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RESUMO 
Este relatório apresenta os resultados obtidos no decorrer do estágio de Pós-
Doutorado (PNPD-CAPES), desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Mídia e 
Cotidiano (PPGMC) da Universidade Federal Fluminense (UFF), com a supervisão da 
profª Dra. Ana Paula Bragaglia. Constam neste documento relatos das atividades 
realizadas no âmbito da pesquisa, bem como da docência e da extensão. O projeto de 
pesquisa “A escola como um espaço de potencialização do senso crítico infantil sobre a 
publicidade em jogos on-line” buscou analisar, qualitativamente, práticas de literacia 
publicitária com crianças. O estudo foi delineado com base em dois eixos centrais: (i) 
como a publicidade dialoga com a criança no cenário contemporâneo; (ii) a literacia 
publicitária como possibilidade de construção de uma postura crítica na infância diante 
da publicidade. Para dar conta de tais questões-chave, dividiu-se o estudo em duas 
etapas. Na primeira, recorreu-se à pesquisa bibliográfica com delineamento 
exploratório e, na segunda, realizou-se uma pesquisa de campo com um grupo de 
crianças de 10 e 11 anos, no contexto escolar. Os pressupostos teórico-metodológicos 
da sociologia da infância (SARMENTO, 2003, 2005, 2008; PINTO, 1997) e da pesquisa-
intervenção (CASTRO, 2008; PORTUGAL, 2008; ROCHA e AGUIAR, 2003) ofereceram 
suporte para o ato de ouvir as crianças, entendendo-as como atores sociais e, 
sobretudo, como parceiras no processo investigativo. Compreendendo a educação para 
as mídias como uma discussão que também envolve os direitos das crianças, o estudo 
evidenciou a relevância de construir canais de diálogo para que elas possam expressar 
o que pensam sobre a publicidade e acerca das relações de consumo que têm pautado 
a sociedade. Ademais, esta pesquisa colabora para diminuição da lacuna das iniciativas 
sobre literacia publicitária, sobretudo voltadas ao público infantil, desse modo, 
contribuindo para a discussão acerca da necessidade de políticas públicas na área de 
media literacy no Brasil. 
 
 
Palavras-chave: Literacia Publicitária, Publicidade, Escola, Mídia-educação. 
  



 

 

 

 

SUMÁRIO 
 

APRESENTAÇÃO ................................................................................................................................................ 4 

1 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA .................................................................................................... 5 

1.1 ATIVIDADES DOCENTES NA GRADUAÇÃO ..................................................................................................... 5 

1.2 ATIVIDADES DOCENTES NA PÓS-GRADUAÇÃO............................................................................................ 10 

1.3 PARTICIPAÇÃO EM BANCAS ......................................................................................................................... 15 

1.4 OUTRAS ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO .......................................................................................................... 16 

1.5 PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE EXTENSÃO ........................................................................................... 17 

1.6 OUTRAS ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE ........................................................................ 19 

1.7 PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE PESQUISA ............................................................................................ 20 

1.8 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA........................................................................................... 21 

1.8.1 Participação em eventos ...................................................................................................................... 21 

1.8.2 Apresentação de trabalho .................................................................................................................... 21 

1.8.3 Participação em eventos na modalidade palestrante .......................................................................... 22 

1.8.4 Artigos científicos ................................................................................................................................. 22 

1.8.5 Capítulos de livro .................................................................................................................................. 23 

2. RELATÓRIO DE PESQUISA ............................................................................................................................ 24 

2.1 QUESTÕES METODOLÓGICAS E FORMAS DE CONDUÇÃO DO PROJETO ..................................................... 25 

2.2 PROBLEMATIZANDO A PUBLICIDADE INFANTIL NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO ..................................... 28 

2.3 A LITERACIA PUBLICITÁRIA COMO POSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UMA POSTURA CRÍTICA NA 
INFÂNCIA DIANTE DA PUBLICIDADE .................................................................................................................. 38 

2.3.1 Oficina “Internet: novo espaço para o brincar” ................................................................................... 42 

2.3.2 Oficina “Desmistificando a publicidade: conceito, linguagem e estratégias de persuasão” ................ 48 

2.3.3 Oficina “Publicidade nos jogos de internet: tipos, formatos e estratégias de persuasão” .................. 55 

2.3.4 Oficina “Construindo um mural” .......................................................................................................... 61 

