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"nós queremos que as crianças digam: "eu preciso desse 

produto. Eu quero esse produto. Eu amo esse produto." 

(frase dita por um palestrante em uma conferência 

especializada em marketing infantil, citada no livro 

Consuming Kids, de Susan Linn) 

 

 



 
 

 

 

RESUMO 

 

A criança, assim considerada no Brasil como pessoa até 12 anos, historicamente é 

agente para a publicidade comercial, e tem ganhado ainda mais destaque para o 

mercado publicitário. Como veiculadora de mensagem publicitária comercial, por 

meio da comunicação mercadológica, ela apresenta simpatia, linguagem simples e 

próxima às outras crianças, criando uma relação de confiabilidade. Como receptora 

da mensagem, ela se torna promotora de vendas em sua família e comunidade, bem 

como futura compradora fiel. Assim, o presente trabalho se propõe a estudar a 

proteção jurídica sobre a criança e sua relação com a mídia, ou seja, sobre a criança 

que faz publicidade comercial e sobre a criança que recebe esta publicidade, 

principalmente sob a ótica da prioridade absoluta conferida à criança e prevista na 

Constituição Federal e no Estatuto da Criança e Adolescente; do Direito do 

Consumidor, que reconhece sua hipervulnerabilidade; e da especial proteção que 

recebe do Direito do Trabalho, disposições estas que acabaram por gerar um 

arcabouço normativo que se propõem à proteger a infância; e, ainda, sob uma 

análise fática por meio do estudo de casos de publicidade infantil que contam com 

crianças como agentes veiculadoras dessas mensagens. 

  

Palavras-chave: Criança; Infância; Consumismo; Hipervulnerabilidade;Trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

Children, thus defined in Brazil as people below the age of 12 years, are historically 

targeted for commercial advertising, and recently have been gathering even more 

attention from the advertising market. As a disseminator of commercial advertising 

messages through the means of marketing communication, the child presents 

friendliness and simplified language that mimics other children’s patterns of speech, 

with the intent of establishing a relationship of trust. As the receivers of the message, 

children become sales promoters in their families and communities, as well as future 

loyal costumers. The aim of the present study is to analyze the legal protection of 

children and their relationship with the media, including both the child who is featured 

in commercial advertising and the child who receives it. The analysis is conducted 

under the approach of the warranty of absolute priority for children, prescribed by the 

Constitution of the Federative Republic of Brazil and the Child and Adolescent 

Statute; the Consumer Defense Code, which recognizes children’s vulnerability; and 

the special protection granted to children by Labour Law. All of these legal devices 

have created a regulatory framework over the years, with the intent of protecting 

childhood. Lastly, the study conducts a factual analysis through case studies of 

advertising featuring children as agents in the dissemination of these messages. 

   

Keywords: Children; Childhood; Consumerism; Vulnerability; Labour. 
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INTRODUÇÃO 

 

Como forma de expandir o reconhecimento de marcas pelos consumidores, 

objetivando o aumento do lucro percebido, empresas dos setores de produtos e 

serviços e agências de publicidade têm se utilizado de crianças como promotoras de 

vendas.  

Seja por meio de estrelas infantis que divulgam marcas em comerciais ou 

plataformas de vídeos, como a youtuber Julia Silva, que contou com um 

impressionante  aumento de seguidores em seu canal ao longo do desenvolvimento 

desta pesquisa; ou pela veiculação de comunicação mercadológica às crianças das 

mais diversas faixas etárias, prática esta adotada pelo mercado publicitário e já 

percebida nos mais diversos cenários, as empresas e agências de publicidade estão 

com a atenção voltada às crianças. 

O presente trabalho se propõe a apresentar, por meio da técnica de 

pesquisa bibliográfica conjugada com a de estudo de caso, utilizando a metodologia 

de abordagem hipotética-dedutiva, algumas das faces da lógica do consumo como 

meio de entender uma das mais recentes tendências do mercado: captar 

consumidores cada vez mais jovens que têm a capacidade de influenciar as 

decisões de compra de suas casas e que, no futuro, serão fiéis consumidores de 

marcas.  

Tal tendência acaba por levar não somente ao consumo, que é naturalmente 

humano, mas sim ao consumismo, que é o consumo em demasia, se utilizando de 

uma linguagem simples e acessível às crianças, que passa confiabilidade, e que 

elas conhecem muito bem - a de outras crianças. 

Os desenvolvedores das publicidades comerciais sabem que a criança, em 

sua peculiar condição de desenvolvimento, é hipervulnerável frente às suas ações 

de comunicação mercadológica e, assim, abusam dessa hipervulnerabilidade, 

captando a atenção dos pequenos de forma que eles sejam fidelizados ao consumo 

e promovam suas vendas. Para potencializar o efeito dessas publicidades, são 

utilizados diversos recursos - linguagem acessível, cores impactantes, trilhas 
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sonoras memoráveis, licenciamento de personagens, animações e brindes em 

produtos, e, é claro, a presença de celebridades, entre elas, artistas mirins. 

Utilizados em programas de televisão e rádio, em propagandas e em canais 

de plataformas de vídeos, os artistas mirins com suas "vidas de vitrine" transformam-

se em verdadeiros modelos para outras crianças que, para seguir os padrões que 

são tão intensamente apresentados à elas, entram no mundo do desejo pelo 

consumo constante mesmo sem ter capacidade plena de avaliar seus efeitos e 

consequências. 

Mesmo com o arcabouço protecionista formado principalmente pela 

Constituição Federal, Convenções da ONU, Estatuto da Criança e do Adolescente, 

Código de Defesa do Consumidor, Consolidação das Leis Trabalhistas, Marco Legal 

da Primeira Infância, Resolução nº 163 do Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, e outras normas infraconstitucionais, o que se verifica na 

prática é que as crianças brasileiras ainda precisam de proteção e atenção frente à 

toda comunicação mercadológica apresentada a elas.   

Quanto aos pequenos artistas, estes também devem ser protegidos. Será 

demonstrada a evolução da legislação protecionista da criança frente ao trabalho 

infantil e, mais especificamente, frente ao trabalho infantil artístico, bem como as 

particularidades às quais estão submetidos os artistas mirins para que seja ofertada 

uma maior proteção à essas crianças que de maneira tão precoce são apresentadas 

à fama e ao mercado de trabalho. 

 Ademais, destaca-se a grande relevância dos youtubers mirins, 

apresentadores de canais infantis da plataforma de vídeos Youtube,  que têm tido 

um papel de destaque no que se refere ao consumo e infância, principalmente 

quando se é considerada a realidade de que a internet é muito utilizada por crianças.  

Vídeos virais sem limite de reprodução com crianças que apresentam suas 

rotinas, família, comunidade, interesses, pensamentos, produtos que compram ou 

recebem ou serviços que utilizam, que já contam até mesmo com publicação de 

livros ou produtos licenciados, já são uma realidade que teve ser encarada.  
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Essa nova modalidade de trabalho artístico infantil que se apresenta de 

maneira inovadora e ainda não percebida por grande parte das pessoas, traz 

novamente a necessidade de reflexão sobre quão protegida a infância está. Os 

artistas mirins têm apresentado ao logo dos anos uma série de necessidades 

diferentes de uma criança que não trabalha, necessitando de especiais atenções 

também do Direito para a preservação de seu desenvolvimento de forma integral.  

Nesse sentido, crianças que não tem uma jornada de trabalho pré-

estabelecida; que estão expostas a todo momento por meio de seus vídeos, 

visualizados diversas vezes, sem nenhum controle; que muitas vezes gravam dentro 

de suas residências, o que faz com que seu ambiente de descanso e de convívio 

familiar seja também onde trabalham; contando com seus responsáveis como 

produtores e roteiristas de seus vídeos, e, ao mesmo tempo, atuando como 

empresários; e que expõe sua vida como uma vitrine, um modelo de consumo para 

que outras crianças desejem esse mesmo tipo de vida, sem nunca lhes ser permitido 

sair deste padrão construído para suas vidas, devem urgentemente ser alvo da 

atenção do Direito. 

Defende-se, ainda, a existência de regulamentação sobre a publicidade 

direcionada ao público infantil no Brasil.Tendo em vista a hipervulnerabilidade e o 

peculiar estado de desenvolvimento da criança, que só consegue avaliar 

criticamente o conteúdo comercial veiculado pela mídia a partir dos 12 anos, temos 

especificamente o Código de Defesa do Consumidor, que prevê que  toda a 

publicidade que se aproveita da deficiência de julgamento e experiência da criança é 

abusiva.  

Destaca-se que a mídia é aqui entendida como toda a estrutura de difusão 

de informações, notícias, mensagens e entretenimento que estabelece um canal 

intermediário de comunicação de massa. 

Assim, por uma interpretação sistemática do Código de Defesa do 

Consumidor com a prioridade absoluta prevista na Constituição Federal e no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, juntamente com a Resolução nº 163 do 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que traz 

expressamente que a publicidade infantil é abusiva, sendo que ela se aproveita de 
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linguagem infantil; trilhas sonoras infantis; representação de crianças; de pessoas ou 

celebridades com apelo ao público infantil; de personagens ou apresentadores 

infantis; de animações ou desenho animados; bem como de bonecos e promoções 

para alcançar os pequenos, temos uma estrutura normativa acerca do tema. 

Serão apresentados, ainda, alguns casos que envolvem publicidade de 

materiais escolares, brinquedos, alimentos, roupas e calçados, bem como de 

produtos comumente destinados ao público adulto, e que demonstram a 

grandiosidade das consequências da utilização de trabalho infantil artístico de 

apresentadores ou atores mirins, principalmente youtuber mirins, na comunicação 

mercadológica para estes e para o público infantil que absorve toda essa pressão 

consumista.  

Por fim, serão demonstradas as conclusões sobre as relações entre a mídia 

e a infância, feitas a partir de reflexões acerca dos dados coletados, pesquisas 

realizadas, normas existentes e casos demonstrados. 
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1. TRABALHO INFANTIL ARTÍSTICO  

 

Para que seja realizada uma análise acerca do trabalho infantil artístico, faz-

se necessário o estudo de alguns aspectos da criança diante do trabalho, bem como 

da evolução histórica da regulação do trabalho infantil, suas peculiaridades e 

consequências.  

 

1.1 Proteção da criança diante do trabalho 

A criança, assim entendida como a pessoa de até 12 anos de acordo com a 

legislação vigente, conta com uma série de proteções previstas no sistema jurídico 

brasileiro, por se encontrar em um estágio de desenvolvimento físico, mental e 

social. 

Segundo Yves de la Taille1, não há diferenças entre as inteligências de um 

adulto e de uma criança, entretanto, há uma diferença estrutural expressa da 

seguinte maneira: dos 2 aos 7 anos a criança ainda não possui ferramentas 

intelectuais necessárias para estabelecer demonstrações lógicas e percepção da 

superação de contradições de raciocínios.  Dos 7 aos 12 anos tais ferramentas já 

foram construídas, entretanto, estas são apenas aplicáveis em situações concretas, 

a partir de experiências, e não de forma hipotética. Somente a partir dos12 anos as 

estruturas mentais de uma criança se assemelham a de um adulto.  

Entretanto, mesmo tratando-se de ser em peculiar estágio de desenvolvimento, 

a criança foi e é explorada em detrimento desta condição de diversas formas. Uma 

das faces dessa exploração é pelo trabalho infantil.  

Durante muito tempo, a maior parte de nossa sociedade baseou a ideia de ter 

filhos como forma de obter mão de obra para os serviços oferecidos e produções de 

suas famílias. Acrescenta-se a isso o fato de o trabalho sempre ter sido visto como 

algo virtuoso e honroso. 

                                                           
1
 LA TAILLE, Yves de. A publicidade dirigida ao público infantil: considerações psicológicas. In: 

FONTENELLE, Lais (Org.). Criança e Consumo: 10 anos de transformação. São Paulo: Alana, 2016, 
p. 104-119. 
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Ainda sim, muitos se empenharam e se empenham a desconstruções de tais 

ideais em prol dos direitos das criança em desenvolver-se plenamente, incluídas as 

suas garantias desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 

condições de liberdade e de dignidade 2 , incluindo-se, portanto, de frequentar a 

escola de maneira regular, de ter tempo para seu lazer e descanso, de ter um 

ambiente adequado para viver e de ter uma convivência familiar e comunitária livre 

de abusos e privações. 

Amauri Mascaro Nascimento 3  destaca a existência das seguintes ordens 

listadas por García Oviedo 4  para fundamentar as evidentes necessidades de 

proteção do menor por toda a sociedade: 

1) Fisiológica, para que seja possível o seu desenvolvimento 
normal, sem os inconvenientes das atividades mais penosas para a 
saúde, como ocorre nos serviços prestados em subsolo, períodos 
noturnos etc.; 
2) De segurança, porque os menores, pelo mecanismo psíquico 
de atenção, expõem-se a riscos maiores de acidentes de trabalho; 
3) De salubridade, impondo-se sempre afastar os menores dos 
materiais ou locais comprometedores para o seu organismo; 
4) De moralidade, por haver empreendimentos prejudiciais à 
moralidade do menor, como as publicações frívolas, a fabricação de 
substâncias abortivas, etc; 
5) De cultura, para que seja assegurada ao menor uma instrução 
adequada. 

Ainda, é notório que uma das consequências do trabalho infantil é a redução 

de desempenho escolar da criança e da fixação do conteúdo com ela trabalhado em 

sala de aula, pela redução na frequência de aulas ou mesmo do cansaço gerado 

pela jornada de trabalho, o que impacta de maneira direta seu desenvolvimento 

psicológico e físico5. 

                                                           
2
 Traz o artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente: “Art. 3º A criança e o adolescente gozam 

de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de 
que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 
condições de liberdade e de dignidade”. 
3
 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, 

p.981-982. 
4
 Catedrático do Direito Administrativo da Universidade de Sevilha de 1913-1954. 

5
 “O aprendizado feito de forma inadequada altera o ritmo normal da aquisição do conhecimento pelo 

menor, afetando os sistemas neurológico e psicológico, os quais passam a ter dificuldade de 
enfrentar novas habilidades” (BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. São Paulo: 
LTr, 2005, p 565). 
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Segundo a Organização Internacional do Trabalho - OIT, o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância - UNICEF, e outros organismos internacionais, as crianças e 

adolescentes de até 14 anos de idade devem se dedicar exclusivamente à escola; 

qualquer trabalho neste período é prejudicial. Se a criança estiver exercendo 

atividades para terceiros com pagamento, mesmo que seja por um prato de comida 

ou uma doação de roupas, fica caracterizado o trabalho infantil, especialmente se 

esse trabalho for sistemático e prejudicar a frequência escolar6. 

Atualmente, a legislação brasileira determina que a idade mínima para a 

entrada no mercado de trabalho é de 16 anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII da 

Constituição Federal, artigos 403 e 404 da Consolidação das Leis do Trabalho - 

CLT, e artigos 60 e 67 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.  

Destaca-se da legislação citada que o trabalho noturno é permitido apenas 

para maiores de 18 anos, assim como o perigoso e o insalubre. Entretanto, aqueles 

entre 14 e 16 anos podem trabalhar na condição remunerada de aprendiz.  

Ainda, é permitido o estágio de educandos, que tem profunda relação com o 

aprendizado prático, nos termos do artigo 1º da Lei nº 11.788/2008, in verbis: 

Art. 1o  Estágio é ato educativo escolar supervisionado, 

desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o 

trabalho produtivo de educandos que estejam freqüentando o ensino 

regular em instituições de educação superior, de educação 

profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos 

finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da 

educação de jovens e adultos. (grifos nossos) 

As características de trabalho infantil que diferirem das permissões legais são 

exploratórias e causam prejuízo à saúde e ao desenvolvimento da criança ou 

adolescente que realiza tal atividade, bem como impede e compromete o exercício 

do direito à educação e ao brincar7. 

Em termos internacionais, a Convenção nº 138 e a Recomendação nº 146 da 

OIT, que tratam sobre a idade mínima de admissão ao emprego, promulgadas em 

                                                           
6

BBC BRASIL. Tire suas dúvidas sobre o trabalho infantil no Brasil. Disponível em: 
<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2003/030428_tperguntas.shtml>. Acesso em: 1. dez. 2016. 
7

OIT. Combatendo o Trabalho Infantil: Guia para educadores/IPEC. Brasília: 2001, p. 13-14. 
Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/ipec/pub/caderno1_330.pdf>. 
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2002 no Brasil, definem a idade para a categoria de trabalho perigoso: a admissão a 

todo tipo de emprego ou trabalho que por sua natureza ou condições possa ser 

perigoso para a saúde, segurança ou moralidade, não deverá ser realizada a 

menores de 18 anos.  

