apenas 2% afirmou não se preocupar, o que revela autonomia total 

das crianças em frente ao aparelho televisivo. Resaltamos que nossos dados não 

demonstraram diferenças entre pais e mães em relação à atenção e cuidado ao consumo 

televisivo das crianças, demonstrando assim que independente do gênero, a maioria dos pais 

pesquisados se preocupam com o que seus filhos assistem na TV.   

Esses dados revelam que a maioria dos pais pesquisados demonstra interesse sobre os 

conteúdos que seus filhos consomem da televisão, porém, essa preocupação está em 

contradição com o conteúdo que eles próprios compartilham com seus filhos, uma vez que 

parte considerável dos pais, 11% considerando e parte dos 49% que dizem assistir tanto a 

programação adulta como a infantil, permitem que seus filhos tenham acesso ao conteúdo 

televisivo adulto. Tal fato pode indicar que para a maioria dos pais, a sua presença no 

momento da recepção televisiva, se faz suficiente para a proteção e preservação dos seus 

filhos contra o que a programação adulta venha a transmitir.  

Entendemos que apenas a presença dos pais no momento da recepção televisiva das 

crianças não impede que a televisão exerça maior influência sobre seus filhos. Em nosso 

entendimento, a presença dos pais no momento da recepção televisiva passaria a surtir um 

efeito maior de proteção se ela fosse marcada pela reflexão e pelo diálogo a respeito daquilo 

que é mostrado pela TV. 

Dessa forma perguntamos aos pais o que eles achavam da publicidade dirigida para as 

crianças na televisão, pois buscávamos descobrir como as famílias pesquisadas interpretam o 

discurso publicitário dirigido para seus filhos, e nos deparamos com um quadro preocupante: 

33% dos pais pesquisados considera os comerciais infantis divertidos, que servem para 

distrair as crianças durante os intervalos dos programas, 23% deles afirmaram não possuir 

opinião formada sobre isso, 13% acham que os comerciais infantis são normais como 

qualquer outro comercial exibido na televisão e 31% consideram que a publicidade infantil 
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estimula uma atitude consumista nos seus filhos. Conforme podemos observar no gráfico 

abaixo: 

 

  

 

Esses dados revelam que a maioria dos pais pesquisados subestima ou mesmo 

desconhece o poder de persuasão que a publicidade possui e pode exercer sobre a formação de 

personalidade e de valores dos seus filhos. Isto proporciona maior vulnerabilidade dessas 

crianças aos apelos e valores consumistas transmitidos pelas propagandas. Já que essas 

crianças constituem-se seres frágeis e em formação, sendo ainda incapazes de entender os 

valores voltados para o consumo transmitidos pela publicidade, e por isso, necessitam de 

instrução e proteção contra a sua persuasão.  

A família é a principal instituição de preservação da infância na sociedade, sendo 

assim responsável por boa parte do desenvolvimento e formação de valores para a vida, e por 

isso deve atuar na relação das crianças com a publicidade, fornecendo instrução suficiente 

contra os apelos consumistas transmitidos pelas propagandas, esclarecendo o objetivo de 

venda e persuasão que elas possuem. No entanto, diante dos dados apresentados, 

questionamos como a família pode atuar nessa relação, quando ela própria não concebe a 

publicidade como algo que pode exercer influência sobre a formação durante a infância? 
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Gráfico 6: A publicidade infantil considerada pelos pais 
Fonte: Gráfico feito pela autora 
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As famílias pesquisadas por nosso estudo demonstram não conhecer ou mesmo não 

reconhecer o poder de persuasão da publicidade sobre a formação de seus filhos, 

considerando consequentemente a publicidade inofensiva para eles. Fato que revela a 

ausência dessas famílias na relação das crianças com o consumo de publicidade televisiva 

infantil, deixando que as próprias crianças construam sua percepção sobre a publicidade. Por 

outro lado, isto pode revelar a própria vulnerabilidade dessas famílias frente aos anúncios 

publicitários, pois ao serem constantemente expostos a eles através da TV, se tornam, assim 

como seus filhos, mais influenciáveis aos apelos consumistas.  