2.4 RESULTADOS ALCANÇADOS E DESDOBRAMENTOS DA PESQUISA .............................................................. 64 

2.5 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................................................... 66 

3. ARTIGOS PRODUZIDOS EM ARTICULAÇÃO COM A PESQUISA ..................................................................... 69 

3.1 PUBLICIDADE E INFÂNCIA: ESTRATÉGIAS PERSUASIVAS DIRECIONADAS PARA CRIANÇAS NA INTERNET .. 69 

3.2 ALTERNATIVAS ÉTICAS PARA A PUBLICIDADE INFANTIL: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA COM 
PUBLICITÁRIOS EM FORMAÇÃO ........................................................................................................................ 84 

3.3 PUBLICIDADE E INFÂNCIA: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA DE LITERACIA PUBLICITÁRIA COM CRIANÇAS . 97 

3.4 REGULAÇÃO DA PUBLICIDADE INFANTIL NO BRASIL:  A PUBLICIDADE APÓS A RESOLUÇÃO 163 DO 
CONANDA ........................................................................................................................................................ 111 

3.5 PUBLICIDADE DIRECIONADA ÀS CRIANÇAS: REGULAMENTAÇÃO E AUTORREGULAMENTAÇÃO ............. 128 

APÊNDICES .................................................................................................................................................... 145 

APÊNDICE 1 – Roteiro da Oficina 1 .................................................................................................................. 145 

APÊNDICE 2 – Roteiro da Oficina 2 .................................................................................................................. 148 

APÊNDICE 3 – Roteiro da Oficina 3 .................................................................................................................. 151 

APÊNDICE 4 – Termo de consentimento para os pais ..................................................................................... 154 

APÊNDICE 5 – Termo de consentimento para as crianças .............................................................................. 156 



 

 

 

 

APÊNDICE 6 – Questionário aplicado às crianças ............................................................................................ 158 

ANEXOS ........................................................................................................................................................ 159 

ANEXO 1 - Autorização da escola para realização da pesquisa ....................................................................... 159 

ANEXO 2 - Parecer do Comitê de Ética Em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense ........................... 160 

 

 
 
 



 

 

4 

 

APRESENTAÇÃO 

 
 

 Este relatório tem como objetivo apresentar os resultados de estágio de Pós-

Doutorado realizado no Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano (PPGMC) da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), no âmbito do Programa Nacional de Pós-Doutorado 

(PNPD-CAPES). O documento está organizado em três partes, além desta apresentação e dos 

apêndices e anexos. 

 Na primeira parte, são listadas as atividades de formação continuada desenvolvidas ao 

longo do período de Pós-Doutorado. Nesse sentido, são apontadas as atividades desempenhadas 

no cotidiano acadêmico relacionadas à pesquisa (participação em congressos, atuação em grupos 

de pesquisa, publicação de artigos e de capítulos de livros, participação em bancas, avaliação de 

artigos em periódicos), ao ensino (docência na graduação e na pós-graduação), extensão 

(participação em projetos de extensão da universidade, palestras, entrevistas, consultoria para 

ONG, atuação em redes). 

 A segunda parte, por sua vez, é dedicada a apresentar os resultados do projeto de 

pesquisa, os quais estão organizados no formato “relatório de pesquisa”. Nesta seção, são 

apresentadas as questões metodológicas e as formas de condução do projeto, uma 

problematização acerca da publicidade infantil no cenário contemporâneo, uma reflexão a partir 

de práticas de literacia publicitária com crianças e, por fim, os resultados alcançados na pesquisa 

e seus possíveis desdobramentos. 

 Na terceira e última parte do relatório, são listadas as publicações produzidas (textos 

completos) no decorrer do estágio. Constam nessa seção tanto os artigos já publicados em 

periódicos como aqueles que estão no aguardo de publicação ou mesmo em processo de 

avaliação. 