De acordo com o Relatório Global da OIT de 2006 sobre o fim do trabalho 

infantil, no quadro do Seguimento da Declaração da OIT sobre os Princípios e 

Direitos Fundamentais no Trabalho 8 , existe, ainda, a categoria das "crianças 

economicamente ativas": 

"Trabalho infantil" é um conceito mais restrito do que "crianças 

economicamente ativas", excluindo todas as crianças com 12 ou 

mais anos que trabalham apenas algumas horas da semana em 

trabalhos leves autorizados e aquelas com 15 ou mais anos cujo 

trabalho não é classificado como "perigoso". O conceito de "trabalho 

infantil" baseia-se na Convenção da Idade Mínima da OIT, de 1973 

(n. 138), que constitui a mais completa e oficial definição 

internacional sobre a idade mínima de admissão ao emprego ou ao 

trabalho, indicando uma "atividade econômica".  

"Atividade econômica" é um conceito amplo que engloba a maioria 

das atividades produtivas realizadas por crianças, sejam ou não para 

o mercado, remuneradas ou não, por algumas horas ou em tempo 

integral, de forma ocasional ou regular, legais ou ilegais; excluem-se 

as pequenas tarefas realizadas pelas crianças em sua casa ou 

escola. Pra ser considerada como economicamente ativa, uma 

criança deverá ter trabalhado pelo menos uma hora em qualquer dia, 

num período de referência de sete dias. "Crianças economicamente 

ativas" é um conceito estatístico e não uma noção jurídica. 

Sobre as categorias apresentadas, o trabalho perigoso é uma subcategoria do 

trabalho infantil, o qual é uma subcategoria da atividade econômica. De acordo com 

os dados disponibilizados no Relatório, em 2004, 1.206.5 milhões de crianças e 

adolescentes entre 5-14 anos estavam na faixa economicamente ativa, sendo 165.8 

milhões trabalhadores e 74.4 milhões figuravam em trabalhos perigosos.9  

 

 

                                                           
8
 OIT. O fim do trabalho infantil: um objetivo ao nosso alcance. Brasília: 2006. p.12. Disponível em: 

<http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/ipec/pub/relatorio_global_2006_339.pdf>. Acesso 
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Tabela 1 - Estimativas das diferentes categorias de trabalho infantil por  idade de 2000 a 2004. 

 

Fonte: OIT
10

 

De acordo com recente mapeamento da situação do trabalho infantil do IBGE 

- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgado em junho de 2017, o 

número de trabalhadores precoces chega a 5% da população entre 5 e 17 anos. A 

taxa de crianças economicamente ativas é  20% menor do que o registrado em anos 

anteriores, mas é possível uma interrupção na tendência de queda11. 

Já o estudo da OIT lançado em 19 de setembro de 2017, estima que 152 

milhões de crianças foram submetidas a trabalho infantil em 2016, o que significa 

que uma em cada dez crianças de 5 a 17 anos foram exploradas em todo o mundo, 

sendo que cerca de 73 milhões exerciam trabalho perigoso12. 
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1.2 Breve histórico da regulação do trabalho infantil no mundo e no Brasil 

Há registro do trabalho de crianças, junto a suas famílias e tribos, desde os 

primórdios da história humana. Elas praticavam as mesmas atividades que os 

adultos, dentro das capacidades próprias às suas idades13. 

No período da escravidão, na Antiguidade, integrantes de tribos, povos ou 

grupos subjugados que antes eram mortos, passaram a ser utilizados como 

ferramentas de trabalho, fossem crianças ou adultos. Como os filhos de escravos 

eram propriedade dos senhores de seus progenitores, assim que tinham alguma 

capacidade de laborar já integravam a massa trabalhadora de seus senhores, não 

existindo qualquer preocupação em preservar a mão de obra infantil escrava14. 

Durante a Idade Média, não houve conquistas no campo da infância, 

conforme traz Arnaldo Süssekind:  

A evolução foi sutil: o escravo era coisa, de propriedade de seu amo; 

o colono era pessoa, pertencente à terra. Sendo “pessoa”, sujeito de 

direitos, podia transmitir, por herança, seus animais e objetos 

pessoais; mas transmitia também a condição de servo15. 

Com as corporações de ofício na Europa Ocidental, ao final do século XI, os 

artesãos se reuniram nas cidades sob forma de rígida hierarquia, e na base desta 

estavam as crianças como aprendizes, geralmente em torno dos 12 anos, que 

concediam seu trabalho em troca de alojamento, alimentação e ensinamentos do 

ofício.  

A partir do século XVIII, com o processo de industrialização na Europa, 

alterou-se o método de produção, o que desencadeou novas relações econômicas e 

sociais. Expropriação dos camponeses, estímulo à migração para áreas urbanas, as 

alterações nas formas de geração de lucro, levaram as pessoas a procurarem 

emprego em fábricas. Entretanto, a baixa remuneração exigia do trabalhador a 
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 SANTOS, Ronaldo Lima dos. Sindicatos e Ações Coletivas: acesso à Justiça, jurisdição coletiva e 
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inserção de toda a sua família, incluindo mulheres e crianças, no trabalho, para a 

garantia de sobrevivência16. 

Frente à falta de mão de obra adulta, e principalmente devido ao desejo de 

alguns donos dos meios de produção de reduzir os custos, servindo-se do trabalho 

mal remunerado de crianças e mulheres, o volume do trabalho infantil sofreu intenso 

crescimento. O trabalho das crianças era escolhido porque, além de receber salários 

inferiores, “sua fraqueza era a garantia de sua docilidade: podiam ser reduzidas, 

sem muitos esforços, a um estado de obediência passiva, na qual homens feitos não 

se deixavam facilmente dominar” 17. 

À luz dos ensinamentos de Leon Martin-Granizo e Mariano Gonzalez, Evaristo 

de Moraes Filho destacam-se as quatro fases de evolução do Direito do Trabalho: a 

primeira, que vai de 1802 a 1848; a segunda, de 1848 a 1891; a terceira, de 1891 a 

19191; e a quarta, de 1919 aos nossos dias18. Destaca-se que o marco inicial da 

primeira fase seria justamente a lei inglesa, que proibiu o trabalho das crianças à 

noite ou por duração superior a doze horas, o que evidencia que a preocupação com 

o trabalho infantil está na gênese do Direito do Trabalho. 

A Convenção nº 138 da OIT, aprovada em 27 de junho de 1973, que trata 

sobre a idade mínima para admissão ao emprego, estabelece que a fixação desta 

depende do estágio de desenvolvimento de um país, não devendo esta ser inferior à 

idade de conclusão da escolaridade compulsória ou, em qualquer hipótese, não 

inferior a 15 anos, nos termos de seus artigo 2º, item 3, sendo que autoriza que esta 

idade mínima seja definida inicialmente como 14 anos no país-membro em que a 

economia ou ensino não estejam suficientemente desenvolvidas (artigo 2º, item 4). 

O Brasil acabou por confirmar a idade mínima de 16 anos quando promulgou a 

Convenção Internacional em 200219. 
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Por meio da Declaração de Princípios da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), editada em 1998, a Conferência Internacional do Trabalho dispôs 

que todos os Membros da Organização, ainda que não tenham ratificado suas 

Convenções, têm um compromisso derivado de pertencer à Organização, devendo 

assim respeitar, promover e tornar realidade, de boa-fé e de conformidade com a 

Constituição, os princípios relativos aos direitos fundamentais que são objeto dessas 

Convenções, entre os quais foi incluída a abolição efetiva do trabalho infantil20. 

 As péssimas condições de trabalho e as doenças decorrentes explicam por 

que as primeiras leis trabalhistas da fase contemporânea da história tiveram como 

alvo o menor aprendiz e, no campo internacional, as primeiras conferências de 

países industrializados aprovaram instrumentos sobre o trabalho do menor21. 

No Brasil, o trabalho infantil pode ser observado desde o início da 

colonização, quando as crianças negras e indígenas já eram incorporadas ao 

trabalho. No ambiental fabril, a utilização da força de trabalho da criança e do 

adolescente ocorreu nos mesmos moldes da Europa, apresentando, ainda, a 

peculiaridade do sistema escravista, que também submetia o grupo ao trabalho22. 

Pelos dados da OIT23, em 1890, do total de empregados em estabelecimentos 

industriais, 15% era formado por crianças e adolescentes. Nesse mesmo ano, o 

Departamento de Estatística e Arquivo do Estado de São Paulo registrava que um 

quarto da mão de obra empregada no setor têxtil da capital paulista era formada por 

crianças e adolescentes. Vinte anos depois, esse equivalente já era de 30%, 

segundo dados do Departamento Estadual do Trabalho. Já em 1919, segundo o 

mesmo órgão, 37% do total de trabalhadores do setor têxtil eram crianças e jovens; 

e, na capital paulista, esses índices chegavam a 40%. 

Em 1 de junho de 1999, foi elaborada a Convenção nº 182 e, logo em 

seguida, a Recomendação nº 190, que tratam da proibição das dadas “piores formas 
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de trabalho infantil” 24  e das ações para sua eliminação. Observa-se que a 

Convenção utiliza a expressão "criança" para os menores de 18 anos.  

O trabalho infantil artístico, que se apresenta debaixo de holofotes, nas 

televisões, palcos, passarelas, vídeos disponíveis na internet, rádios, revistas, e em 

tantos outros meios de comunicação, se mostra um tema sensível a ser observado, 

uma vez que o trabalho infantil é proibido, mas sob forma de arte é liberado. 

Temos como consequência a fama de crianças, longas jornadas de trabalho, 

enriquecimento meteórico de suas famílias, problemas psicológicos como 

consequência da carreira precoce, intervenções do Estado no poder familiar, tudo 

isso sob um olhar de absoluta normalidade da sociedade, que já se acostumou a ver 

a infância dedicada ao trabalho.  

Portanto, podemos concluir que existem formas de trabalho infantil que 

podem ser permitidas, entretanto, o trabalho artístico infantil sempre traz certa 

inquietação aos defensores do direito da infância.   

 

1.3 Peculiaridades do artista mirim 

O artista mirim merece destaque quanto às peculiaridades que envolvem seu 

trabalho: como se dá a autorização para que trabalhe, quem a concede, como deve 

ser exercido esse tipo de trabalho e as novas tendências que vêm se destacando 

quanto ao trabalho artístico de crianças. É o que se passa a expor.  
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1.3.1 Possibilidade de autorização para trabalho artístico de menores de 16 

anos 

De acordo com a legislação vigente, crianças podem dedicar-se 

profissionalmente a atividades artísticas, tais como música, teatro e cinema. 

Entretanto, o Brasil historicamente apresenta uma tendência em explorar seus 

talentos infantis.  

Embora exista um esforço de muitos para preservar a criança mesmo diante 

de tais atividades, observa Sandra Regina Cavalcante25 que desde o século XX as 

carreiras artísticas são incentivadas dentro dos núcleos familiares, que muitas vezes 

forçam seus filhos desde a mais tenra idade a frequentar aulas de passarela, canto, 

dança, dentre outras, para que enveredem pelo caminho de exposição e de 

espetáculos.  

Ainda, podemos analisar o poder de influência que os meios de comunicação 

apresentam à criança. De acordo com Mansur26: 

Entre a criança e o mundo há uma interação que permite seu 

desenvolvimento como ser humano enquanto participa da construção 

do mundo. Nesse processo, sofre influência de agentes externos 

como a televisão. Necessário se faz refletir sobre os seus efeitos na 

infância, promovendo uma verdadeira educação para a mídia. 

Quanto ao desejo em se inserir em uma carreira artística na primeira infância, 

o  psiquiatra Fábio Barbirato traz que "aos quatro ou cinco anos, a noção de certo e 

errado, fantasia e realidade é mínima. É pouco provável que a criança deseje por si 

só ser famosa. Apenas segue a influência dos pais, mesmo que tenha talento"27. 

Em evento realizado na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

(PUC - RS), em 2000, a 2ª Jornada de Debates: Mídia e Imaginário Infantil, Gilka 

Girardello, da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, apresentou uma 

pesquisa realizada com 80 crianças, feitas pelos alunos de jornalismo da UFSC, que 
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demonstra a influência da televisão sobre o imaginário infantil: dentre as crianças 

analisadas, a influência se dá desde a escolha da profissão, tais como as de atriz, 

jogador de futebol e modelo28. 

Tais influências alteram o modo como a criança enxerga a realidade. Ainda 

segundo Sandra Regina Cavalcante 29 , a intensa exposição de figuras infantis, 

principalmente na TV, por meio da participação de artistas mirins nas propagandas e 

programas, incentiva o consumismo, fabricando necessidades e originando desejos 

que interferem profundamente na infância.  

De acordo com Simone Olsiesky dos Santos30, a pedagogia televisiva no 

contexto atual enfatiza a posição de capital-corpo, capturando o sujeito infantil e 

remetendo-o à posição de mercadoria a ser consumida.  

Complementa a autora:  

Verifica-se uma extensão da difusão de mercadorias imagéticas 
consumíveis e vendáveis, ao universo dos produtos comercializáveis 
foi incorporado o mais novo produto a ser divulgado e consumido: o 
sujeito infantil (...) Hoje, a infância aparece reeditada num novo 
formato tal qual um reality-show, tão metamorfoseada quanto a 
própria contemporaneidade. 

Simone Olsiesky dos Santos afirma, ainda, que a sociedade estabeleceu 

como uma espécie de "cruzada a luta contra o trabalho infantil", com normas 

protetivas e até mesmo com campanhas veiculadas em canais de TV, entretanto: 

Decretamos "não" ao trabalho infantil, desde que este se ocupe das 

crianças catadoras de lixo, trabalhadoras das minas de carvão, 

coletoras de latinhas, plantadoras de cana-de-açúcar ou daquelas 

que costuram bolas de couro. Contudo, neste tempo de cruzada anti-

mão-de-obra infantil, cada vez mais vemos engrossar a fileira de 

atores mirins e de novos talentos. Quando o trabalho infantil vem 

revestido dos 15 minutos de fama que poderão ser o degrau a ser 

calcado na direção da celebridade e, se para os adultos envolvidos 
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puder sobrar alguns respingos deste feito, bem, aí a história seguirá 

por outra direção31. 

Cabe ressaltar que o trabalho artístico infantil seduz considerável fatia da 

classe média. Além de ser um trabalho mais bem remunerado do que as outras 

formas de trabalho infantil, o trabalho artístico tem outras motivações além das 

financeiras, como a vaidade dos pais e o sucesso profissional baseado na fama.  

São importantes os dizeres de Marcos Neve Fava32, que traz uma reflexão 

acerca das atividades de atrizes e atores mirins e sobre como a sociedade as 

encara: 

Representar profissionalmente não é, no entanto, fantasiar. 

Diferentemente do que produz em seu meio ambiente natural, na 

brincadeira com os irmãos e amigos, ou sozinha com bonecos, as 

cartas, as latas, as pipas, momentos em que fantasia intensamente, 

ao vestir a personagem da atuação artística, a criança trabalha. (...) 

(Na) fase da vida na qual ainda não construiu todos os elementos 

indispensáveis à hígida apropriação do próprio trabalho, a criança-

artista labora. E a sociedade goza, aproveita, aplaude. 

Em 2009, muito se falou sobre a apresentadora mirim Maisa Silva. À época, 

Maisa apresentava um programa no canal de televisão SBT e, aos domingos, 

participava de um outro programa em que conversava com o apresentador Silvio 

Santos, dono da emissora.  

Após os cenários de diversas discussões com Maisa protagonizadas por 

Silvio, o Ministério Público Federal instaurou Inquérito Civil Público para apurar as 

condições a que foi exposta a menina contra atos de exploração de sua força de 

trabalho e de que maneira se davam suas atividades, bem como para analisar o 

quadro de sua saúde física e psicológica. Acrescenta-se que o Ministério Público do 

Trabalho de São Paulo também ajuizou Ação Civil Pública, alegando danos morais 
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coletivos e, segundo a imprensa, pedindo indenização no montante de um milhão de 

reais33. 

Depois do episódio, a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Osasco 

acabou por cassar a licença que permitia que Maisa participasse do 'Programa do 

Silvio Santos'34. 

Anos depois e com Maisa trabalhando como atriz para emissora, a agora 

adolescente, que ainda participa do programa do Silvio Santos, foi novamente 

motivo de notícias dos veículos de comunicação ao protagonizar discussões com 

Silvio após este submetê-la a humilhação comentando sobre sua vida pessoal, 

evidenciando um ciclo de abusos que se iniciou na infância da atriz35. 

Com o novo episódio, o Ministério Público do Trabalho ajuizou ação contra a 

emissora novamente, pedindo indenização no montante de R$10.000.000,00 (dez 

milhões de reais) por danos morais coletivos pelas provocações à apresentadora 

Maisa36. 

O trabalho infantil artístico realizado por crianças apresenta, em certa medida, 

uma possibilidade de formação cultural para esta criança. Entretanto, ele requer uma 

rotina intensa, com muita dedicação às suas atividades e tudo isso aliado às 

necessidades de uma criança. Geralmente, ele se apresenta de maneira mais bem 

remunerada do que as outras formas de trabalho infantil, todavia, apresenta 

igualmente a possibilidade de restringir as potencialidades dessa criança que o 

realiza. 
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1.3.2 Competência para julgar causas relativas ao trabalho infantil artístico 

O artigo 406 da CLT determina que o "Juiz de menores" (nomenclatura que 

muda com o ECA e passa a ser "Juiz da Infância e da Juventude") poderá autorizar 

o trabalho do menor em espaços artísticos, desde que a representação tenha fim 

educativo ou a peça de que participe não possa ser prejudicial à sua formação moral 

(inciso I) - destaca-se que a CLT elenca como imoral as atividades artísticas 

consideradas genericamente em teatros e circos (artigo 405, § 3º)-, ou desde que se 

certifique ser a ocupação do menor indispensável à própria subsistência ou à de 

seus pais, avós ou irmãos e não advir nenhum prejuízo à sua formação moral (inciso 

II) .  