Através da televisão, a publicidade entra nos lares dessas famílias, e passa a 

influenciar não somente as crianças, mas, todos os seus membros, que acostumados a 

assimilar os conteúdos televisivos sem muita atenção crítica, também assimilam sem muita 

resistência os apelos consumistas presentes nas propagandas. Dessa forma, as crianças passam 

a receber os estímulos consumistas da publicidade e, assim como a sua família, criam desde 

cedo o hábito de ficar grande parte do seu tempo em frente à TV, ficando assim expostas as 

propagandas veiculadas nela.  

A publicidade passa assim a interagir mais com as crianças do que os próprios pais, 

que na maioria das vezes, dedicam mais tempo às atividades profissionais, para poderem 

suprir as necessidades básicas de sua família, e dedicam assim menos tempo para ficar com 

seus filhos. A publicidade transmite imagens e discursos persuasivos que podem instigar nas 

crianças o desejo da pose e, consequentemente, o desejo de consumo simbólico dos produtos 

anunciados, que proporcionam sentimento de pertencimento ao universo de consumo exibido 

pelas propagandas, podendo gerar assim comportamentos consumistas.   

Perguntamos aos pais se seus filhos costumavam pedir pelos produtos anunciados na 

televisão, pois buscávamos descobrir o grau de influência que a publicidade televisiva possuía 

sobre essas crianças. Dessa forma, 30% dos pais pesquisados responderam que sim, seus 

filhos sempre pedem os produtos que eles veem nos anúncios da TV e, 48% deles afirmou 

que seus filhos às vezes pedem os produtos ofertados pelas propagandas na televisão. Esses 

dados revelam o poder de persuasão que a publicidade possui na formação dessas crianças, 

que mesmo impossibilitadas financeiramente, pois precisam dos pais para efetuar as compras, 

são instigadas ao desejo por produtos e marcas, que em muitos casos pode comprometer a 

renda de sua família.  
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Dessa maneira procuramos saber se os pais costumavam comprar para seus filhos os 

produtos que são ofertados para eles através da televisão, nossa intenção era descobrir o nível 

de influência das crianças, e indiretamente da publicidade, sobre as despesas dessas famílias. 

Descobrimos assim que 55% dos pais dizem que não costumam comprar para seus filhos os 

produtos que eles solicitam da TV, tal fato pode ser resultado do baixo poder aquisitivo das 

famílias pesquisadas, que em 92% dos casos dispõe entre um e dois salários mínimos. Os 

filhos das famílias pesquisadas encontram-se numa idade em que não possuem maturidade 

suficiente para compreenderem a impossibilidade financeira da família de atenderem aos seus 

pedidos. 

A publicidade pode causar assim conflito para essas famílias e para seus filhos, que 

sendo influenciados por ela, são constantemente instigados ao desejo por determinados 

produtos e marcas. Porém esse impulso pode ser refreado pela condição financeira da família, 

podendo gerar sentimento de frustração ou de exclusão em relação ao universo consumista. A 

publicidade promete não só a alegria da pose, mas a inscrição na sociedade, transmitindo por 

meio de seu discurso uma sensação de pertencimento e aceitação social, que pode ser 

adquirido através da aquisição dos produtos anunciados.  

Em contrapartida, 20% das famílias afirmaram comprar para seus filhos os produtos 

que eles veem e solicitam da TV, além de 25% delas afirmarem comprar algumas vezes, o 

que revela que apesar do baixo poder aquisitivo desses pais, grande parte deles costumam ser 

influenciados pelos pedidos das crianças, e indiretamente pela publicidade. Fato que 

comprova o poder de influência de consumo que as crianças possuem em suas famílias. Isto 

justifica a atenção cada vez maior da publicidade voltada para elas, que além de servir de 

influência de compra para itens de seu próprio consumo, podem servir também como 

promotoras de consumo para outros produtos de uso familiar.  

Durante a realização dessa pesquisa percebi que o valor simbólico dos produtos 

anunciados pelas propagandas é tão significativo quanto seu o próprio consumo material. 