 Nos Apêndices, encontram-se os roteiros das oficinas realizadas na pesquisa de campo, os 

Termos de Consentimento Livre e Esclarecido usados para obter autorização para participação 

das crianças no estudo, bem como o questionário aplicado às crianças em uma das etapas da 

pesquisa. Nos Anexos, constam a Carta de Anuência da escola onde a investigação ocorreu 

(Colégio Universitário Geraldo Reis), assim como a autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal Fluminense.  
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1 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

1.1 ATIVIDADES DOCENTES NA GRADUAÇÃO 

 
 Tive oportunidade de ministrar, no semestre 2015.2, a disciplina optativa Publicidade 

e Infância no curso de graduação em Publicidade, em parceria com a professora Ana Paula 

Bragaglia. A disciplina funcionou como um laboratório para se pensar e construir alternativas 

éticas para a publicidade, de modo que fossem respeitados os direitos das crianças previstos 

nas normativas vigentes no país e também o direito de anunciar. Nessa perspectiva, foi me 

dada a possibilidade de abordar nas aulas tanto temas relacionados diretamente à minha 

pesquisa, assim como assuntos que venho trabalhando em sentido amplo, como: ética na 

publicidade, regulamentação da publicidade infantil, influências da publicidade na infância, 

entre outros.  

A experiência foi bastante produtiva e gratificante pela oportunidade de praticar a 

docência, mas também por observar um nítido interesse dos discentes em uma atuação 

ética no mercado e verificar que a disciplina proporcionou um espaço para reflexão e 

construção de alternativas para se realizar uma comunicação ética que respeite os direitos 

das crianças. Essa experiência foi apresentada e problematizada no artigo Alternativas éticas 

para a publicidade infantil: relato de uma experiência com publicitários em formação1. 

Logo abaixo, segue o programa e o plano de ensino da disciplina, desenvolvido junto 

com a professora Ana Paula Bragaglia:  

 

Programa da disciplina Publicidade e Infância 

Universidade Federal Fluminense 
Instituto de Arte e Comunicação Social 

Departamento de Comunicação Social – Habilitação Publicidade e Propaganda 

 
Código: GCO 00448  
Semestre: 2015.2 
Carga horária: 30 horas (terças-feiras - 18h às 20h) 
 
Professoras: Ana Paula Bragaglia e Pâmela Craveiro 
 
Objetivos 
Levar o aluno a refletir sobre as relações entre infância, consumo e publicidade apresentando 
as implicações éticas dessas associações, em prol da defesa e da promoção dos direitos da 

                                                           
1
 Artigo aceito para publicação no periódico Comunicação e Sociedade. Disponível no tópico 3.2 deste relatório. 
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criança. 
 
Ementa 
Infância: conceitos e história. Aspectos psicológicos da criança. Consumo na infância. Infância 
e bullying. Televisão, novas mídias e infância. Marketing e publicidade infantil: estratégias e 
técnicas em discussão. Estereótipos e infância. Regulação da publicidade infantil no Brasil e no 
mundo. Por uma publicidade mais ética: alternativas frente ao direito de anunciar e os 
direitos da criança. 
 
Programa 
UNIDADE I – Infância: conceitos e história 
o Conceito de infância 
o Histórica social da infância 

 
UNIDADE II – Infância e suas relações com as mídias 
o Infâncias midiáticas e mediações infantis (influência dos meios é falado aqui) 
o Hábitos de consumo midiático nas infâncias contemporâneas 
 
UNIDADE III – Marketing e publicidade infantil: linguagens, estratégias e técnicas  
o A criança inserida na sociedade de consumo 
o Definição e características da publicidade infantil 
o Estratégias e técnicas da publicidade e do marketing infantil 
o Publicidade infantil e novas mídias 
 
UNIDADE IV – Panorama ético-legal da publicidade infantil 
o Visão geral de leis e projetos de lei que se referem à publicidade relacionada às crianças: 

Constituição Brasileira (artigo 227); Estatuto d Criança e do Adolescente; CDC – Código de 
Defesa do Consumidor (artigos 36 e 37); Lei 10.167; Lei 11.265/2006; Projeto de Lei 
11.265/2006; Projeto de Lei 5921/2001;Resolução 163/2004 do Conanda  

o A autorregulamentação brasileira sobre publicidade relacionada à infância: o CONAR / 
CBARP – Conselho Nacional de Autorregulamentação   Publicitária / Código Nacional de 
Autorregulamentação   Publicitária  

 
UNIDADE V – Argumentos a favor e contra a publicidade dirigida às crianças  
o Regulação X Censura (vamos experimentar – sem aprofundar porque aprofundo em Ética) 
o Liberdade de Expressão Comercial X Direito da Criança 
o Vulnerabilidade infantil diante das estratégias persuasivas da publicidade 
o Publicidade e obesidade infantil 
o “Adultificação” e erotização da infância na publicidade  
o Publicidade e constrangimento a responsáveis: o nag fator como estratégia publicitária 
o Publicidade e outras frustrações na infância: auto-estima-baixa, ansiedade e demais 

situações 
o Outros temas, conforme a necessidade da discussão e viabilidade de sua realização (em 

relação à carga horária da disciplina). 
 