O artigo 149, inciso II, do ECA também vincula a participação da criança em 

atividades artísticas à autorização do Juiz: 

Art. 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de 

portaria, ou autorizar, mediante alvará: 

(...) 

II - a participação de criança e adolescente em: 

a) espetáculos públicos e seus ensaios; 

b) certames de beleza. 

Devem, para tanto, ser observados os princípios do ECA; as peculiaridades 

locais; a existência de instalações adequadas; o tipo de frequência habitual ao local; 

a adequação do ambiente a eventual participação ou frequência e crianças e 

adolescentes; e a natureza do espetáculo (artigo 149, § 1º , do ECA). 

Ressalta Sandra Regina Cavalcante37 que tal dispositivo e demais artigos da 

CLT só se referem a adolescentes de 14 a 18 anos, conforme o caput do artigo 402 

da CLT, portanto, a norma trabalhista não autoriza qualquer tipo de trabalho, 

exceção ou autorização a crianças ou adolescentes menores de 14 anos. 

A Convenção nº 138 da OIT, integrada ao nosso ordenamento, pois foi 

ratificada em 2002, excetua algumas condições nas quais as crianças e os 

adolescentes poderiam atuar no trabalho artístico mesmo abaixo da idade mínima 

(artigo 8º, ítem 1): eles não podem ser expostos a nenhum tipo de atividade que 
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coloque em risco sua integridade física, moral e psíquica; que prejudique a 

frequência e desempenho escolar; deve ser sem violência; no horário diurno; e deve, 

ainda, possibilitar uma sadia convivência social38. 

Assim, aplica-se conjuntamente a Constituição, Convenção e normas 

infraconstitucionais para os casos que envolvem trabalho infantil artístico. Contudo, 

diante da ausência de regulamentação específica, acaba ficando a cargo das 

emissoras e contratantes a regulação desse mercado. 

Convém explicar que o Ministério do Trabalho não emite Carteira de Trabalho 

e Previdência Social - CTPS para quem ainda não completou 16 anos39. Assim, o 

contrato de prestação de serviços é assinado pelos responsáveis como 

representantes ou assistentes do incapaz com a agência, produtora ou diretamente 

com as emissoras ou marcas40. 

No Estado de São Paulo, crianças e adolescentes de 0 a 15 anos podem se 

tornar sócios, com direito à carteirinha de artista mirim, desde que representados por 

seus responsáveis e que apresentem alvará de autorização para o trabalho artístico, 

além de comprovar trabalhos anteriores41.  

Com o advento da Emenda Constitucional 45/2004, que ampliou 

consideravelmente a competência da Justiça do Trabalho, estabelecida no artigo 

114 da Constituição Federal, se defende que a autorização para trabalho artístico 

infantojuvenil é de competência da Justiça do Trabalho, e não mais da Infância e 

Juventude.  

Entretanto, na prática, é a Justiça Comum que continua recebendo os pedidos 

de expedição de alvará e os concedendo. 
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José Roberto Dantas Oliva42, traz em seu entendimento: 

Por esta nova leitura a legislação infraconstitucional não foi, no 

particular, recepcionada. Advirta-se que o artigo 149 do ECA, ao 

estabelecer (inciso II) a possibilidade de participação de criança e 

adolescente em espetáculos públicos e seus ensaios ou em 

certames de beleza, diz que isto poderá ser disciplinado por meio de 

portaria ou autorizando mediante alvará, pela "autoridade judiciária" 

competente, não afirmando que seria ela o Juiz da Infância e da 

Juventude.  

De  qualquer modo, se o fizesse, a exemplo da CLT, o texto do ECA 

também não teria, salvo melhor juízo, sido recepcionado. O fato de o 

descumprimento das normas consolidadas ser passível de aplicação 

de penalidades administrativas pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego (artigos 434 e 438 da CLT) e dos julgamentos destas agora 

estarem também afetos à Justiça do Trabalho (artigo 114, VII, da 

CF), reforçam a convicção ora externada.  

São impressões, porém, de primeira hora, que merecem análise mais 

criteriosa, estando, pois, sujeitas a equívocos e eventual 

reformulação.  

 

O jurista Oris de Oliveira43 destaca não haver dúvida que após a Emenda 

Constitucional 45/2004 a Justiça do Trabalho é competente para conciliar e julgar 

todo conflito de interesses que tenha como objeto o trabalho artístico infantojuvenil, 

qualquer que seja a modalidade da relação jurídica que se inserir. Ele alerta, porém, 

que os atos de jurisdição voluntária, como no caso de autorizações para participação 

artística de menores, não estão vinculados à matéria da jurisdição contenciosa, e, 

nesse caso, seriam competentes para emitir tais alvarás. Em sua opinião, a 

competência deveria permanecer com a Justiça Estadual, pois entende que as 

Varas da Infância e Juventude têm mais estrutura para avaliar a complexidade do 

assunto. 
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No Conflito nº. 98.033, de 24.11.2008 44 , o Superior Tribunal de Justiça 

entendeu ser competente a Justiça Comum julgar ação em que se requer alvará 

para autorização de trabalho artístico infantil, corroborando com o entendimento de 

Oris de Oliveira: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL 

E DO TRABALHO. ALVARÁ JUDICIAL. AUTORIZAÇAO PARA 

TRABALHO DE MENOR DE IDADE. 1. O pedido de alvará para 

autorização de trabalho a menor de idade é de conteúdo nitidamente 

civil e se enquadra no procedimento de jurisdição voluntária, 

inexistindo debate sobre qualquer controvérsia decorrente de relação 

de trabalho, até porque a relação de trabalho somente será 

instaurada após a autorização judicial pretendida. 2. Conflito 

conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito, 

suscitado. 

Em sentido oposto, avalia José Roberto Dantas Oliveira45, que o juiz exerce 

jurisdição civil quando autoriza o trabalho infantojuvenil, mas esta jurisdição é do 

Juiz do Trabalho, sendo que a deficiência estrutural e de pessoal não pode significar 

subtração de competência. 

Complementa Oliveira46: 

1. Caso a criança ou adolescente, no exercício de trabalho artístico, 

sofra dano moral, a competência para solucionar eventual litígio daí 

derivado será da Justiça do Trabalho, a teor do artigo 114, inciso VI, 

da Constituição Federal; 

2. O contratante de pessoa em peculiar situação de desenvolvimento 

que exerça trabalho artístico pode sofrer fiscalização e sanções 

administrativas do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme 

previsão contida nos artigos 434 e 438 da CLT;  

3. Se o empregador do artista sofrer penalidade administrativa 

imposta por órgãos de fiscalização das relações de trabalho e quiser 

discuti-la em Juízo, terá também de fazê-lo perante a Justiça do 

Trabalho, conforme o art. 144, VII, da Constituição Federal; e 

4. Na hipótese de sofrer a criança ou adolescente artista acidente no 

trabalho, trazendo-lhe este consequências danosas, uma vez que 

eventualmente se instaure, por reparação de danos materiais ou 
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morais, conforme pacificado, aliás, pela Súmula Vinculante n. 22 do 

STF. 

Em 2015, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio - ABERT ajuizou 

perante o STF a Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 5326 para questionar a 

constitucionalidade da Recomendação Conjunta nº 01/2014-SP, da Recomendação 

Conjunta nº 01/2014-MT, do Ato GP nº 19/2013 e do Provimento GP/CR nº 07/2014, 

em sua integralidade, que reconheceram a competência material da Justiça do 

Trabalho para pedidos de autorização relativos à participação de crianças e 

adolescentes em representações artísticas.   

Já a Associação Nacional do Magistrados da Justiça do Trabalho - 

ANAMATRA, solicitou ao Supremo Tribunal Federal - STF a definição quanto à 

competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum Estadual acerca da 

autorização para crianças e adolescentes trabalharem, por meio da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 361.  

Acerca da ADPF 361, traz o Supremo Tribunal Federal47: 

A entidade contesta o parágrafo 2º, do artigo 405, e caput do artigo 

406, ambos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), bem como 

o artigo 149, inciso II, da Lei nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). A alegação é de que estes dispositivos não 

foram recepcionados pela Emenda Constitucional nº 45/2015, que 

atribuiu à Justiça do Trabalho competência para toda e qualquer 

ação sobre relação de trabalho. 

Na ADPF, a Anamatra sustenta que, por meio da Emenda 

Constitucional nº 45, o legislador constituinte passou a atribuir à 

Justiça do Trabalho, no inciso I, do artigo 114, a competência para 

todas as ações que envolvessem relação de trabalho “ampliando o 

conceito até então contido no artigo 114 para julgar dissídios 

individuais da relação de emprego, na redação pretérita da CF 1988”. 

Assim, temos que o posicionamento de que a competência relativa às 

autorizações para o trabalho infantil artístico é da Justiça do Trabalho vem sendo 

defendida pelos magistrados da ANAMATRA. 
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Nesse sentido, adota-se o entendimento de Guilherme Guimarães Feliciano, 

José Roberto Dantas de Oliva e Sandra Regina Cavalcante48,  que expõem que 

antes mesmo da atuação do artista infantil há contratação para trabalho, e, por isso, 

compete à Justiça do Trabalho apreciar pedidos de autorizações para trabalho 

infantil artístico.  

 

1.3.3 Acompanhamento psicológico 

De acordo com Sônia Ruella49 a rotina diária repleta de repetições e horários 

é essencial para o desenvolvimento fisiológico saudável da criança, e está 

relacionado diretamente com a funcionalidade dos órgãos e a vitalidade do infante. 

Se não respeitados, os impactos para seu desenvolvimento são imensuráveis. 

Em 2015, um interessante caso novamente envolvendo a emissora SBT veio 

à público. O magistrado do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, Flavio 

Bretas Soares, proibiu os então apresentadores do programa Bom Dia & Cia, 

Matheus Ueta e Ana Julia, com 11 e 8 anos, respectivamente, à época, de 

realizarem suas atividades no canal para análise da jornada de trabalho das 

crianças50.  

Em sede de recurso, o SBT demonstrou que oferece psicólogos, 

fonoaudiólogos, nutricionistas e professores para aulas extras, e que a jornada das 

crianças era razoável.  

Após análise do parecer favorável do Ministério Público do Trabalho, o 

Magistrado concedeu novo alvará para que as crianças retornassem às suas 

atividades, desde que a carga horária de trabalho não ultrapassasse quatro horas 

diárias de permanência na emissora e que suas atividades não afetassem o 

desempenho escolar de ambos.  
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Para o Desembargador Siro Darlan, ex-juiz titular da 1ª Vara da Infância e 

Juventude do Rio de Janeiro, as exposições intensas de crianças diante das lentes 

"só é permitida se ela estiver cercada de cuidados psicológicos e se a atividade não 

for cobrada da criança como trabalho, mas como diversão” 51. 

De acordo com Sandra Regina Cavalcante52, toda a família deve passar por 

acompanhamento psicológico, pois dentro de casa a criança deve continuar a ser 

tratada como criança. Segundo a autora: 

Cabe aos pais proteger os filhos da alta complexidade e do 
deslumbramento excessivo da fama, evitando que eles pulem etapas 
de crescimento. Todos devem, ainda, ser preparados para a hora de 
sair dos refletores e voltar à vida normal: cada trabalho deve ser 
aproveitado sem criar expectativas ilusórias, afinal, esta é a realidade 
neste segmento de atuação. 

Assim, temos que o acompanhamento psicológico é essencial à criança que 

exerce o trabalho infantil artístico e sua família, para que os impactos de tal atividade 

sejam trabalhados constantemente no núcleo familiar, de forma que não prejudique 

a crianças e suas relações familiares.  

 

1.3.4 Ausência de regulamentação do trabalho de youtubers mirins 

Tendo em vista a regulamentação existente do trabalho infantil artístico e a 

expansão no número de acesso à plataforma de vídeos Youtube - o 3º site mais 

acessado do mundo em 201553, e o 2º site mais acessado no Brasil54, destaca-se a 

atividade recente dos chamados youtubers mirins.  

O Youtube só permite que maiores de 18 anos criem contas em sua 

plataforma. Entretanto, muitos pais ou responsáveis criam contas para seus filhos, e, 

                                                           
51

 FNPETI. Sucesso de apresentadora mirim reabre debate sobre trabalho infantil artístico. 14 abr. 
2013. Disponível em: <http://www.fnpeti.org.br/noticia/1237-sucesso-de-apresentadora-mirim-reabre-
debate-sobre-trabalho-infantil-artistico.html>. Acesso em 6 ago. 2017. 
52

 CAVALCANTE, Sandra Regina. Trabalho infantil artístico: do deslumbramento à ilegalidade. São 

Paulo: LTr, 2011, p. 53. 
53

CANAL TECH. Veja quais são os sites mais acessados no Brasil. Disponível em: 
<https://canaltech.com.br/noticia/internet/veja-quais-sao-os-sites-mais-acessados-no-brasil-38887/>. 
Acesso em: 28 abr. 2017. 
54

 ALEXA. Top Sites in Brasil. Disponível em: <https://www.alexa.com/topsites/countries/BR>. Acesso 
em: 28 abr. 2017. 



 

 
 

36 

assim, as atividades de crianças como criadoras de conteúdo e influenciadoras 

digitais têm se expandido no site.  

Com vídeos sobre brinquedos, desafios de coragem ou habilidade, descrição 

da rotina, receitas, moda, entre outros temas, crianças têm desenvolvido e 

apresentado material audiovisual no Youtube, conteúdo este visualizado diversas 

vezes em todo o mundo, sem restrições, gerando fãs e seguidores de seus canais, 

sempre acompanhando os novos posts e comentando os vídeos disponibilizados. 

Os temas mais comuns dos vídeos publicados são os de unboxing, ou seja, a 

prática de desembalar produtos recebidos ou comprados, bem como realizar o 

review destes ou de serviços, que consiste em uma exposição minuciosa e 

avaliação das características e funções dos produtos ou de serviços.  

Os vídeos normalmente são produzidos em ambiente doméstico e as crianças 

costumeiramente são assessoradas pelos seus responsáveis ao longo da produção 

do conteúdo, no roteiro, produção ou apoio, entretanto, é necessária a análise de 

suas atividades sob o ponto de vista jurídico de proteção à criança. 

Atualmente, não existe nenhuma lei que regulamente especificamente os 

youtubers mirins. As crianças que exercem essa atividade podem ser enquadradas 

em situações que envolvem trabalho infantil artístico, e, portanto, precisam de 

autorização judicial, mas o que acontece na prática é que essa autorização 

dificilmente é requisitada. 

Essas crianças tendem a passar longas horas gravando vídeos, participando 

de eventos como celebridades do Youtube ou mesmo divulgando produtos e 

serviços que recebem ou gozam para que divulguem para seu público, perdem 

momentos de lazer e estudo, de convívio com sua comunidade ou mesmo com sua 

família - em muitos casos de youtuber mirins, seus responsáveis figuram como seus 

empresários e produtores, entretanto, exatamente por estes figurarem nesses 

papeis é que torna-se difícil desassociar o trabalho com a vida pessoal - e, ainda, 

vinculam sua identidade à fama. Tudo isso sem acompanhamento psicológico 

regular comprovado. 
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Esses youtubers têm apresentado o que se chama de "vida de vitrine". Em 

seus vídeos e em suas redes sociais, eles compartilham os produtos mais desejados 

pelas crianças, que foram recebidos das próprias marcas, e as vezes, ditas como 

"compradas" por eles: coleções inteiras e tão sonhadas pelos pequenos; divulgam 

serviços de agências de viagem, dentistas, salões de beleza, que afirmam ser de 

sua confiança, quando, na verdade, se trata de publicidade comercial contratada; 

passam a mensagem de que têm famílias unidas e participativas, quando na 

realidade seus responsáveis são empresários, agentes, roteiristas e produtores que 

desistiram de suas carreiras para investir nos pequenos; suas rotinas parecem 

mágicas, mesmo quando gravam vídeos a noite depois de algum evento que durou 

muitas horas; têm muita sintonia com seus amigos, que não por acaso são outros 

youtubers, com rotinas tão eletrizantes quanto as suas.  

A exposição começa desde muito cedo. A youtuber mirim 'Nina', de 2 anos, 

protagonista do canal 'Fran, Bel e Nina Kids'55, anteriormente denominado 'Nina para 

Meninas', tem participado de vídeos para o Youtube desde seu nascimento. Seu 

parto está disponível no canal 'Fran para Meninas', de sua mãe Francinete Peres 

Magdalena, também youtuber, sendo foi publicado em 16.2.2015, contando 

atualmente com 4.509.130 visualizações56. 