Entre as crianças pertencentes às famílias pesquisadas, percebemos que o importante para 

elas, era que seus amigos de escola visem e soubessem que elas possuíam esses objetos. 

Durante algumas conversas informais que mantive com alguns pais durante a pesquisa, 

muitos revelaram que os argumentos utilizados pelos seus filhos para a influência de compra, 

era justamente o fato de seus colegas de escola possuírem os produtos, que depois de 

adquiridos muitas vezes eram pouco usados por elas.   
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Tal fato nos leva a refletir sobre a influência da publicidade sobre o comportamento e 

formação de valores dessas crianças, que mesmo sendo consideradas pela sociedade 

indivíduos em formação, com particularidades e necessidades distintas dos adultos, são 

constantemente abordadas pelos comerciais televisivos, que a tratam como qualquer outro 

segmento de consumidor, igualando-as dessa maneira aos adultos. 

Indagamos assim aos pais se eles achavam correto que a televisão fizesse propagandas 

para as crianças, pois buscávamos descobrir a percepção das famílias sobre a publicidade 

dirigida para seus filhos. Os resultados podem ser conferidos no gráfico abaixo: 

 

 

 

Através desses dados podemos refletir sobre o nível de consciência dessas famílias em 

relação ao poder de influência que a publicidade pode exercer sobre a formação de seus 

filhos. Apenas 22% dos pais pesquisados consideram erradas as propagandas infantis na TV, 

o que revela que eles consideram a fragilidade e maior vulnerabilidade dos seus filhos frente 

às propagandas televisivas. Do mesmo modo, 12% dos pais disseram julgar erradas as 

propagandas infantis na TV porque são eles que pagam as despesas dos seus filhos. Tal fato 

pode nos mostrar que mesmo que esses pais não tenham consciência da influência da 

publicidade sobre seus filhos, eles sentem que as propagandas estimulam desejos nas crianças 

que elas próprias não podem suprir, pois dependem deles financeiramente para tal. Dessa 
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Gráfico 7: Publicidade televisiva infantil sob o olhar dos pais 
Fonte: Gráfico feito pela autora 
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forma, a publicidade é vista como inadequada a situação de dependência financeira das 

crianças.  

Por outro lado, 34% das famílias disseram achar correta a exibição das propagandas 

televisivas infantis, mas, acham que deveria haver um maior controle sobre essa questão. Da 

mesma forma, 32% das famílias disseram que julgam correta a exibição de propagandas para 

as crianças na televisão, pois elas se igualam a qualquer outro produto televisivo. Esses dados 

demonstram que não existe uma preocupação desses pais em relação aos conteúdos 

publicitários que seus filhos têm acesso, bem como sobre a influência que esses conteúdos 

podem exercer sobre o comportamento das crianças. Essa preocupação só aparece quando se 

considera a relação entre o fator financeiro e o estímulo de venda que a publicidade 

proporciona às crianças.  

Entendemos que a entrada da criança no mundo do consumo restringe os direitos que 

ela possui institucionalmente, pois devido ao seu estado de formação e desenvolvimento 

cognitivo, psicológico e físico, ela se encontra assim incapaz de ter maturidade suficiente para 

entender as relações de consumo que existem nesse universo. Tal fato porém, não limita a 

ação da publicidade, que constantemente aborda a criança como qualquer segmento de 

consumidor. A família é a principal fonte de referência e comportamento para as crianças e 

assume por isso o principal papel nessa relação que as crianças mantém com os anúncios da 

TV, pois é em casa que os pequenos possuem maior acesso aos conteúdos televisivos e 

consequentemente à publicidade.  

Vimos porém, que grande parte dos pais pesquisados subestimam ou mesmo não tem 

conhecimento sobre o poder de persuasão da publicidade sobre seus filhos, permitindo assim 

que eles consumam seus conteúdos livre e indefesamente. Diante disso, levantamos a seguinte 

questão: Como podemos exigir das famílias maior atuação e proteção das crianças referente 

ao consumo de publicidade televisiva, se elas próprias desconhecem o fator de influência da 

publicidade e assim como seus filhos, são também influenciados por ela? 