UNIDADE VI – Alternativas frente ao direito de anunciar e os direitos da criança 
o Reflexão e exercícios práticos sobre a temática publicidade infantil 
 
Avaliação 
1ª nota: seminário (6), fichamentos (1). 
2ª nota: resumo expandido (2), artigo científico (7), participação (1). 
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Bibliografia 
Básica  
ALCÂNTARA, Alessandra; GUEDES, Brenda. Culturas infantis do consumo: práticas e 
experiências contemporâneas. São Paulo: Pimenta Cultural, 2014.  
ARIÈS, P. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1981.  
BUCKINGHAM, David. Crescer na Era das Mídias: após a morte da infância. Tradução de Gilka 
Girardello e Isabel Orofino. Florianópolis. 2006. Título original: After the death of childhood: 
growing up in the age of eletronic media. 
HEYWOOD, Colin. Uma história da infância: da Idade Média à época contemporânea no 
Ocidente. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
LEITE, Francisco; RABELO, Carla; BAPTISTA, Leandro L. Cabelos cacheados; estereótipos, 
infância e propaganda contra-intuitiva. Revista Pensamento e realidade. V. 35, N. 2, 2010. 
LINN, Susan. Crianças do consumo: a infância roubada. São Paulo: Instituto Alana, 2006. 
MOMBERGER, Noemí Friske. A publicidade dirigida às crianças e 
adolescentes: regulamentações e restrições. Porto Alegre: Memória Jurídica, 2002. 
POSTMAN, N. O desaparecimento da infância. Rio de Janeiro: Graphia, 1999.  
SAMPAIO, Inês Vitorino. Televisão, publicidade e infância. São Paulo: Annablume, 2000. 
SCHOR, Juliet B. Nascidos para comprar: uma leitura essencial para orientarmos nossas 
crianças na era do consumismo. São Paulo: Editora Gente, 2009. Capítulo “O mundo fluido do 
consumo infantil”. 
VIVARTA, Veet (org.). Infância e Consumo: estudos no campo da comunicação. Brasília: ANDI; 
Instituto Alana, 2009. 160 p. 
 
Complementar 
CASTRO, Lucia Rabello. Infância e adolescência na cultura de consumo. Rio de Janeiro: Nau, 
1998. 
FROTA, Mário. A publicidade infanto-juvenil: perversões e perspectivas. 2 ed. Curitiba: Juruá 
Editora, 2006. 
KLEIN, Naomi. Sem logo: a tirania das marcas em um planeta vendido. Rio de Janeiro: Record, 
2004.  
LEMOS, Inês. Pedagogia do consumo: família, mídia e educação. Belo Horizonte: Autêntica, 
2007. 
MONTOYA VILAR, Norminanda. La influencia de la publicidad audiovisual en los niños: 
estudios y métodos de investigación. Barcelona: Bosch, 2007. 
NUNES JR., Vidal Serrano. A publicidade comercial dirigida ao público infantil. In: MARTINS, 
IVES GANDRA e REZEK, Francisco (coord). Constituição federal: avanços, contribuições e 
modificações no processo democrático brasileiro. São Paulo: RT e CEU, 2008. pp. 842-846. 
REBOUÇAS, Edgard. Os desafios para a regulamentação da publicidade destinada a crianças e 
adolescentes: soluções canadenses e reticências à brasileira. In Intercom: Revista Brasileira de 
Ciências da Comunicação. São Paulo, v. 31, n. 2, p. 75-97, jul.-dez. 2008. 
ROSENBERG, Bia. A tv que seu filho vê: como usar a televisão no desenvolvimento da criança. 
São Paulo: Panda Books, 2008. 
SOUZA, Solange Jobim (org). Subjetividade em questão: a infância como crítica da cultura. Rio 
de Janeiro: Sete Letras, 2005. 
TAYLOR, Betsy. O que as crianças realmente querem que o dinheiro não compra. Rio de 
Janeiro: Editora Sextante, 2006. 
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Roteiro de Aulas 

Aula 1 – 01/12/2015 

o Apresentação do plano de curso 
o Conceito e História da Infância 
Textos de apoio: 
ARIÈS, P. História social da criança e da família. (páginas 50-82).  
HEYWOOD, Colin. Uma história da infância: da Idade Média à época contemporânea no 
Ocidente. (páginas 23-48).  
 