Como se pode observar, a criança ainda não tem capacidade de avaliar se 

quer ou não ser exposta, manter um canal, figurar como celebridade. E, nesses 

casos, o poder familiar, entendido por Washington de Barros Monteiro como 

"conjunto de obrigações, a cargo dos pais, o tocante à pessoa e bens dos filhos 

menores"57 , conceito este estendido aos responsáveis, não está protegendo na 

integralidade os direitos das crianças, vez que ignora as implicações que uma vida 

de fama desde a mais tenra idade pode gerar, desconsiderando também que a 

família tem o dever de assegurar à criança o direito à saúde, lazer, educação, 

dignidade, respeito, à convivência familiar e comunitária, o que muitas vezes não é 

garantido aos pequenos youtubers, e, ainda, o dever de colocar os pequenos a salvo 
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de toda a forma de negligência, exploração e opressão, nos termos do artigo 227 da 

Constituição Federal. 

Acrescenta-se a isso a questão do direito ao esquecimento, como um direito 

de personalidade, nos termos do Enunciado 531 da VI Jornada de Direito Civil do 

Conselho da Justiça Federal - CJF: as pessoas têm o direito de serem esquecidas 

pela opinião pública e pela imprensa, sendo que seus atos no passado não podem 

ecoar eternamente58. Crianças que têm sua vida completamente exposta na internet 

dificilmente têm a chance de serem esquecidas pela opinião pública. 

Todas essas questões estão diretamente relacionados ao potencial conflito 

com a liberdade de expressão e de imprensa, nos termos do artigo 5º, incisos IV e 

IX, e artigo 220 da Constituição Federal. Entretanto, a inclusão do direito ao 

esquecimento na proteção da dignidade da pessoa humana traz que esse direito 

deve ser assegurado igualmente para todos se encontrem na mesma situação, e, 

nesse mesmo sentido, já proferiu o STJ entendimento de que no conflito entre 

liberdades comunicativas e direito à intimidade, vida privada, honra e imagem, estas 

prevalecem59, o que aqui se defende, principalmente quando considerado o direito 

de incapazes, por mais que haja a representação de seus pais60.  

Tendo em vista as restrições a que são submetidas, é essencial para a 

continuação de suas atividades ao menos acompanhamento psicológico dos 

pequenos e regulamentação jurídica de suas atividades de forma mais específica, 

para que seja conferido um quadro maior de proteções do que atualmente se 

observa. 
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1.4 O trabalho do artista mirim na mídia e suas consequências 

Ekaterine Valente Karageorgiadis61 traz que o resultado da exposição cada 

vez mais precoce de crianças aos meios de comunicação e às estratégias de 

marketing é a adultificação, pois diminuem-se as fronteiras entre a infância, 

adolescência e o mundo adulto.  

Segundo a mesma autora, fenômeno semelhante acontecia no fim do século 

XIX, quando crianças que vivenciaram a Revolução Industrial não tinham quaisquer 

direitos assegurados e trabalhavam longas horas em fábricas, em condições que 

violavam seu processo de crescimento.   

Embora tenham se tornado sujeitos de direitos, as crianças que figuram como 

alvo da mídia e publicidade voltaram a ser vistas como adultas, como consumidoras 

e como potenciais influenciadoras de mercados, atuando como promotoras de 

vendas.  

Como exemplo das longas jornadas a que são submetidas essas crianças, há 

o caso da youtuber mirim 'Bel', de 9 anos, do canal originalmente intitulado 'Bel para 

Meninas', e  que atualmente se tornou 'Fran, Nel e Nina para meninas e meninos'62, 

apresentado pela youtuber e por sua mãe, Francinete Peres Magdalena. 

Em vídeo de 2015, a youtuber gravou um vídeo após sua festa de aniversário,  

mostrando os presentes que ganhou, mesmo demonstrando claro cansaço.  

Na descrição do vídeo, aparece a seguinte mensagem: 

Olá meninas! Cheguei super cansada da minha festa e fui 

correndo gravar esse vídeo porque vocês tinham me pedido para 

mostrar os presentes. Tinha muita coisa e eu precisava mostrar 

rápido para o vídeo não ficar longo demais... Eu abria, mostrava e 

colocava para o lado para mostrar o próximo! Fiz cansada mas com 

todo carinho do mundo pra vocês! Amei demais todos os 
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presentes! Beijinho doce com gostinho de alegria e espero que 

gostem63. (grifos nossos) 

Crianças expostas à longas jornadas de trabalho na mídia têm suas vidas 

privadas expostas a todo momento. Tal situação têm diversos reflexos negativos em 

sua vida. A criança não consegue mais diferenciar a vida privada da pública, sendo 

exposta em vídeos, televisão, teatro, publicidades; a exposição acaba se tornando 

um vício, e tudo o que a criança gosta e participa acaba se tornando uma ferramenta 

do mercado sem que consiga avaliar as consequências disso. Datas importantes, 

marcos de sua sociabilidade e privacidade, acabam se tornando situações públicas 

que permitem interferências externas.  

Podemos citar como exemplo o aniversário do youtuber mirim Isaac Guedes 

Moura, de 8 anos, apresentador do canal 'Isaac do Vine'64 que conta atualmente 

com 4,3 milhões de inscritos. Seu aniversário foi utilizado como meio de publicidade 

de pacotes para Disney com uma agência de viagens, divulgava a possibilidade de 

crianças de todo o país participarem da comemoração no parque se aderissem aos 

pacotes65.  

O trabalho precoce tende a levar a criança à situações de estresse e a 

desenvolver mecanismos para lidar com a vida adulta com a qual não deveria se 

preocupar ainda. E muitas delas não têm sequer a capacidade de criar tais 

mecanismos, não conseguindo lidar com a fama - ou  a perca dela.  

Ademais, as crianças, apesar de participarem de eventos e estarem sempre 

presentes em redes sociais, têm suas relações sociais abaladas. Com as jornadas 

extensas de preparação de conteúdo, as crianças acabam saindo do convívio 

familiar ou mesmo de seu círculo de amizades para viverem para a mídia. Sem 

contar que, em muitos casos, a família desses artistas começa a cobrar dos 

pequenos responsabilidades que ainda não deveriam ser cobradas, ou mesmo, de 
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reduzirem seus direitos ao brincar e ao convívio familiar, por exemplo, e o afeto à 

eles destinados caso eles deixem de oferecer renda com suas atividades. 

Ainda, podemos citar o caso da revista 'Vogue Kids', em seu editorial 

'Sombra e Água Fresca', de 2014, que recebeu muitas críticas por publicar fotos que 

exploram a erotização de crianças: a série de imagens mostra meninas em posições 

que transparecem sensualidade e erotização.  

Figura 1 - Imagem do editoral 'Sombra e Água Fresca' da Revista Vogue Kids

 

Fonte: PACCE, Lilian
66

. 

O Ministério Público do Trabalho de São Paulo pediu liminarmente a retirada 

de circulação da revista, alegando a violação do artigo 227 da Constituição Federal, 

que traz o Princípio da Proteção Integral da Criança, bem como a Convenção 138 da 

OIT e a legislação trabalhista67.  

Já o Ministério Público de São Paulo acabou por ajuizar uma Ação Civil 

Pública de nº 1094890-17.2014.8.26.0100 contra Editora Globo, responsável pela 

Vogue Kids, pleiteando a eliminação das fotografias das crianças disseminadas pela 

internet, bem como que a revista fizesse contrapropaganda do editorial de moda em 

pelo menos duas páginas de três edições consecutivas da revista. 
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 A Promotora responsável pelo caso, Fabiola Moran Faloppa, afirmou o 

seguinte: 

O editorial de moda traz três crianças em fotografias com pouca 

roupa e em posições com inegável apelo sexual, como com as 

pernas abertas, com a blusa sendo levantada e com o corpo estirado 

no chão68. 

Diante do demonstrado, pode-se perceber que a criança que exerce o 

trabalho infantil está muitas vezes sujeita à violação de seus direitos. A sexualização 

precoce, pressão dos pais para continuar trabalhando, ausência do brincar e de 

conviver com outras crianças, bem como com sua família, intensa exposição de sua 

imagem na mídia, o que posteriormente leva a uma dificuldade de alcançar o direito 

ao esquecimento, problemas de saúde causados pela exaustão, dificuldades em 

frequentar a escolar e realizar suas atividades, são apenas alguns dos exemplos 

que podem ser citados quando analisamos as condições em que se dá o trabalho 

infantil artístico, mesmo que permitido.  
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2. PUBLICIDADE DIRIGIDA À CRIANÇA 

No que se refere à publicidade infantil, faz-se necessário estudar as 

terminologias observadas nesse temário, bem como sua regulamentação no Brasil, 

e, ainda, analisar a questão do consumismo infantil, bem como os principais 

exemplos desse tipo de publicidade para que sejam feitas conclusões. 

 

2.1 Publicidade comercial  

De acordo com Vidal Serrano Nunes Júnior69, a publicidade qualificada de 

comercial é aquela que se relaciona ao mercado de consumo e objetiva o comércio 

de produtos e serviços.  

A publicidade comercial teve sua evolução por exigência do capitalismo 

avançado, com novos meios de produção, desenvolvimento de uma comunicação 

social, expansão do consumo e constante modificação dos padrões sociais.  

Nas palavras de Piratininga70:  

"conseguiu-se ampliar o alcance e uniformizar o conteúdo das 
mensagens comerciais num passo fundamental às atividades de 
produção, oferta e troca de serviços ou bens em grande escala, já 
que tais possibilidades permitem gerar e manter consumidores 
sempre dispostos a consumir". 

Josué Rios, em sua obra "Delineamentos da Sociedade de Consumo", 

evidencia em que se transformou a publicidade comercial: 

Nessa arte e técnica de promover a venda de produtos e serviços, os 

especialistas não se contentam em lidar só com dados objetivos, 

captáveis, quando delituosos, pela tipologia da 'publicidade 

enganosa'. Vão bem mais longe para dar vazão aos bens e serviços 

produzidos pela sociedade opulenta. Investem, com suas mãos sem 

luvas, no fundo d'alma do consumidor. Mexem sem seus recôndidos 

desejos, sentimentos de amor, de poder, de segurança, de 
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ansiedade, de esperança, de riqueza fácil, em seus anseios sexuais 

e em outros que povoam o imaginário das pessoas71. 

Importante destacar que a publicidade comercial guarda conceituação 

diferente da concedida à propaganda e ao marketing. Segundo Vidal Serrano72, a 

publicidade comercial é fenômeno da mercadologia, cujo conceito não pode ser 

separado da finalidade econômica, pois visa despertar a vontade de aquisição de 

um produto ou serviço. O marketing é atividade abrangente que envolve o 

ajustamento da oferta às necessidades do mercado, indo da concepção do produto 

ou serviço e da apresentação até sua comercialização. Já a propaganda possui 

objetivos distintos, relacionados ao convencimento ideológico, religioso, político, 

sociológico ou artístico.  

 

2.2 Regulação sobre publicidade infantil no Brasil 

Ao longo de seu desenvolvimento, a criança é capaz de interagir com o 

ambiente e de absorver informações que lhe são apresentadas pelas pessoas com 

quem convive e também pela mídia. Por exemplo, por meio da televisão, ela absorve 

as informações apresentadas e nas situações em que for submetida a casos 

semelhantes às informações adquiridas, será capaz de interpretar e aplicar o que 

aprendeu anteriormente.  

O mundo da informação e do lazer se aproximam quando se trata de 

crianças. O brincar é sua forma de se comunicar e ver o mundo, e a mídia se 

aproveita de seus momentos de aprendizado para ensinar o que quer que elas 

saibam, e, nesse contexto, são apresentadas as mais diversas marcas aos 

pequenos, o que faz com que as crianças sempre reconheçam seus papeis como 

consumidoras73. 

A publicidade, segundo Armando Sant'anna74, apresenta-se como uma área 

da comunicação responsável por divulgar, tornar público ou promover um ato ou 
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ideia. Ainda, segundo o autor, caracteriza-se por uma técnica de comunicação em 

massa paga, que tem por finalidade fornecer informações, desenvolver atitudes, 

provocar ações benéficas para os anunciantes e, em sua maioria, vender produtos 

ou serviços.  

As crianças são fortemente impactadas pela publicidade, e, para se entender 

as consequências da exposição de crianças à publicidade, deve-se entender como 

funciona seu desenvolvimento psicológico e neurológico.  

Cita Luciana Sousa D'Aquino75 um interessante estudo de Andres Rodrigues 

Veloso, Diogo Hildebrand e Marcos Cortez Campomar76 sobre o desenvolvimento 

cognitivo e as implicações do consumo, com base nas teorias de Piaget.  

Para Piaget, existem quatro estágios de desenvolvimento cognitivo que 

mudam as formas como a criança entende o mundo77: o sensório-motor, entre o 

nascimento e os 2 anos de idade; o estágio do pensamento pré-operatório, entre os 

2 e 7 anos, onde a criança tem dificuldade de distinguir programação da publicidade 

e é suscetível a sugestões para que peça produtos a seus pais78; o estágio do 

pensamento operatório completo, dos 7 aos 11 anos, fase em que a criança cria elos 

com personagens e está descobrindo os limites a ela impostos79; e a partir dos 12 

anos, o estágio do pensamento operatório formal, quando então é capaz de analisar 

criticamente o que lhe é apresentado80. 

 Erling Bjurström 81  explica que em razão de seu desenvolvimento 

biopsicológico, crianças são indivíduos vulneráveis e presumidamente 

hipossuficientes, acreditam em muitas informações que lhes são transmitidas, 

sobretudo por ainda não conseguirem diferenciar fantasia de realidade, publicidade 

de conteúdo de programação, mesmo de identificar o caráter persuasivo da 
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mensagem publicitária, que tem por objetivo principal a venda de algo, seja produto 

ou serviço. 

De acordo com a pesquisa de Erling Bjurström82, apenas por volta dos 8 - 10 

anos que as crianças conseguem diferenciar publicidade de conteúdo de 

entretenimento, e somente após os 12 anos elas conseguem entender o caráter 

persuasivo da publicidade e fazer uma análise crítica sobre sua mensagem 

comercial.  

Nesse sentido, para Yves de la Taille83 a publicidade induz as crianças de 

até 12 anos ao erro e à ilusão, e exercem maior pressão sobre elas, porque ainda 

não construíram as ferramentas intelectuais que lhes permitem compreender a 

realidade da mesma forma que um adulto. Elas não criticam a mensagem, mas 

simplesmente a aceitam.  

De acordo com o relatório da pesquisa promovida pelo GRIM – Grupo de 

Pesquisa da Relação da Infância, Adolescência e Mídia da Universidade Federal do 

Ceará e divulgada pelo Ministério da Justiça em 12.4.20176, “Publicidade Infantil em 

Tempos de Convergência” 84, crianças, em sua maioria, entendem a publicidade 

como comunicação voltada a promover uma marca, ou mesmo um produto. Alguns 

acrescentaram esse conceito, dizendo que a publicidade também induz um processo 

de compra. 

Diante deste quadro, é imprescindível a avaliação do arcabouço jurídico que 

visa proteger a criança diante de sua situação de hipervulnerabilidade.   

O legislador constituinte adotou na Constituição Federal a doutrina da 

proteção integral, em que se reconhece a vulnerabilidade da comunidade 

infantojuvenil, situando-a como composta por sujeitos de direitos, formada por 
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pessoas em condição de peculiar desenvolvimento que devem gozar de prioridade 

absoluta, e instituiu em seu artigo 227, o princípio da prioridade absoluta da criança:  

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. (Redação dada Pela Emenda Constitucional 

nº 65, de 2010) 

Este princípio institui a teoria da proteção integral da criança, que diz 

respeito aos direitos próprios dos cidadãos em formação, que se diferenciam dos 

demais direitos fundamentais da pessoa humana 85 , incumbindo à família, à 

sociedade e ao Estado a observância da regra que a torna efetiva. De acordo com 

Viviane Matos González86, o princípio da proteção integral é desdobramento do 

princípio da dignidade humana. 

A proteção integral da criança e do adolescente tem como objetivo oferecer 

condições para que o seu desenvolvimento se faça de forma natural, equilibrada, 

contínua, de modo que a vida adulta se estabeleça em condições de plena 

expressão de si. Volta-se à pessoa, à preservação de sua dignidade, mas também à 

sociedade e à preservação da qualidade de vida87.  

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças determina 

que os direitos da infância têm características específicas em razão dos sujeitos 

protegidos, que necessitam de consideração especial em razão de estarem em 

desenvolvimento e, por essa razão, sua proteção deve prevalecer frente aos 

interesses econômicos.  
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A Convenção defende a existência de uma rede de proteção a ser 

assegurada pela família, Estado e sociedade. Nesse sentido, o Comitê das Nações 

Unidas para os Direitos da Criança enfatiza que a obrigação legal dos Estados-parte 

na Convenção respeitarem e garantirem os direitos previstos na mesma, de forma 

que, segundo Piovensan88, inclui-se a obrigação de assegurar que provedores de 

serviços não-estatais ajam em conformidade com seus dispositivos, criando 

indiretamente obrigações para estes atores. 