Acreditamos que a responsabilidade referente à proteção e instrução dos anúncios 

publicitários sobre a formação e desenvolvimento das crianças deve ser compartilhada, pois 

assim como a família e a escola, a própria emissora, os anunciantes, as agências de 

publicidade, o Estado e a sociedade como um todo devem atuar nessa relação. Uma vez que a 

publicidade não se faz presente apenas na televisão, pelo contrário, a TV é apenas uma das 

ferramentas utilizada por ela para atingir o público infantil. A publicidade está presente nas 
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ruas, através das fachadas e outdoors das lojas, está presente na roupa que se usa, no lanche 

da escola, no calçado e em tantos outros lugares. 

A família não consegue controlar sozinha o nível de exposição aos anúncios 

publicitários sofridos diariamente pelas crianças, sendo necessária assim, uma verdadeira 

conscientização em toda a sociedade sobre o fator de influência que a publicidade pode 

exercer sobre a formação e desenvolvimento desses indivíduos, buscando a preservação dos 

direitos conquistados pelas crianças ao longo do tempo.     
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Antes mesmo de frequentarem a escola ou desenvolverem seus mecanismos cognitivos 

e psicológicos, as crianças são apresentadas à televisão e aos seus conteúdos, pois assistir TV 

não requer nenhum tipo de habilidade ou capacitação especial. As crianças passam assim a ter 

acesso à programação televisiva desde muito cedo, construindo com a ela uma relação diária 

de familiaridade e de confiança.    

Nosso trabalho revelou que assistir televisão se encontra entre as atividades de lazer e 

entretenimento de maior preferência entre as crianças, o que pode justificar a presença intensa 

da TV na vida desses sujeitos, que assim como seus pais, costumam dedicar diariamente parte 

de seu tempo em frente a ela. Pudemos constatar inclusive, que parte considerável dos filhos 

das famílias pesquisadas costumam ficar mais tempo em frente à televisão do que na escola, o 

que demonstra a importância que essa mídia assume na socialização e formação desses 

sujeitos, tanto quanto a escola. De nossa parte, entendemos que a escola não deve subestimar 

o papel formativo que a televisão pode assumir na educação das crianças, e por isso deve 

promover e estimular debates que possam proporcionar um consumo mais consciente dos 

conteúdos televisivos por parte das crianças. 

Para as famílias pesquisadas, a questão que envolve o papel educativo da televisão se 

mostrou bastante equilibrada, parte dos pais demonstrou acreditar que a televisão pode 

assumir um papel educativo na formação das crianças, pois transmite conteúdos que tanto 

podem dialogar como complementar os conteúdos pedagógicos lecionados na escola, 

contribuindo com o processo de ensino e aprendizagem. Por outro lado, parte dos pais 

revelaram que não concebem a televisão como um instrumento de formação, o que demonstra 

que para eles a televisão corresponde a um instrumento exterior ao processo de aprendizagem 

das crianças, assumindo assim apenas uma função de distração e entretenimento para toda a 

família.  

Acreditamos que o não reconhecimento do papel formativo da televisão pode facilitar 

a persuasão das propagandas publicitárias sobre essas famílias e principalmente sobre as 

crianças. A nossa pesquisa revelou que a maioria dos pais subestima ou mesmo desconhece a 

influência do discurso publicitário sobre a formação dos seus filhos, o que implica maior 

vulnerabilidade não só das crianças, mas de toda a família frente ao discurso publicitário, pois 
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considerando que elas ainda não dispõem de mecanismos suficientes para desenvolverem 

sozinhas uma contra argumentação em relação aos apelos da publicidade, também não 

possuem instrução por parte dos pais, pois esses não julgam ou não conhecem o poder de 

persuasão que os anúncios televisivos podem assumir sobre elas.   

Essa questão se tornou bastante reveladora para nossa compreensão, pois ao mesmo 

tempo em que nos proporcionou entender como os pais percebem a publicidade televisiva 

dirigida para seus filhos, também nos mostrou que eles próprios, assim como seus filhos, são 

também bastante vulneráveis aos apelos da publicidade televisiva, pois se por um lado, a 

publicidade é vista por esses pais como inofensiva para seus filhos que ainda estão em 

formação, do mesmo modo, ela também pode ser vista como inofensiva em relação à eles. 

Através da televisão a publicidade passa a interagir diariamente com toda a família, e 

principalmente com as crianças, que ficam expostas a produtos e marcas que instigam o seu 

desejo, mas que na maioria dos casos, não representam uma necessidade para elas 

efetivamente. Nossos dados mostraram que grande parte das crianças das famílias pesquisadas 

solicitam a seus pais os produtos que veem na televisão. Isto revela o poder de influência que 

a publicidade possui sobre o comportamento e desejo dessas crianças, que mesmo 

impossibilitadas financeiramente de comprarem os produtos, pois não possuem renda própria 

e dependem de seus pais para efetivarem as compras, são constantemente abordadas pelo 

discurso publicitário por meio da televisão. 

Nossos dados revelaram que apesar das solicitações das crianças, a maioria dos pais 

revelou não comprar para seus filhos os artigos anunciados pela publicidade na televisão. 

Acreditamos que este fato pode estar relacionado com a renda familiar desses sujeitos, que 

está entre um e dois salários mínimos mensais, o que dificulta a compra dos produtos 

anunciados pela televisão para seus filhos, devido ao alto custo dos produtos e ao 

comprometimento da renda familiar.    

Consideramos que essa questão pode causar conflito nas relações familiares desses 

sujeitos, pois o discurso publicitário não se restringe apenas às crianças pertencentes a 

famílias com poder aquisitivo suficiente para adquirir os produtos oferecidos por ela, pelo 

contrário, ao anunciar na televisão a publicidade passa a atingir crianças de diferentes idades e 

condição social, alcançando assim crianças de famílias de baixo poder aquisitivo, e que na 

maioria dos casos, não possuem maturidade suficiente para compreenderem a impossibilidade 

financeira de seus pais em relação à compra dos artigos anunciados na TV.  



63 
 

De nossa parte, entendemos que a publicidade ao se dirigir para a criança através da 

televisão, passa a considerá-la como qualquer outro de segmento de mercado, não levando em 

consideração a sua condição enquanto ser diferenciado em sociedade, resguardado e separado 

do mundo dos adultos. Mas se orienta exclusivamente pelo objeto de estimular o consumo. 

Este ponto é o principal foco de divergência no debate sobre a regulamentação da publicidade 

dirigida à infância, tanto o órgão privado de regulação da publicidade no país, o CONAR, 

quanto outras entidades que representam os produtores de publicidade, demonstram 

resistência a um debate amplo sobre a regulamentação publicitária e, em especial, no que se 

refere à restrição de conteúdos. 

A publicidade televisiva proporciona o contato das crianças com o universo de 

consumo do mundo adulto, transmitindo imagens e discursos que podem aguçar o desejo de 

se alcançar essa fase da vida, o que em termos simbólicos ou psicológicos podem diminuir o 

período de vivencia da infância por parte desses sujeitos. Além do poder de persuasão que as 

propagandas podem assumir sobre o desenvolvimento e formação de comportamentos 

voltados para o consumo nas crianças.        

Tal fato revela que a responsabilidade em relação à proteção e preservação das 

crianças contra os apelos da publicidade não deve se restringir apenas a família, que em 

muitos casos, como pudemos comprovar em nossa pesquisa, subestima ou mesmo desconhece 

o fator de influência que a publicidade possui sobre a criança, corroborando assim para maior 

vulnerabilidade delas frente à publicidade. Entendemos que os anunciantes, meios de 

comunicação e agências de publicidade devem estar abertos ao debate público sobre os 

conteúdos e mensagens que divulgam, considerando assim a fragilidade e incapacidade das 

crianças de compreenderem os objetivos de venda e persuasão que se encontram em seus 

anúncios. Pois, quem fala tanto em democracia e liberdade de expressão não deve temer o 

contraditório, mas ao contrário, para fazer valer aquilo que defendem devem lidar, por  

essência, com a diferença. 