Na Convenção, destacam-se os artigos 17 e 31:  

Artigo 17. Os Estados Partes reconhecem a função importante 
desempenhada pelos meios de comunicação e zelarão para que a 
criança tenha acesso a informações e materiais procedentes de 
diversas fontes nacionais e internacionais, especialmente 
informações e materiais que visem a promover seu bem-estar social, 
espiritual e moral e sua saúde física e mental. Para tanto, os Estados 
Partes: 
a) incentivarão os meios de comunicação a difundir informações e 
materiais de interesse social e cultural para a criança, de acordo com 
o espírito do artigo 29; 
b) promoverão a cooperação internacional na produção, no 
intercâmbio e na divulgação dessas informações e desses materiais 
procedentes de diversas fontes culturais, nacionais e internacionais; 
c) incentivarão a produção e difusão de livros para crianças; 
d) incentivarão os meios de comunicação no sentido de, 
particularmente, considerar as necessidades lingüísticas da criança 
que pertença a um grupo minoritário ou que seja indígena; 
e) promoverão a elaboração de diretrizes apropriadas a fim de 
proteger a criança contra toda informação e material prejudiciais ao 
seu bem-estar, tendo em conta as disposições dos artigos 13 e 18. 
 
Artigo 31. 1. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança ao 
descanso e ao lazer, ao divertimento e às atividades recreativas 
próprias da idade, bem como à livre participação na vida cultural e 
artística. 
2. Os Estados Partes respeitarão e promoverão o direito da criança 
de participar plenamente da vida cultural e artística e encorajarão a 
criação de oportunidades adequadas, em condições de igualdade, 
para que participem da vida cultural, artística, recreativa e de lazer. 

Os artigos reforçam que a exposição de crianças à mídia deve favorecer o 

seu pleno desenvolvimento físico, mental e emocional, sem prejudicá-los ou 

representar uma forma de exploração econômica. 
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Segundo o Comentário Geral nº1, parágrafo 21, do Comitê das Nações 

Unidas ligado à Convenção sobre os Direitos das Crianças89:  

A mídia, amplamente definida, também tem um papel central a 

desempenhar tanto na promoção dos valores e objetivos 

estabelecido no artigo 29 (1) como assegurando que suas atividades 

não prejudicarão esforços de outros na promoção destes objetivos. 

Os governos são obrigados pela Convenção, de acordo como artigo 

17 (a), a adotar todas as medidas para encorajar a mídia de massa a 

disseminar informações e materiais que beneficiem a criança social e 

culturalmente.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, Lei nº 8.069, de 13 de julho 

de 1990, por sua vez, estabelece direitos e determina o respeito à integridade das 

crianças, inclusive com relação aos seus valores:  

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. 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 

circunstâncias; 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de 

relevância pública; 

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais 

públicas; 

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 

relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 

 

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 

e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 

omissão, aos seus direitos fundamentais. 

 

Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins 

sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos 

e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e 

do adolescente como pessoas em desenvolvimento. 

 

Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à 

saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que 
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permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em 

condições dignas de existência. 

 

Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da 

integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, 

abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, 

dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. 

 

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. 

 

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. 

Nos termos da lei, portanto, nem a família, nem a sociedade, nem o Estado 

podem deixar e proporcionar a proteção integral a todas as crianças.  

A proteção prioritária e absoluta das crianças, portanto, também 

compreende sua proteção frente aos apelos do consumismo. Observa-se que o 

referido Estatuto não aborda questões específicas sobre a publicidade dirigida à 

criança, embora disponha sobre sua proteção perante a mídia: 

Art. 71. A criança e o adolescente têm direito a informação, cultura, 

lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que 

respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 

Art. 75. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e 

espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa 

etária.  

Parágrafo único. As crianças menores de dez anos somente poderão 

ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição 

quando acompanhadas dos pais ou responsável. 
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Especialmente o artigo 76 garante normas a serem seguidas pelas 

emissoras quanto à programação que veiculam: 

Art. 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no 

horário recomendado para o público infantojuvenil, programas com 

finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. 

Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado 

sem aviso de sua classificação, antes de sua transmissão, 

apresentação ou exibição. 

Os artigos acima garantem pleno acesso à cultura, informação e a produtos 

ou serviços adequados à sua idade e à sua condição de pessoa em 

desenvolvimento, os quais devem ser anunciados acompanhados de classificação 

indicativa.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA não disciplina a questão da 

publicidade, em contrapartida, a Constituição Federal expressamente delega a 

proteção ao consumidor à lei própria, o Código de Defesa do Consumidor, por meio 

de seu artigo 5º, inciso XXXII, em que “o Estado promoverá, na forma da lei, a 

defesa do consumidor”.  

Atividade publicitária desenvolvida tendo como alvo a criança é disciplinada 

pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/1990, que traz, em seu artigo 

37, §2º: 

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. 

(...) 

§ 2° 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. (grifos nossos) 

Destaca-se que a matéria é regida pelo princípio da identificação da 

mensagem publicitária, consignado no art. 36 do mesmo diploma legal, que institui a 

necessidade de a publicidade ser percebida enquanto tal pelo receptor, para que 

seja reputada legal. Neste sentido, pesquisas e estudos desenvolvidos não apenas 

no Brasil, mas também no exterior, apontam para o fato de que as crianças, até 

certa idade, não distinguem publicidade de conteúdo televisivo e, até quando o 
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fazem, não conseguem discernir o caráter persuasivo e parcial das mensagens 

publicitárias:  

A maioria das pesquisas concorda que a capacidade das crianças de 

entender o propósito ou a intenção da propaganda de TV é um dos 

pré-requisitos mais importantes para que eles possam desenvolver 

uma atitude crítica ou questionadora. Por exemplo, muitos estudos 

evidenciam que até que as crianças tenham entendido o propósito do 

anúncio de TV elas não se questionam se a imagem da publicidade 

de um  produto é "verdadeira" ou "falsa" (...) 

Os resultados que tentaram distinguir entre diferentes graus de 

compreensão ou níveis de consciência indicam que é apenas após 

os 12 anos que as crianças desenvolvem uma compreensão mais 

completa do propósito da publicidade
 90. 

Neste mesmo temário, traz o artigo 39, IV: 

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre 

outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei nº 8.884, de 

11.6.1994) 

(...) 

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, 

tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, 

para impingir-lhe seus produtos ou serviços; 

 

Se o Código do Consumidor organiza-se em torno da ideia de que é preciso 

garantir ao consumidor certos direitos que lhe tragam autonomia em uma relação 

jurídica marcada pela desigualdade, reconhecendo, portanto, sua maior 

vulnerabilidade nas relações de consumo, perante os fornecedores, as crianças 

podem ser consideradas pessoas hipervulneráveis quando partícipes deste tipo de 

relação91. 

A criança não tem condições psíquicas ainda de se proteger da publicidade, 

e por isso é "o público-alvo mais vulnerável e suscetível aos efeitos persuasivos da 

publicidade, devendo o diálogo das fontes protetivas (seja como consumidor, seja 
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como criança, seja como sujeito de direitos recebendo ofertas) assegurar sua 

proteção integral."92 

Essas pessoas em desenvolvimento se encontram em estágio de 

desenvolvimento em que se convencem com maior facilidade, em razão de uma 

formação intelectual incompleta,  e também tendem a não possuir, em geral, o 

controle sobre os aspectos práticos das relações de consumo, como os riscos e 

benefícios dos negócios93. 

De acordo com Ana Beatriz Barbosa Silva94, a criança entre 3 e 5 anos não 

percebe que algo dito pode não ser verdadeiro, e, assim, o que é apresentado pelos 

comerciais às crianças é interpretado, em grande parte, como verdade absoluta. 

Assim, resta evidente porque à criança foi aplicado o conceito de 

hipervulnerabilidade.  

O Marco Legal da Primeira Infância, Lei nº 13.257/2016, que estabelece 

princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas para 

a primeira infância, período que abrange os 6 anos completos, ou 72 meses de vida 

da criança, dispõe também em seu artigo 5º sobre a pressão consumista e a 

comunicação mercadológica voltada à crianças: 

Art. 5o  Constituem áreas prioritárias para as políticas públicas para a 
primeira infância a saúde, a alimentação e a nutrição, a educação 
infantil, a convivência familiar e comunitária, a assistência social à 
família da criança, a cultura, o brincar e o lazer, o espaço e o meio 
ambiente, bem como a proteção contra toda forma de violência e 
de pressão consumista, a prevenção de acidentes e a adoção de 
medidas que evitem a exposição precoce à comunicação 
mercadológica.  

Em 2014, foi aprovada a Resolução 163 do CONANDA - Conselho Nacional 

dos Direitos da Criança e do Adolescente - órgão colegiado de caráter normativo e 

deliberativo vinculado à Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da 

República, que atua como estância máxima de formulação, deliberação e controle 
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das políticas públicas para a infância e adolescência na esfera federal -, que 

considera abusiva a publicidade e comunicação mercadológica dirigida à crianças, 

definindo especificamente as característica dessa prática, destacando-se o uso de 

pessoas ou celebridades com apelo ao público infantil, ou mesmo de 

apresentadores infantis: 

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre a abusividade do 

direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica à 

criança e ao adolescente, em conformidade com a política nacional 

de atendimento da criança e do adolescente prevista nos arts. 86 e 

87, incisos I, III, V, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 

Art. 2º Considera-se abusiva, em razão da política nacional de 

atendimento da criança e do adolescente, a prática do 

direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica à 

criança, com a intenção de persuadi-la para o consumo de qualquer 

produto ou serviço e utilizando-se, dentre outros, dos seguintes 

aspectos: 

(...) 

III - representação de criança; 

IV - pessoas ou celebridades com apelo ao público infantil; 

V - personagens ou apresentadores infantis; 

 

Observa-se que a Resolução se atenta para a comunicação mercadológica 

realizada por meio de trabalho artístico infantil, ao destacar a proibição de 

representação de crianças, de pessoas ou celebridades com apelo a este público, 

ou que tenha apresentadores infantis participando.  

A Resolução, conforme seu artigo 1º, baseia-se no ECA e em sua política de 

atendimento dos direitos da criança e do adolescente, que se dá pelo conjunto 

articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos estados, 

do Distrito Federal e dos municípios, bem como pela proteção jurídico-social por 

entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente.  

Logo após sua publicação, a Resolução sofreu críticas por parte de 

anunciantes, agências de publicidade e órgãos de comunicação social, sob 

argumento de que traria um quadro de censura e restrição da liberdade de 

expressão publicitária, práticas vedadas constitucionalmente (art. 5º, inciso IX da 

Constituição Federal), bem como foi questionada a disciplina de matéria pertinente à 

atividade econômica pelo CONANDA. 
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De acordo com Bruno Miragem, em parecer publicado em 2014 sobre a 

Constitucionalidade da Resolução 163 do CONANDA, (i) a Resolução não elimina a 

possibilidade de que seja veiculada publicidade infantil, mas sim estabelece critérios 

para a interpretação de seus limites; (ii) o tema da proteção em relação à 

publicidade abusiva ou práticas abusivas intersecciona com a proteção da criança e 

do adolescente, núcleo de competências que são conferidas ao Conselho, nos 

termos da Lei 8.242/1881, que o criou; e (iii) a Resolução é constitucional, tendo em 

vista o disposto no artigo 227 da Constituição Federal, que versa sobre a proteção 

do interesse da criança e do adolescente a serem assegurados com absoluta 

prioridade95. 

A Resolução, entende-se, tem força normativa e vinculante, devendo ser 

seguida e considera por todos os agentes sociais e estatais. 

A Nota Técnica do Ministério Público Federal sobre a publicidade infantil de 

2010, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, assim argumenta: 

20. O sistema adotado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente é 

o da proteção integral, sempre ressaltando a condição de ser 

humano em formação e por isso merecedor de cuidados especiais 

por parte dos agentes econômicos. Desta maneira, ainda que não 

exista classificação e restrições à exibição de publicidade, cabe ao 

Poder Público, ora representado pelo Ministério Público Federal e 

pelo Estado-Juiz, implementar o princípio da proteção integral 

conjugado com os princípios insculpidos na legislação consumerista, 

a saber, princípios da identificação da publicidade, da transparência 

e da não abusividade da publicidade, pois de toda forma, a solução 

para o caso recomenda e pressupõe a atuação destes Poderes.  

21. Por esta razão, como as crianças ainda não possuem 

capacidade cognitiva para discernir e compreender o caráter 

persuasivo da publicidade, decorre que as práticas comerciais 

dirigidas a elas podem ser consideradas inerentemente 

abusivas e enganosas. (grifos nossos) 
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Ainda, no âmbito internacional, há o relatório da Organização das Nações 

Unidas (ONU) 96, produzido pela Relatora Especial no campo dos Direitos Culturais 

Farida Shaheed e aprovado na Sexagésima-Nona Sessão da Assembleia Geral das 

Nações Unidas em outubro de 2014, que trata sobre o impacto das práticas de 

publicidade e marketing no gozo dos direitos culturais, incluindo-se aqui os direitos 

das crianças: o documento recomenda que sejam proibidas todas as formas de 

publicidade para crianças com menos de 12 anos e que fossem proibidas a prática 

de embaixadores de marcar infantis97. 

Importante citar, da mesma maneira, as iniciativas de autorregulamentação 

existentes no país. O Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária - 

CBARP foi aprovado em 1978, e, em 1980, foi constituído o Conselho Nacional de 

Autorregulamentação – CONAR, sociedade civil sem fins lucrativos, fundada por 

associações de anunciantes, agências de publicidade e veículos de comunicação, 

com a finalidade de executar e fiscalizar as suas normas éticas. Em veiculação de 

publicidade que viole as normas de seu Código, o Conselho de Ética poderá aplicar 

as seguintes sanções: a) advertência ao anunciante e a sua agência; b) 

recomendação de alteração ou correção do anúncio; c) recomendação aos veículos 

no sentido de que sustem a divulgação do anúncio; e d) divulgação pública (na 

mídia) da posição do Conar em relação ao anunciante, agência, e ao veículo, na 

hipótese do não acatamento das medidas e providências recomendadas98.  

Entretanto, cumpre ressaltar que alguns autores não concordam que grande 

parte dos dispositivos e produções legislativas aqui demonstradas tenham força 

normativa. De acordo com Lucia Ancona Lopes de Magalhães Dias, “afora o referido 

§2º do art. 37 da lei consumerista, não encontramos na legislação brasileira outras 

formas específicas relacionadas à publicidade infantil, cabendo, pois, ao julgador, no 

                                                           
96

 SHAHEED, Farida. Relatório sobre o impacto do marketing na fruição dos direitos culturais. 
Organização das Nações Unidas, 2014. Disponível em: <http://criancaeconsumo.org.br/wp-
content/uploads/2014/02/RELATORIO_FARIDA_ONU.pdf>. Acesso em: 7 ago. 2017. 
97

 “103. A Relatora Especial recomenda, particularmente, que: (...) (g) proíbam todas as formas de 
publicidade para crianças com menos de 12 anos de idade, independentemente do meio, suporte ou 
recurso utilizado, com a possível extensão dessa proibição para menores de 16 anos de idade, e que 
proíbam a prática de embaixadores de marcas infantis”.  
98

 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e Direito. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2013, p. 39-43. 

http://criancaeconsumo.org.br/wp-content/uploads/2014/02/RELATORIO_FARIDA_ONU.pdf
http://criancaeconsumo.org.br/wp-content/uploads/2014/02/RELATORIO_FARIDA_ONU.pdf


 

 
 

57 

exame do caso concreto, avaliar e definir as situações de abusividade direcionadas 

às crianças”99.  

 

2.3 Causas e consequências do consumismo infantil 

Inicialmente, o consumo era limitado apenas aos indivíduos com poder 

aquisitivo. Atualmente, a discussão tem observado também a participação de 

crianças nesse meio, pois elas têm feito parte do universo do consumo similarmente. 

Antes vista apenas como uma potencial consumidora, capaz de ser treinada 

por meio das mais diversas influências, hoje a criança já é considerada uma 

consumidora apta a adquirir produtos, sentir desejo de troca e de influenciar toda 

uma família ou mesmo seu círculo social para desejar o mesmo que ela. Tudo isso 

independentemente desta ter meios materiais de adquirir produtos.  

De acordo com Gilles Lipovetisky 100 , o consumismo exacerbado na pós-

modernidade se fundamenta nos desejos nunca alcançados, surgindo novas 

vontades de consumir devido a uma incapacidade de eliminar os apetites de 

consumo, que posteriormente geram outras procuras. É um círculo vicioso alienante 

que se tornou parte da nossa cultura como sociedade capitalista.  

O consumo adquiriu um caráter subjetivo, no qual os critérios individuais 

movem as pessoas. Trata-se de uma busca emocional pelo prazer e benefício: 

adquirir um produto novo faz com que as pessoas se sintam únicas e especiais. 

Não se compra apenas mais um produto, mas sim as promessas de 

satisfação e desejo, o conceito de estilo de vida, pelo qual sempre há uma busca. A 

criança exposta a esse cenário se adapta e o internaliza.  