A publicidade se faz presente em diferentes ambientes e mídias que as crianças têm 

acesso, como no rádio, na revista, na rua, na cantina da escola e no brinquedo do coleguinha. 

A televisão não aparece como único meio utilizado pela publicidade, mas certamente é o meio 

mais importante e mais impactante para atingir a criança. Isto nos mostra que apenas a 

família, ou a escola, não são capazes de preservar e controlar o nível de exposição às 

propagandas persuasivas sofridas diariamente pelas crianças.  
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Acreditamos que se faz necessário uma maior conscientização do papel formativo que 

a televisão, e em especial as propagandas, podem assumir sobre o desenvolvimento de valores 

e da personalidade da criança, alertando assim sobre o papel que todos devem assumir na 

relação estabelecida entre a publicidade e a infância. 

Nosso estudo buscou entender apenas uma parte desse processo, que envolve a 

principal instituição de formação e instrução das crianças em sociedade, a família, que exerce 

o principal papel nessa relação, pois é em casa que as crianças possuem maior acesso à 

televisão e consequentemente as propagandas exibidas nela. É também através do 

consentimento e compra dos pais que as crianças adquirem, ou não, os produtos que são 

instigadas ao desejo por meio da televisão. Do mesmo modo, o comportamento adotado pelas 

famílias em relação ao consumo pode servir como modelo de referência direta para as 

crianças, que tendem a imitar ou seguir o mesmo comportamento de consumo de seus pais. 

Compreendemos assim que o papel assumido pela família frente às propagandas 

infantis consumidas pelas crianças através da televisão pode ser fator determinante para uma 

maior preservação da infância contra a persuasão do discurso publicitário. Buscamos através 

do nosso trabalho, proporcionar uma melhor compreensão das relações que envolvem a 

família, a publicidade e a infância.  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO APLICADO COM AS FAMÍLIAS 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE _UERN 
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENCIAS SOCIAIS_FAFIC  
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL_DECOM  
 

 
Este questionário faz parte da primeira etapa do Trabalho de Conclusão de Curso – 
TCC, vinculado ao curso de Comunicação Social da UERN e possui apenas fins 
educativos.  
 
 
1. Qual o seu sexo? 
(A) Masculino 
(B) Feminino 
 
2. Qual a sua idade? 
(A) Entre 18 e 25 anos. 
(B) Entre 26 e 33 anos 
(C) Entre 34 e 41 anos 
(D) 42 anos ou mais 
 
3. Qual seu estado civil? 
(A) Solteiro(a). 
(B) Casado(a) / união estável com um(a) companheiro(a). 
(C) Separado(a) / divorciado(a) / desquitado(a). 
(D) Viúvo(a) 
 
4. Quantos filhos você tem? 
(A) Um 
(B) Dois  
(C) Três 
(D) Quatro ou mais 
 
5. Qual a idade (s) do seu filho (s)? 
(A) Seis ou sete anos 
(B) Entre oito e dez anos 
(C) Entre onze e doze anos 
(D) Treze anos ou mais  
 
6. Qual o seu grau de escolaridade? 
(A) Ensino fundamental incompleto 
(B) Ensino fundamental completo 
(C) Ensino médio incompleto 
(D) Ensino médio completo 
(E) Ensino superior incompleto 
(F) Ensino superior completo 
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7. Considerando a renda de todos que moram na sua casa, quanto, aproximadamente, é a 
sua renda familiar? 
(A) Até 1 salário mínimo  
(B) De 1 a 2 salários mínimos 
(C) De 2 a 5 salários mínimos  
(D) 5 salários mínimos ou mais 
 
8. Quantos aparelhos de televisão existem em sua casa? 
(A) Apenas um 
(B) Dois  
(C) Três ou mais 
 
9. Na sua casa tem televisão: 
(A) Com sinal aberto (antena comum); 
(B) Com sinal aberto (antena parabólica); 
(C) Com TV por assinatura (Sky, Via Embratel,TCM  etc.) 
 