Em estudo sobre o consumo na infância, Maria das Dores Oliveira Rafael de 

Oliveira101 afirma que "o novo sujeito consumidor usufrui de reconhecimento social e 
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de um lugar indisputável na cultura, porque pode consumir", e reforça que "a criança 

e o adolescente aparecem, adquirindo potência e agência, enquanto novos atores 

da cultura contemporânea". 

Joice Araújo Esperança102 explica que nas atuais sociedades de consumo as 

crianças são interpeladas, posicionadas e produzidas como consumidoras desde a 

mais tenra idade, e nesse tipo de sociedade a mídia ocupa um espaço privilegiado 

como produtora de significados que engendram desejos de consumo.  

Em perspectiva semelhante, Cristina Caldas Campos e Solange Jobim e 

Souza 103  afirmam que "a cultura do consumo molda campo social, construindo, 

desde muito cedo a experiência da criança e do adolescente que vai se 

consolidando em atitudes centradas no consumo". 

Definitivamente é uma tendência o aumento da atenção voltada à crianças: 

temos produtos e serviços em grande volume direcionados à elas. O mercado 

percebeu o poder que os pequenos têm de influenciar as compras até mesmo 

quando se trata de um seguimento mais adulto de produtos. Sua influência sobre as 

decisões de seus responsáveis e nas mudanças de hábitos das pessoas com quem 

convivem têm sido observadas pelo mercado.  

Inês Silva Vittorino Sampaio104 reforça que foi através de sua importância 

como consumidora e influenciadora de consumo na família que a criança tornou-se 

um público atrativo para a mídia e, assim, ganhou maior visibilidade.  

Os responsáveis, com tal nova descoberta do mercado, têm tido dificuldade 

em acompanhar e orientar seus filhos nesse ambiente que influencia o consumo a 

todo o momento. Segundo Cristina Caldas Campos e Solange Jobim e Souza 105, 

"trabalha-se cada dia mais para o aumento do poder aquisitivo (e consequentemente 

consumo)", e assim, a atenção que deveria ser despedida às crianças é dedicada, 
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muitas vezes, ao trabalho. Desta maneira, as relações de pais e filhos têm se 

moldado a essa realidade. 

Diante da ausência do dia-a-dia, do grande volume de trabalho, do estresse 

rotineiro, os pais acabam negociando com as crianças sua presença por objetos de 

interesse dos pequenos. Interesses esses criados, em grande parte, pela 

publicidade. 

De acordo com Gilles Lipovetsk106, as crianças surgem como influenciadoras 

das compras dos pais, porque hoje se estabelece um modelo em que o filho 

comunica suas preferências, escolhe, emite solicitações, e os pais a obedecem, 

como um meio de "comprar a paz" na família, de modo que se faz perdoar por 

ausências muito longas e ao mesmo tempo atendendo como que um direito do filho 

em ter felicidade, prazer.  

Com a distância criada entre os responsáveis e a crianças, a publicidade se 

apresenta em grande volume, principalmente pela televisão e internet, sem que haja 

uma orientação às crianças sobre o que está sendo divulgado ou sobre como lidar 

com esse volume de informações criado para que elas se impressionem e desejem 

o tempo todo. Em 2016, foram investidos R$129.900.000.000,00 em publicidade no 

Brasil, sendo que em 2015 foram investidos R$ 132.000.000.000,00107.  

Para Mcneal108, citado por Loyola109, é possível apontar três faces para o 

consumo infantil. Em primeiro lugar, as crianças são mercado primário de consumo, 

pois consomem os produtos direcionados principalmente a elas, como brinquedos e 

doces - de acordo com Juliet Schor110, guloseimas e bebidas representam 1/3 dos 

gastos realizados pelos pequenos consumidores, seguidos por brinquedos. 
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Em segundo lugar, são influenciadores de compras, opinando a respeito ou 

incentivando as compras da família - estima-se que as crianças influenciem em até 

80% as decisões de compra dentro de casa111, não apenas de produtos infantis, 

mas de todos os produtos a ela apresentadas, e, nesse sentido, aponta Susan Linn 

que “o marketing é bem-sucedido por aproveitar-se deliberadamente da 

vulnerabilidade das crianças”112. O mercado passou a enxergar as crianças como 

potenciais consumidoras a serem fidelizadas, e ainda, perceberam sua capacidade 

em atuar como promotoras de vendas dentro de suas famílias e comunidades.  

Em terceiro lugar, as crianças são mercado futuro, isso é, a criança se tornará 

um adolescente e, posteriormente, um adulto que, por presunção, deverá consumir 

produtos e marcas que conheceu ainda na infância.  

Conclui Patricia Freitas113, baseando-se em resultados de investigações junto 

a um grupo de estudantes de uma escola pública localizada em Seropédica, Rio de 

Janeiro:  

Entre as crianças, a posse dos bens de consumo, tais como 

brinquedos, telefones celulares, jogos e tantos outros produtos, faz 

com que elas ocupem um papel de destaque entre os colegas, entre 

os quais tais bens servem para a constituição de suas identidades, 

bem como para demarcar diferenças simbólicas entre os que 

possuem ou não. 

Em pesquisa com crianças sobre consumo, Raquel Gonçalves Salgado 114 

verificou que "no grupo de crianças, os objetos revelam, também, relações de poder. 

Conferindo status àqueles que os consomem, passam a ser lances importantes, no 

jogo e na vida, para assumir liderança e superar o outro". 

A publicidade dirigida ao público infantil é ilegal e antiética, pois pode causar 

prejuízos de diversas ordens às crianças, tais como erotização precoce, transtornos 
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alimentares e de comportamento, obesidade infantil, estresse familiar, violência, 

alcoolismo e, é claro, consumismo. 

Por fim, Clara Coelho Marques e Susan Rangel Vieira da Cunha115 trazem 

uma afirmativa assertiva, que narra "se quisermos propor uma outra narrativa para a 

infância, ao invés de ignorar ou apenas reproduzir os discursos das pedagogias 

culturais, faz-se necessário desconfiar das verdades estabelecidas, questionando-

as, problematizando-as". 

 

2.4 Publicidade direcionada ao público infantil  

Quanto à publicidade direcionada ao público infantil, destacam-se alguns 

mercados que historicamente se comunicam com as crianças de forma direta ou 

indireta porque estes são seus principais consumidores, tais como o de materiais 

escolares, brinquedos, alimentos que têm como foco as crianças (como doces, 

bolinhos, salgadinhos, bebidas adoçadas), e, ainda, o de roupas infantis. Da mesma 

maneira, tem surgido uma parcela do mercado que conta com um público 

consumidor adulto que, entretanto, utiliza-se da criança como promotora de vendas 

de sua marca e constrói, ao mesmo tempo, um fiel consumidor no futuro.  

Assim, faz-se necessária uma análise das práticas dessas empresas e de 

agências de publicidade que se valem do público infantil para suas vendas.  

 

2.4.1 Publicidade de material escolar 

As publicidades de material escolar destacam-se por serem mais perceptíveis 

durante o período de volta às aulas, entre janeiro-fevereiro e julho-agosto. Apesar de 

realmente serem importantes para o desenvolvimento escolar, o consumo infantil 

desses materiais também tem sua influência pela mídia.  
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Com ampla divulgação e propagandas veiculadas na televisão e internet, 

encartes em papelarias, livrarias e lojas, as grandes marcas de produtos escolares 

demonstram seus diversos lançamentos de voltas às aulas.  

De acordo com Iêda Rodrigues da Silva Balogh e Luize do Nascimento 

Lopes116, em pesquisa realizada em 2010 sobre as campanhas de volta às aulas do 

período, a programação destinada ao público infantil utiliza-se principalmente de 

personagens de desenhos animados para seduzir as crianças, sendo que a inserção 

desses personagens no contexto da criança é bem trabalhada pela mídia: primeiro 

vem o desenho na TV fechada, em que o personagem atinge um segmento social 

com poder aquisitivo mais elevado. Em seguida a TV aberta projeta o sucesso para 

todos que assistem à TV. Ocorre, também, o lançamento de filmes de longa 

metragem, que geram uma série de produtos licenciados. Em seguida, vem o DVD 

para criança ver inúmeras vezes em sua casa e cada vez mais aumentar o seu 

encantamento com o personagem. Daí, ocupam o material escolar, da mochila à 

borracha.  

Sobre o tema, recentemente a marca Bic Graphic do Brasil reestruturou seu 

marketing com foco em volta às aulas: ela quer levar a estratégia para o segmento 

para além dos períodos sazonais escolares, e, assim, criou uma gerência exclusiva 

para a volta às aulas117.  

A marca ainda  lançou o "Projeto Escola de Colorir Bic", com atuação em São 

Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro para alunos do ensino fundamental. De acordo 

com imagens extraídas da internet, a marca está realizando publicidade de seus 

produtos dentro de escolas, para, assim, alcançar seus consumidores principais. 
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Figura 2 - Imagem extraída do Facebook do colégio particular Manoel Moratto, de Osasco/SP. 

Na descrição do álbum está a seguinte frase "Projeto Escola de Colorir Bic - A Bic valoriza o 

desenvolvimento cultural e educacional de nossas crianças." 

 

Fonte: Facebook do colégio particular Manoel Moratto
118

.  

Destaca-se que a publicidade que se dá em ambiente escolar conta com a 

confiabilidade das crianças no espaço de aprendizagem e com a distância dos pais 

para incutir nos pequenos os desejos pelo consumo.  

No que tange a publicidade em ambiente escolar, o relatório da ONU que 

trata sobre o impacto das práticas de publicidade e marketing no gozo dos direitos 

culturais119, traz:  

65. Os escolares são um público cativo e crédulo. As empresas veem 

o marketing baseado na escola e essa publicidade como 

perfeitamente adequados para fixarem as marcas nas crianças em 

uma idade precoce (...) além disso, o patrocínio de material escolar e 

o conteúdo educacional reduz a liberdade que as instituições de 

ensino têm para desenvolver um currículo mais adequado e de alta 

qualidade para seus alunos.  
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Ainda, recomenda o documento que Estados e autoridades locais “proíbam 

toda a publicidade comercial em escolas públicas e privadas, garantindo que os 

currículos sejam independentes dos interesses comerciais”.   

Destacam-se também as ferramentas normativas de atuação do Poder 

Público no Brasil no quis diz respeito à publicidade em ambiente escolar. O 

Ministério da Educação elaborou a Nota Técnica 

21/2014/CGDH/DPEDHC/SECADI/MEC, que apresenta a Resolução nº 163/2014 do 

CONANDA, visando sua implementação em todas as unidades escolares das redes 

municipais e estaduais de ensino, considerando a abusividade do direcionamento da 

publicidade e da comunicação mercadológica ao público infantil, especialmente no 

interior das instituições de ensino. 

O Ministério Público Federal produziu as Recomendações 66/2014 e 

Resolução 67/2014, que sugerem a suspensão de shows do personagem 'Ronald' 

da rede de fast foods McDonald's no interior de escolas em São Paulo, bem como 

de sua exibição com finalidade "educativa", baseando-se na abusividade de tal 

prática, principalmente no que tange escolas. 

Ainda, o Ministério Público do Estado de São Paulo produziu a Nota Técnica 

"Publicidade em Escolas - possibilidade de atuação na área do Consumidor", que 

fornece esclarecimentos e subsídios aos Promotores de Justiça do Consumidor do 

Estado de São Paulo no que concerne à questão da publicidade abusiva em 

escolas.  

Por fim, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça - 

SENACON emitiu a Nota Técnica nº 3/2016/CGEMM/DPDC/ SENACON, que trata 

da abusividade das práticas de publicidade ao público infantil de produtos e serviços 

no ambiente escolar e da abusividade da oferta e publicidade de alimentos 

ultraprocessados, bebidas de baixo valor nutricional e alimentos com elevadas taxas 

de gorduras, óleos, açúcar que se aproveitam da ignorância, da deficiência de 

julgamento, da falta de experiência e da hipossuficiência das crianças, 

especialmente no que tange às características, composições e riscos que o seu 

consumo pode representar. Entretanto, os efeitos da Nota Técnica estão suspensos 

desde junho de 2017 devido ao deferimento da tutela de urgência de natureza 
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cautelar requerida por Mauricio de Sousa Produções S.A., empresa conhecida pela 

marca Turma da Mônica, nos autos do Procedimento Comum nº 0022661-

94.2017.4.01.3400, que questiona a competência da SENACON para legislar sobre 

a matéria.  

 

2.4.2 Publicidade de brinquedos 

Quanto à publicidade infantil de brinquedos, outros problemas se manifestam. 

O que se observa é uma incrível quantidade de publicidade de brinquedos que se 

apresentam à criança, principalmente pela televisão e internet, com as quais 

mantém constante contato, além do grande número de produtos licenciados dos 

personagens favoritos dos pequenos disponíveis no mercado, que se encantam as 

crianças pela possibilidade de se conseguirem produtos relacionados à sua 

programação favorita, e, assim, aquela fica constantemente desejando o próximo 

presente quando acaba de ganhar um novo produto.  

De acordo com a ABRAL - Associação Brasileira de Licenciamento, 80% dos 

licenciamentos realizados em 2016 no país foram provenientes da área destinada às 

crianças, sendo que um produto com um personagem conhecido no mundo das 

crianças tem o potencial de venda aumentado em até 20%120.  

Além disso, destaca-se no mercado de brinquedos a segmentação de gênero. 

O mesmo produto pode ser apresentado às crianças com cores e imagens 

diferentes, ou, ainda, brinquedos para a mesma faixa etária desenvolvem 

características diferentes para meninos e meninas.  

Segundo Teresa de Lauretis121, "gênero é (uma) representação - o que não 

significa que não tenha implicações concretas e reais, tanto sociais quando 

subjetivas, na vida material das pessoas", sendo que gênero é "efeito da linguagem 

ou puro imaginário - não relacionado ao real". 
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De acordo com Julia Santos Rodrigues Dias122, a publicidade é um dos meios 

que servem como lócus para a construção do gênero. A pesquisadora acompanhou 

os comerciais do programa Bom Dia e Cia., da emissora SBT, durante três dias na 

semana de Dia das Crianças, entre 6 e 8 de outubro de 2014. O programa é exibido 

de segunda a sexta, no período da manhã no canal. Nos 3 dias analisados, foram 

exibidos 62 comerciais direcionados às crianças e/ou que fazem uso de uma 

linguagem infantil, sendo que 20 comerciais foram focados em meninos e 21 em 

meninas, sendo a maioria de brinquedos ou de calçados que continham brindes.  

Na pesquisa, demonstrou-se que os comerciais voltados para meninos eram 

majoritariamente de bonecos de luta, carrinhos, pistas de carros e armas de 

brinquedos, com valores relacionados ao espírito de aventura, com uma retórica da 

violência bem presente, sendo o heroi o principal arquétipo.  Já os comerciais para 

meninas anunciavam bonecas e sandálias com brindes como mochilas, relógios e 

acessórios para o cabelo, sendo a cor rosa dominante em grande parte dos 

anúncios, bem como é muito representado nessas publicidades o cuidado ligado à 

feminilidade.  

Faz-se, aqui, necessária uma observação sobre a questão da inserção de 

brindes a serem vendidos junto com produtos, muito comum neste segmento: Juliet 

Schor123 traz que tal prática é a "brinquedorização" do consumo - transforma-se em 

brinquedos os produtos para que tenham um apelo entre crianças, fazendo-as 

desejarem ainda mais o produto pelo brinde que funciona como um novo brinquedo 

que o acompanha. 

 

2.4.3 Publicidade de alimentos 

As mídias apresentam-se como principais influenciadores sobre a formação 

de hábitos alimentares. Estudos sobre o conteúdo das publicidades anunciadas na 

televisão, por exemplo, indicam que a maioria dos alimentos divulgados é pouco 
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saudável, sendo que a televisão é uma das mais importantes fontes de informação 

sobre novos produtos, motivando o desejo e compra, influenciando o 

comportamento e a requisição por crianças. 

No Brasil, Paula Carolina Barboni Dantas Nascimento124 avaliou 432 horas de 

gravações de publicidades veiculadas em dias de semana e 216 horas durante os 

sábados em três emissoras de canal aberto. O autor observou que, entre as quinze 

categorias de anúncios veiculados, as publicidades de alimentos foram as mais 

frequentes, correspondendo a 26,13%% dos anúncios. Das 1.395 propagandas de 

produtos alimentícios, 57,8% estava no grupo alimentar representado por óleos, 

gorduras, açúcares e doces.  

Outro levantamento realizado no Brasil por Paula Martins Horta, Suzane 

Costa e Luana Carolina Santos125, identificou que no período entre 8 e 18 horas, em 

3 dias, na programação das principais emissoras de televisão de canal aberto, os 

alimentos representavam a segunda categoria mais anunciada, atrás apenas das 

propagandas de lojas de departamento. Dos alimentos anunciados, 76% eram ricos 

em açúcar e gordura.  

Sabe-se que uma criança normal passa maior tempo assistindo televisão do 

que estudando - de acordo com o Painel Nacional de Televisão do Ibope Media, as 

crianças passam 5h35 em frente à televisão, e, segundo pesquisa da Fundação 

Getúlio Vargas de 2006, elas passam cerca de 3h15 na escola126.  

Diante da televisão, uma criança pode aprender concepções incorretas sobre 

alimentação saudável, sendo que a exposição a apenas 30 segundos de comerciais 
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de alimentos é capaz de influenciar a escolha de crianças por determinado 

produto127. 

De acordo com Marina Vieira da Silva e Alan Giovanini de Oliveira Sartori128, 

publicidade e propaganda de alimentos são determinantes para a obesidade infantil, 

por divulgarem amplamente alimentos ricos em gorduras, açúcar e sódio e por 

influenciarem os hábitos alimentares de crianças, que estão no estágio de vida de 

maior susceptibilidade às informações que lhe são apresentadas.  

Ainda, destaca-se a questão das embalagens de produtos que se utilizam de 

personagens infantis para incentivar seu consumo. Produtos ultraprocessados, bem 

como os considerados "saudáveis" pela população, utilizam dessa prática para 

alcançar as crianças. Águas com embalagens de personagens e formato agradável 

aos pequenos, frutas pequenas em embalagens em plástico com desenhos 

divertidos e bolinhos ultraprocessados que parecem "feitos" para o lanche dos 

pequenos são muito comuns nas prateleiras do mercado e nas casas das famílias 

brasileiras. 
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Figura 3 - Garrafas da marca Bonafont Kids

 

Fonte: Site da marca Danone
129

.  

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, proferiu julgamento no 

Recurso Especial nº 1.558.086, publicado em 15.4.2016, onde considerou abusiva a 

publicidade veiculada pela empresa Bauducco na realização da campanha de 

produtos alimentícios 'Gulosos Shrek', objeto de Ação Civil Pública ajuizada pelo 

Ministério Público do Estado de São Paulo em 2007, após Representação do 

Instituto Alana130 denunciando as práticas da empresa, que realizou comunicação 

mercadológica destinada à crianças para a promoção do consumo de seus produtos 

em troca de um relógio promocional do personagem Shrek131. 

Nos termos da ementa132:  

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO 

DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PUBLICIDADE DE ALIMENTOS 

DIRIGIDA À CRIANÇA. ABUSIVIDADE. VENDA CASADA 

                                                           
129
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CARACTERIZADA. ARTS. 37, § 2º, E 39, I, DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR.  

1. Não prospera a alegada violação do art. 535 do Código de 

Processo Civil, uma vez que deficiente sua fundamentação. Assim, 

aplica-se ao caso, mutatis mutandis, o disposto na Súmula 284/STF.  

2. A hipótese dos autos caracteriza publicidade duplamente 

abusiva. Primeiro, por se tratar de anúncio ou promoção de 

venda de alimentos direcionada, direta ou indiretamente, às 

crianças. Segundo, pela evidente "venda casada", ilícita em negócio 

jurídico entre adultos e, com maior razão, em contexto de marketing 

que utiliza ou manipula o universo lúdico infantil (art. 39, I, do CDC).  

3. In casu, está configurada a venda casada, uma vez que, para 

adquirir/comprar o relógio, seria necessário que o consumidor 

comprasse também 5 (cinco) produtos da linha "Gulosos". Recurso 

especial improvido” (grifos inseridos). 

Em seu voto, o Ministro Humberto Martins, relator, proferiu:  

“abusivo o marketing (publicidade ou promoção de venda) de 

alimentos dirigido, direta ou indiretamente, às crianças. A decisão de 

compra e consumo de gêneros alimentícios, sobretudo em 

época de crise de obesidade, deve residir com os pais. Daí a 

ilegalidade, por abusivas, de campanhas publicitárias de fundo 

comercial que utilizam ou manipulem o universo lúdico infantil (art. 

37, §2º, do Código de Defesa do Consumidor)” (grifos inseridos). 

Assim, depreende-se do voto do Ministro que a publicidade deveria ser 

dirigida aos pais, e não às crianças, hipervulneráveis, e que funcionam como 

promotoras de vendas das marcas. 

Neste temário, expõe Virgílio Afonso da Silva, em parecer sobre a 

constitucionalidade da restrição da publicidade de alimentos, que restrições ao 

direito à livre iniciativa e à atividade publicitária se justificam frente o direito à vida, à 

saúde e à alimentação, bem como ao direito da criança de que sejam estes direitos 

fundamentais assegurados com absoluta prioridade133. 

Destaca-se que em fevereiro de 2017, o CONDECA/SP - Conselho Estadual 

dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de São Paulo publicou a 

Deliberação CONDECA nº 2, que dispõe sobre a abusividade do direcionamento de 

publicidade e de comunicação mercadológica à criança em termos idênticos aos da 

Resolução 163 do Conanda.  
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Ainda, existe previsão pelo CONAR acerca da publicidade de alimentos e 

bebidas direcionadas ao público infantil, no Anexo H do CBARP, observando o 

seguinte: 

a) Que o uso de personagens ou apresentadores do universo 
infantil seja feito apenas nos intervalos comerciais, evidenciando a 
mensagem publicitária e o conteúdo editorial ou da programação, 
tendo em vista a incapacidade da criança em diferenciar a 
mensagem de caráter publicitário do conteúdo da programação 
infantil; 
b) Que se abstenham de utilizar crianças muito acima ou muito 
abaixo do peso normal, segundo os padrões aceitos; 
c) Que se abstenham de qualquer estímulo imperativo de compra 
ou consumo, especialmente se apresentando por autoridade familiar, 
escolar, médica, esportiva, cultural ou pública, bem como por 
personagens que os interpretem, salvo em campanhas educativas, 
de cunho institucional, que promovam hábitos alimentares saudáveis. 

Entretanto, apesar das disposições apresentarem uma inicial tendência de 

proteção da criança, na prática, observam-se ineficazes. Por exemplo, no caso 

‘Bolinho Ana Maria’, do Instituto Alana 134 , em que foi constatada comunicação 

mercadológica para a promoção dos bolinhos da conhecida marca Ana Maria 

dirigida às crianças por meio de eventos e oficinas culinárias e encaminhada 

Representação ao Ministério Público de São Paulo para apuração dos fatos. 

Paralelamente, o CONAR instaurou a Representação Ética nº 105/16, em que 

recomendou a alteração do anúncio, reconhecendo a “possibilidade da empresa de 

desenvolver ações de divulgação de seus produtos alimentícios, desde que tendo 

como diretriz a transmissão de informações sobre o equilíbrio e educação alimentar, 

promovendo a adoção de hábitos saudáveis”. 

Em resposta à decisão do CONAR, a empresa continuou divulgando seus 

produtos para as crianças, porém utilizando o bolinho de cenoura da marca, 

ultraprocessado, aliando-o às frutas, água, sucos e folhetos com dicas para uma 

lancheira equilibrada entregues aos pequenos, criando uma imagem mais ‘saudável’ 

da empresa. Com o atendimento a esses critérios, o caso foi arquivado.  
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Como se pode perceber, os conceitos de ‘educação alimentar’ e ‘hábitos 

saudáveis’, na prática, acabam sendo modelados pelas empresas para serem 

utilizados em seu favor da mesma maneira.  

 

2.4.4 Publicidade de roupas e calçados 

Produtos como roupas e calçados são itens importantes de consumo 

destinados às crianças, seja por seu rápido crescimento, seja porque foram 

utilizados demais, ou mesmo, porque as crianças passaram a pedir tais itens de 

presente.  

De acordo com Ross e Harradine135, crianças a partir dos 5 anos de idade 

expressam preferências próprias baseadas em quatro influenciadores: pais, 

propaganda, conformidade a um grupo de referência e expressão de individualidade.  

Com a mídia apresentando aos pequenos, mesmo que indiretamente, grande 

número de publicidades envolvendo roupas e calçados, o interesse por tais produtos 

é despertado. Assim, as crianças passam a pedir aos seus pais tais presentes e, 

como um reflexo, passam a se preocupar com aparência e estilo.  

De acordo com a matéria "Meninas vaidosas preferem roupas de presente no 

Dia das Crianças"136, a moda infantil segue a moda adulta, sendo um de seus 

principais motivos a vontade das crianças de se vestirem como seus pais, e 

compartilhando com eles o processo de escolha 137 . Assim, apresenta-se uma 

tendência do surgimento de lojas que desenvolvem produtos para os pais e para 

seus filhos, de maneira conjunta.  

 Há, ainda, parcela do mercado que se destina exclusivamente à criança, que 

é diferente do mercado adulto. As empresas e agências de publicidade se valem de 
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estratégias que envolvem músicas, cores, personagens e lojas com ambientes que 

despertam a atenção e diversão dos pequenos para aumentar suas vendas. 

Como exemplo, podemos citar a inauguração da loja-conceito 'Klin' no Brasil, 

criada em São Paulo. Segundo matéria de 10.10.2017 do veículo Propmark, o 

espaço tem como foco "educação, saúde e desenvolvimento de produtos". A loja 

busca explorar os sentidos das crianças, criando um aroma específico para os 

calçados, que carregam as cores da marca em seus modelos, bem como oferece 

formas que possibilitam que as crianças brinquem com os calçados138. 

De acordo com a Diretora de Marketing da marca, o produto visa "comunicar 

à mãe a qualidade do produto" e, ao mesmo tempo, "atrair as crianças através de 

um projeto lúdico, alegre, onde elas possam 'descobrir' a loja". 

Figura 4 - Imagem extraída da matéria "Loja-conceito da Klin no Brasil aposta em "criançar" 

 

Fonte: PROPMARK
139

.  

Assim, as marcas estão a atrair os pequenos de diversas formas, sempre se 

reinventando quanto às técnicas para chamar a atenção. Destaca-se que, apesar de 

as marcas serem inicialmente apresentadas pelos pais, a criança cria interesse por 
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elas e mantêm esse interesse principalmente baseado na comunicação 

mercadológica que a alcança. 

De acordo com a pesquisa de Antônio Cardoso140, da Universidade Federal 

de Portugal, que realizou um estudo acerca da influência das crianças na compra do 

vestuário junto a 610 pais de crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, demonstrou-

se que: (i) as marcas têm seu ponto de contato com as crianças por meio da 

diversão; (ii) ocorre segmentação de gênero na publicidade desses produtos; (iii) 

crianças são percebidas como consumidores ativas, influenciadoras ou como um 

mercado potencial; e (iv) a moda e estilo são baseados no meio social das crianças. 

Nesse sentido, percebe-se uma nova movimentação desse mercado, com a 

comercialização das "roupas sem gênero". Com a tentativa de fugir do modelo 

"princesas para meninas, super-heróis para meninos", ou mesmo de que meninas 

usam rosa e meninos usam azul, a nova tendência busca vender seus produtos da 

mesma maneira, entretanto, baseiam-se na desconstrução de estereótipos de 

gênero141. 

 

2.4.5 Publicidade de produtos destinados ao público adulto 

Atualmente, observa-se a tendência da utilização de ferramentas para atrair o 

público infantil ao consumo de produtos comumente destinados ao público adulto.  

Como já apontado anteriormente, a criança tem grande influência sobre as 

escolhas de compra de sua família e comunidade, figurando para as empresas como 

potencial promotora de vendas, e, ainda, possível consumidora no futuro. Assim, 

direcionar comunicação mercadológica de produtos que não sejam especificamente 

infantis às crianças tem sido visto como uma área a ser explorada.  

Podemos citar como exemplo a utilização de desenhos ou personagens como 

mascotes de marcas, que criam simpatia às crianças, como no caso da empresa 
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Procter & Gamble S.A. do Brasil, dona da marca 'Duracell' de pilhas, que conta com 

um mascote de coelho de pelúcia (coelho "Bunny"). A empresa direcionou 

comunicação mercadológica às crianças veiculando publicidade comercial com seu 

mascote, além de animações, músicas e personagens atrativas ao universo infantil 

em canais infantis, bem como produziu a websérie 'Pilhados', que apresenta 

histórias que evidenciam a eficiência da pilha por meio de comunicação direta com 

crianças. Com o desenvolvimento dessas práticas de comunicação mercadológica, a 

empresa acabou sendo multada pelo PROCON do Espírito Santo no valor de 

R$10.569,62142. 

Figura 5 - Imagem do coelho "Bunny" da marca Duracell 

 

Fonte: Duracell Brasil
143

.  

Em muitos casos, as empresas e agências de publicidade alegam que por 

mais que a publicidade seja direcionada para crianças, elas não compram ou 

mesmo não preparam os produtos anunciados sozinhas; ou, ainda, não chegam até 

os serviços promovidos sem os pais, entretanto, não se pode negar a enorme 

pressão à que são submetidas no meio desse jogo de compra e venda. 

Nesse sentido, destaca-se a atenção despendida às artistas mirins, que têm 

sido requisitados para a promoção de produtos e serviços que normalmente 
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atendiam o público adulto por se utilizarem de uma comunicação mais direta e 

encantadora aos pequenos, demonstrando uma possível correspondência de 

interesses.  
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3. PUBLICIDADES DIRECIONADAS À CRIANÇA PELA UTILIZAÇÃO DE 

ARTISTAS MIRINS: APRESENTAÇÃO DE CASES  

 

Michel de Certeau 144  traz que diante de uma produção racionalizada, 

expansionista, centralizada, espetacular e barulhenta, foi gerado um tipo diverso do 

consumo, que se caracteriza por sua astúcia e invisibilidade na maneira de usar o 

que lhe é oferecido sedutoramente.  

Diante deste ambiente de consumo, apresentam-se casos que expressam a 

formação do consumismo pela exposição de crianças a publicidades de produtos e 

serviços feitas por outras crianças, onde há identificação pela linguagem e pelos 

aspectos que costumam causar o deslumbramento e desejo de consumo nos 

pequenos.  

 

3.1 Case de publicidade de material escolar com crianças: Isaac do Vine e lojas 

Havan 

Em 24 de janeiro de 2017, foi publicado no canal 'Isaac do Vine' 145 , do 

youtuber mirim Isaac Guedes, o vídeo intitulado 'MEU MATERIAL ESCOLAR 

2017' 146 , que conta atualmente com 1.335.132 visualizações. No vídeo, o 

influenciador mirim vai até uma das lojas de departamento da rede Havan (Havan 

Lojas de Departamento Ltda.), localizada em São Pedro de Aldeia/RJ, para comprar 

seu material escolar de volta às aulas. 

No vídeo, o youtuber conta que recebeu um cartão presente da marca para 

comprar seus materiais e  passa a destacar detalhes da loja e da marca Havan:  

Gente, tem 94 lojas Havan espalhadas pelo Brasil, em 14 estados 

diferentes. Então, com certeza, tem uma perto da sua casa, então 

vamos lá (...) A Havan tem toda a linha de material escolar 
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necessária, desde o jardim até a faculdade, olha que maravilha, 

gente! E o parcelamento é em até 10 vezes sem juros, inclusive no 

cartão da Havan!  

Meus anjinhos, vocês também podem comprar pelo site da Havan! 

(...) Então vão lá para dar uma olhadinha." 

Figura 6 - Divulgação da campanha de volta às aulas das lojas Havan 

 

Fonte: Canal Isaac do VINE do Youtube
147

.  

Figura 7 - Youtuber mirim Isaac dentro de uma das lojas da rede Havan divulgando a campanha de 

volta às aulas e as redes sociais da marca 

 

Fonte: Canal Isaac do VINE do Youtube
148

.  

O vídeo não ostenta nenhum informativo de que apresenta publicidade 

comercial, apesar das falas do youtuber trazerem um grande número de 
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informações sobre as lojas da marca, de suas redes sociais e do imperativo 

utilizado: "vai lá dar uma olhadinha". Entretanto, destaca-se o grande número de 

crianças que assistem seu canal, como pode ser percebido pelos comentários no 

vídeo: 

Figura 8 - Comentário de criança no vídeo do youtuber Isaac 

 

Fonte: Isaac do VINE do Youtube
149

.  

Diante do caso, podemos perceber que as crianças têm sido utilizadas como 

impulsionadoras das vendas de produtos escolares também, seja como 

divulgadoras, seja como compradoras.  

 

3.2 Case de publicidade de brinquedos com crianças: caso '15 empresas' 

programa Criança e Consumo  

Trata-se de case em que 15 empresas de diversos segmentos, sendo elas Bic 

Graphic Brasil Ltda; Biotropic Cosmética Licensing; C&A Modas Ltda.; Cartoon 

Network; Foroni Indústria Gráfica Ltda.; A Edutenimento Entretenimentos do Brasil 

Ltda. (Kidzania); Long Jump – Representação de Brinquedos e Serviços Ltda.; 

Mattel do Brasil Ltda.,Arcos Dourados de Alimentos Ltda.; Pampili Produtos Para 

Meninas Ltda.; Lojas Puket Ltda.; Ri Happy Brinquedos S.A.; Sistema Brasileiro de 

Televisão – SBT; Sestini Mercantil Ltda.; e Tilibra Produtos de Papelaria Ltda, 

direcionaram comunicação mercadológica às crianças por meio do envio de 

produtos à youtubers para os divulgassem em seus canais ou redes sociais. 