10. Quanto tempo você costuma assistir televisão por dia? 
(A) De uma a três horas; 
(B) De três a quatro horas; 
(C) De quatro a cinco horas; 
(D) Mais de cinco horas. 
 
11. Quais os programas de sua preferência: 
(A) Só programas de entretenimento (filmes, novelas, programas de auditório etc.); 
(B) Só programas informativos (telejornal, documentários, entrevistas, etc); 
(C) Só programas informativos e de entretenimento, mas dedica mais tempo ao entretenimento  
(D) Programas informativos e de entretenimento, mas dedica mais tempo à informação. 
 
12. Quantos dias por semana seu filho (s) assiste televisão? 
(A) Todo dia; 
(B) Cinco a seis dias por semana; 
(C) Quatro a três dias por semana; 
(D) Um a dois dias 
 
13. Quanto tempo seu filho dedica às tarefas da escola? 
(A) De uma a três horas; 
(B) De três a quatro horas; 
(C) De quatro a cinco horas; 
(D) Mais de cinco horas 
 
14. Você acha que a televisão pode ajudar seu filho na escola? 
(A) Sim, pois a televisão transmite muita informação e conteúdos educativos   
(B) Não, porque não vejo nenhuma relação entre o que TV ensina e o que ele pode aprender na 
escola 
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15. Quantas horas por dia seu filho (s) costuma ficar em frente à TV? 
(A) De uma a três horas; 
(B) De três a quatro horas; 
(C) De quatro a cinco horas; 
(D) Mais de cinco horas. 
 
16. Você costuma assistir televisão junto com seus filhos? Caso sim, qual o período mais 
frequente? (Caso você marque a alternativa NÃO, pule para a questão 17) 
(A) Não; 
(B) Sim, pela manhã 
(C) Sim, pela tarde 
(D) Sim, à noite 
 
17. Que tipo de programas você costuma assistir com o seu filho: 
(A) Apenas programas infantis (desenhos animados, filmes infantis, programas de jogos,  etc)   
(B) Apenas programas adultos (novelas, jornais, filmes, programas de auditório, etc)  
(C) Programas adultos e programas infantis  
 
18. Você se preocupa com o conteúdo que seus filhos assistem na televisão? 
(A) Sim, sempre procuro acompanhar o que meu filho (s) está assistindo  
(B) Sim, mas nem sempre tenho tempo disponível para acompanhar o que meu filho (s) está 
assistindo   
(C) Não 
 
19. Em termos de escolha, você acha que seu filho (s) prefere: 
(A) Assistir TV em vez de brincar  
(B) Brincar em vez de assistir TV 
(C) As duas coisas ao mesmo tempo  
 

20. O que você acha dos comerciais infantis exibidos pela televisão? 
(A) Divertidos, eles distraem as crianças nos intervalos dos programas   
(B) Estimulam uma atitude consumista nas crianças  
(C) São normais como qualquer comercial de televisão  
(D) Não tenho opinião sobre isso 
 
21. Seu filho (s) costuma pedi os produtos que ele (a) vê nos comerciais de televisão? 
(A) Sim, sempre 
(B) Às vezes   
(C) Não 
 
22. Você costuma comprar para seus filhos os produtos que eles veem na TV? 
(A) Sim 
(B) Não 
(C) Às vezes 
 
23. Você acha certo que a televisão faça propaganda para as crianças? 
(A) Sim, elas são como qualquer outro produto de TV 
(B) Sim, mas deveria haver um controle maior da propaganda para as crianças 
(C) Não, porque as crianças são mais fáceis de serem convencidas  
(D) Não, porque são os pais que pagam as despesas dos filhos 
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Se você possui interesse e disponibilidade em participar da segunda etapa desta pesquisa, por 
favor deixe seu contato abaixo:  
 
Nome:__________________________________________________________________     
Endereço:_______________________________________________________________ 
Telefone de contato: ____________ ou ________________ 
Email:________________________________________ 
 
OBS: Os dados fornecidos servirão apenas para entrarmos em contato para a realização da 
segunda etapa da pesquisa. Eles não serão divulgados em nenhuma hipótese.  
 