Destaca-se a atuação da empresa Long Jump que direcionou comunicação 

mercadológica às crianças por meio do envio de produtos à youtubers mirins para 

divulgação em seus canais. 
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Uma desses youtubers é a famosa influenciadora Julia Silva de 12 anos, dona 

de canal com o mesmo nome150, que conta com 2.635.869 inscritos,  e que produz 

conteúdo na internet, figurando como influenciadora digital desde os 6 anos de 

idade.  Em 4 de agosto de 2014, a youtuber publicou o vídeo "Review: Puffles e 

desbloqueando moedas no Club Penguin" 151 , que tem atualmente 624.278 

visualizações. 

No vídeo, a apresentadora mostra vários produtos recebidos da marca, e 

destaca-se que nas imagens do começo e do fim do vídeo ela aparece com um 

coração de pelúcia com o nome da marca de brinquedos. 

 

Figura 9 - Youtuber Julia Silva divulgando os produtos da marca Long Jump 

 

Fonte: Canal Julia Silva do Youtube
152

. 
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Figura 10 - Youtuber Julia Silva divulgando os produtos da marca Long Jump 

 

Fonte: Canal Julia Silva do Yotube
153

. 

O caso somou-se aos das outras 14 empresas e foi inicialmente representado 

pelo Instituto Alana, por meio de seu programa Criança e Consumo,  e encaminhado 

ao Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, Procuradoria Regional da República 

do Rio de Janeiro, que instaurou Procedimento Preparatório 

nº 1.30.001.001561/2016-05 para a análise do caso. 

Entretanto, em 20.6.2017, o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro 

optou pelo arquivamento do caso, sob o argumento de que não teria atribuição para 

conduzir o feito, pontuando que: 

Tratando-se de inquérito civil que noticia a existência de eventuais 

práticas abusivas de publicidade indireta em face de crianças e 

adolescentes por parte de empresas privadas, localizadas no Estado 

de São Paulo, cabe ao Promotor de Justiça da Infância e Juventude 

daquele Estado a apuração dos fatos e a adoção das medidas 

protetivas necessárias à salvaguarda dos menores em questão154. 
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Assim, o caso foi solicitado pelo Ministério Público de São Paulo, que aguarda 

seu recebimento155. 

No caso, destacam-se a prática de unboxing e de review de produtos, onde 

se dá grande ênfase na apresentação de suas características, prática esta que tem 

se tornado constante no meio digital e que se destaca entre os canais infantis, sendo 

extremamente vantajosa para as empresas que consideram as atividades de 

youtubers para publicidade de seus produtos.  

Com vídeos extensos, detalhados e com linguagem simples e que realça as 

características dos produtos, as crianças que visualizam os vídeos são 

extremamente impactadas por aquilo que veem - repetidamente em muitos casos, já 

o Youtube não restringe o número de visualizações. Tal apresentação acaba por 

criar um grande desejo pelo consumo, de forma claramente abusiva. 

O volume e frequência de produtos encaminhados a essas crianças chega a 

ser tão intenso que muitos canais apresentam os vídeos de "recebidos" ou 

"acumulados" para que sejam apresentados todos os produtos recebidos em 

determinado período. 

Ainda, destaca-se que o vídeo não dispõe de nenhuma informação de que 

contém publicidade comercial em seu conteúdo, afrontando, assim, o disposto no 

artigo 36 do CDC: 

Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o 

consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal. 

 

Assim, temos que as publicidades são veiculadas sim para as crianças, que 

absorvem esse conteúdo sem restrições de número de visualizações ou tempo, 

sendo que seus responsáveis muitas vezes não conseguem sequer identificar o que 

é material publicitário quando escolhem um conteúdo para que seus filhos assistam.  
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3.3 Case de publicidade infantil de alimentos com crianças: caso 'Linha Tirol 

Carrossel' do programa Criança e Consumo 

Trata-se de caso em que a empresa Tirol (Lacticínios Tirol Ltda.) direcionou 

comunicação mercadológica às crianças, incluindo exibição de comercial televisivo 

em canais infantis, o qual se passa dentro de uma escola, misturando um cenário 

real e elementos fantasiados com participação de crianças156. 

O comercial divulga a linha de produtos 'Carrossel', inspirados na novela 

infantil exibida no canal SBT, composta por requeijão, achocolatado, petit suisse e 

iogurte, e, de acordo com o diretor de mercado da Tirol à época, a linha tinha como 

objetivo aproximar o público infantil à marca157. 

O apelo ao público infantil foi tão intenso que, diante da falta de estoque dos 

produtos, mães relataram que os filhos ficaram ansiosos ou doentes por desejo de 

adquiri-los: 

Figura 11 - Comentários no Facebook da marca Tirol 

 

Fonte: Programa Criança e Consumo
158

.  
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A peça publicitária, que se desenvolve no ambiente escolar, mostra diversas 

crianças consumindo a linha de produtos e apresenta o desenho de uma das 

personagens da novela que acompanha as crianças e celebra o consumo dos 

produtos Tirol.  

Figura 12 - Imagem de crianças em ambiente escolar na publicidade da marca Tirol

 

Fonte: Canal Maisa Silva no Yotube
159 

Figura 13 - Divulgação dos produtos Tirol Carrossel 

 

Fonte: Notificação à empresa Tirol
160

 

A publicidade foi alvo de Notificação pelo programa Criança e Consumo do 

Instituto Alana, que solicitou da empresa, em 5.2.2016, esclarecimentos acerca de 
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suas atividades. A empresa respondeu em 26.2.2015, tentando se eximir de suas 

responsabilidades por veicular comercial televiso direcionado ao público infantil 

utilizando artistas mirins, e, ainda, exigiu a retirada da Notificação encaminhada pelo 

programa de seu site, pedido este que o programa se negou à atender161.  

 

3.4 Case de publicidade infantil de roupas com crianças: canal Mundo da 

Menina Pampili 

O canal 'Mundo da Menina'162, da empresa Pampili Produtos para Meninas 

Ltda., que conta com 1.769.6666 inscritos, disponibiliza em seu canal vídeos com 

apresentadoras mirins sobre diversos temas: moda, desafios, músicas e receitas. 

Os vídeos publicados no canal também se destinam à inserção dos produtos 

da marca para sua divulgação. No videoclipe da música "Uh-Uh"163, da "Banda 

Mundo da Menina", que já conta com 84.778 visualizações, são exibidas imagens 

rápidas dos produtos Pampili, utilizados pelas meninas que cantam a canção. 

Figura 14 - Imagem de divulgação de calçado durante vídeo musical do canal Mundo Pampili 

 

Fonte: Canal Mundo da Menina no Youtube
164

. 

A marca decidiu criar o "Dia da Menina", a ser celebrado em 23 de setembro, 

e divulgado por meio dos vídeos do canal Mundo da Menina. Em vídeo de 22 de 
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setembro de 2014, intitulado "23 de setembro é o Dia da Menina"165, que conta com 

423.221 visualizações, a apresentadora Giulia Garcia traz: 

A Pampili decidiu criar o Dia da Menina. Não tem o dia dos pais, das 

mães, dos irmãos? Então, ela criou o Dia da Menina (...) além de ser 

o Dia da Menina, é o primeiro dia da primavera. E primavera combina 

com flores, meninas, delicadeza, né? 

Assim, por meio de conteúdo que transparece entretenimento, a marca vem 

divulgando seus conteúdos e reforçando estereótipos de gênero para conquistar seu 

mercado infantil.  

 

3.5 Case de publicidade infantil de produtos destinados ao público adulto com 

crianças: youtuber Julia Silva e marca Dailus 

A youtuber mirim Julia Silva ainda protagonizou publicidade para a empresa 

Alpi Distribuidora de Cosmeticos Ltda., mais conhecida como Dailus Color, do ramo 

cosmético.  

Em 1 de outubro de 2014, foi publicado no canal TV Dailus166, com 63.844 

inscritos, o vídeo "Especial Dailus #09 - Mês das Crianças com Julia Silva"167 que 

conta com 298.684 visualizações. No vídeo, a youtuber serve de modelo para os 

produtos de maquiagem da marca.  

Apesar da indicação para que crianças não usem maquiagem feita pela 

maquiadora da marca logo no começo do vídeo, muitas crianças fãs da 

influenciadora acabam assistindo o conteúdo exposto e entram em contato com os 

produtos divulgados, se encantando pelo divulgado, como demonstram os 

comentários do vídeo: 
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Figura 15 - Comentário no vídeo de divulgação dos produtos da marca Dailus 

 

Fonte: TV Dailus
168

. 

Na semana seguinte, a youtuber mostrou em seu canal os presentes que 

recebeu da marca por ter gravado o conteúdo de Dia das Crianças, em um vídeo de 

quase 16 minutos169 : uma sacola da grande da marca com diversas caixas de 

películas de unha, um estojo com potes de glitter colorido, sombras coloridas, fixador 

para sombra e glitter e diversos lápis de olho de várias cores, pincéis aplicadores de 

maquiagem, batons, brilhos labiais, esmaltes, blushes, e kit demaquilante.  

Após a demonstração de todos os produtos recebidos pela marca, 

detalhadamente, sendo apresentados seus nomes e características, traz a youtuber: 

"espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu ganhei muitas maquiagens, mas eu 

vou dividir com a minha mãe porque criança não pode exagerar na maquiagem". Por 

fim, a youtuber pede para que as crianças sigam o canal da marca no Youtube.  

Figura 16 - Imagem retirada do vídeo de divulgação dos produtos da marca Dailus 

 

Fonte: SILVA, Julia
170
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Figura 17 - Imagem retirada do vídeo de divulgação dos produtos da marca Dailus 

 

Fonte: SILVA, Julia
171

. 

Conclui-se, portanto, que a marca utilizou-se de personalidade de destaque 

entre as crianças para divulgar seus produtos, que deveriam ser destinados apenas 

ao público adulto, tanto por divulgação de vídeo em seu canal - retirado da internet 

quando do encerramento deste trabalho - quanto por envio de grande quantidade de 

produtos para que a divulgação no canal da youtuber mirim.   
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CONCLUSÃO 

 

Diante das fontes levantadas e casos expostos, pode-se inferir que o Direito 

ainda detém grande responsabilidade em proteger as crianças frente ao grande 

poder do mundo do consumo, apesar da responsabilidade compartilhada pelo 

Estado, família e sociedade.  

Nesse sentido, os direitos protetivos da infância são mecanismos essenciais 

para as crianças, pois já são considerados consumidores, mesmo que 

hipervulneráveis. Eles visam permitir que aquelas desenvolvam-se plenamente, 

contando com a atenção de todos os agentes com quem convivem e de quem 

dependem, para que não sejam prejudicadas nem mesmo em seus primeiros passos 

com as relações de consumo, principalmente quando considerado quem está 

presente no outro polo das relações de compra: quem entende como funciona a 

publicidade comercial e se aproveita dessa peculiar fase de desenvolvimento para 

criar promotores de venda e fiéis consumidores, tudo isso, utilizando muitas vezes 

outras crianças.  

A chamada "vida de vitrine" aqui exposta é uma consequência desse modelo. 

Crianças aparentam ter uma vida perfeita, cheia de bens de consumo desejados por 

todos que os acompanham, vidas essas que, na realidade, não são padrões 

possíveis de ser alcançados. Por outro lado, temos essas crianças modelo que ficam 

presas na vida de vitrine, sem nunca conseguir sair de tamanha exposição. 

O potencial que uma criança apresenta ao representar uma marca já é sabido 

a certo tempo. Quando encaramos que o trabalho infantil artístico tem sido motivo de 

debate acadêmico para o Direito há muitos anos, bem como para a psicologia, e que 

já criamos uma maneira de tratar a questão, surge uma nova modalidade de 

trabalho infantil artístico: o de youtuber mirim. 

Sem tratamento específico sobre suas atividades, o youtuber mirim se 

submete a longas jornadas de trabalho, à exposição intensa de sua vida pessoal e a 

uma rotina de celebridade sem ainda ter a capacidade de perceber as 

consequências de sua exposição para a sua vida, no presente e no futuro. 
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Por mais que os responsáveis passem a assessorar suas carreiras, o 

ambiente familiar pode tornar as jornadas ainda mais intensas. Vídeos após eventos, 

durante a noite, aos fins de semana, são muito mais fáceis de serem gravados e 

produzidos porque o cenário é sua própria casa.  

Ainda, a questão do consumismo se alia aos motivos pelos quais essa 

atividade tem um foco no trabalho aqui apresentado. A maior parte dos temas e 

valores compartilhados por esses youtubers têm relações com o consumo, seja 

porque expõe algo que compraram por considerar interessante ou "tendência", seja 

porque receberam de alguma marca. O mesmo quadro se dá para os serviços 

apresentados nos canais.    

Contudo, quando se cobra algum posicionamento das empresas e marcas 

que se utilizam da publicidade infantil como ferramenta, bem como das agências de 

publicidade que as criam ou dos veículos que as transmitem, de acordo com o que 

foi elucidado pela pesquisa, estas não reconhecem ainda a responsabilidade 

constitucional e também prevista no ECA, onde todos têm o dever de proteger a 

infância.  

Pelos exemplos levantados, quando questionadas sobre o trabalho dito 

artístico exercido pelas crianças, elas tendem a tirar a força normativa dos 

dispositivos que as protegem com base nos seguintes argumentos: (i) a criança 

encara o trabalho como diversão, portanto, sua jornada não se torna exaustiva; (ii) a 

criança conta com a participação de seus pais em suas  escolhas, e por isso seus 

interesses estão protegidos; (iii) a criança conta com um aparato de profissionais 

dispostos à atendê-lo, como psicólogos, e por isso pode encarar suas jornadas de 

trabalho com mais facilidade. 

Porém, nada disso impede que as crianças que figuram como artistas infantis 

trabalhem em longas jornadas; em atividades que não querem exercer; que seu 

trabalho restrinja seus direitos ao brincar, ao viver em um ambiente comunitário e 

saudável, onde convivam plenamente com suas famílias; e que desfrutem de 

desenvolvimento integral de todas as suas potencialidades.  

Destaca-se, ainda, que na primeira infância a situação é ainda mais grave, 

pois o Marco Legal da Primeira infância prevê o respeito ao ritmo de 
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desenvolvimento das crianças nessa faixa etária (0 - 6 anos), garantindo em seu 

artigo 5º o direito ao lazer e ao brincar; o dever de proteger a criança na primeira 

infância de toda a forma de violência e de pressão consumista; e, ainda, assumindo 

o compromisso de adotar medidas que evitem a exposição precoce à comunicação 

mercadológica.  

Já os argumentos apresentados pelas das empresas quando questionadas 

acerca das publicidades infantis veiculadas são os seguintes: (i) não existe 

regulamentação específica sobre o tema no Brasil; (ii) as publicidades podem ser 

veiculadas e não são abusivas, vez que a responsabilidade sobre as decisões de 

consumo das crianças pertencem aos seus responsáveis; (iii) a 

autorregulamentação da área é clara e suficiente para resolver as controvérsias que 

se apresentam; (iv) qualquer tentativa de restringir a publicidade infantil ofende os 

princípios da liberdade de expressão e geram um quadro de censura; e (iv) a 

publicidade infantil geraria perdas ao mercado que depende do público infantil. 

Assim, muitas vezes as empresas conseguem manter a veiculação de suas 

publicidades sem restrições, ou mesmo anular as multas aplicadas pelos PROCONs 

ou SENACON, e, ainda, obtêm o deferimento de seus recursos nos casos iniciados 

pelo Ministério Público, Defensoria Pública ou PROCONs em que foram condenadas 

ao pagamento de danos morais coletivos por realizarem comunicação 

mercadológica direcionada à criança.  

Ainda, o consumismo gerado pela publicidade infantil, que além de exposto 

neste trabalho como ilegal e anti-ética, também foi demonstrado que leva à práticas 

não saudáveis; à erotização infantil em muitos casos; cria valores baseados do ter e 

não no ser; estressa a família que concede voz à criança na hora das escolhas 

relacionadas ao consumo, pela insistência dos pequenos; estimula a violência, 

refletindo-se que dentre os principais motivos que delitos liga-se ao consumo; se 

aproveita da ausência dos responsáveis pela criança para se comunicar com estas; 

e, é claro, não é sustentável, vez que toda essa cadeia de consumo não é pensada 

para que os produtos sejam reaproveitados ou reciclados.  

Assim, conclui-se que por mais que exista um arcabouço normativo com 

dispositivos que em seus conteúdos visem a proteção da criança frente à 

publicidade comercial tendo em vista o consumismo que pode ser gerado com tal 
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prática, deve-se produzir uma lei específica que disponha sobre o tema para que 

encerrem os debates acerca das normas que já foram produzidas quanto à 

publicidade infantil e para que haja a possibilidade de se cobrar uma resposta mais 

direta e adequada do mercado e da mídia que se valem do trabalho artístico infantil 

e das crianças quanto consumidoras, bem como para se que possa exigir atitudes 

desses agentes para que de fato priorizem a criança quanto ao seu melhor 

interesse. 
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