Aula 2 – 08/12/2015 

o Infância e suas relações com as mídias 
o Exibição de vídeo sobre o projeto “Território do Brincar”  
Texto de apoio: 
BUCKINGHAM, David. Crescer na Era das Mídias: após a morte da infância. Capítulo “A 
geração eletrônica”. (páginas 30-40) 
Textos complementares: 
POSTMAN, N. O desaparecimento da infância. Rio de Janeiro: Graphia, 1999. Capítulos “O 
princípio do fim” e “O meio que escancara tudo”. Páginas 81-111. 
SARMENTO, M. J. (2008). Visibilidade social e estudo da infância. In: VASCOMCELLOS, V. M.; 
SARMENTO, M. J. Infância (in) visível. São Paulo: Junqueira & Marin editores.  
 
Aula 3 – 15/12/2015 

o Publicidade infantil: definição, linguagem e estratégias. 
Textos de apoio: 
GUEDES, Brenda; COVALESKI, Rogério. Publicidade e Infância: traços de uma cultura infantil 
do consumo. In: ALCÂNTARA, Alessandra; GUEDES, Brenda. Culturas infantis do consumo: 
práticas e experiências contemporâneas. 
BUCKINGHAM, David. Repensando a criança-consumidora: novas práticas, novos paradigmas.  
 
Aula 4 – 22/12/2015 

o Exibição do documentário “Criança: a alma do negócio” e debate.  
Texto de apoio: 
SAMPAIO, I.S.V. Publicidade e infância: uma relação perigosa. In: VIVARTA, V. 
(coord.). Infância e consumo: estudos no campo da comunicação.  
 
Recesso Final de Ano – 24/12 a 03/01 
 
Aula 5 – 2 /02/2015 

o Panorama ético-legal da publicidade infantil (Ana coordena as aulas) 
Texto de apoio: 
MOMBERGER, Noemí. A publicidade dirigida às crianças e adolescentes: regulamentações e 
restrições.  

Aula 6 – 16/12/2015 

o Publicidade e Obesidade Infantil (seminário e discussão sobre as práticas dos alunos) 
Texto de apoio: 

LINN, Susan. Crianças do consumo: a infância roubada. Capítulo “Na magreza e na 
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obesidade: o pesado problema do marketing de alimentos”. (páginas 127 a 138). 
 
Aula 7 – 23/02/2017 

o Publicidade, adultificação e erotização (seminário e discussão sobre as práticas dos alunos) 
Texto de apoio: 
POSTMAN, Neil. O desaparecimento da infância. Rio de Janeiro: Graphia, 1999. Capítulo “O 
adulto-criança”. Páginas 112 a 133. 
 
Aula 8 – 01/03/2017 

o Publicidade e nag fator como estratégia publicitária e o estresse familiar 
Texto de apoio: 
-LINN, Susan. Crianças do Consumo: A infância roubada.  
 
Aula 9 – 08/03/17 

o Publicidade e outras frustrações na infância: auto-estima-baixa, ansiedade, bullying 
Texto de apoio: 
SCHOR, Juliet B. Nascidos para comprar: uma leitura essencial para orientarmos nossas 
crianças na era do consumismo. Capítulo “Como a cultura do consumo compromete o bem-
estar das crianças”. 

 
Aula 10 – 15/03/2015 
o Publicidade e Estereótipos e Infância 
Textos de apoio: 
LEITE, Francisco; RABELO, Carla; BAPTISTA, Leandro L. Cabelos cacheados; estereótipos, 
infância e propaganda contra-intuitiva.  
 
Aula 11 – 22/03/2015 

Apresentação dos Resumos Expandidos.  
 
Aula 12 – 29/03/2015 

Apresentação dos Resumos Expandidos.  
 
Aulas 13, 14 e 15 

Vista de trabalhos. Aplicação de segunda chamada. 
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1.2 ATIVIDADES DOCENTES NA PÓS-GRADUAÇÃO 

 
 No semestre 2016.2, tive a oportunidade de ministrar a disciplina Educação, 

Comunicação e Mídia no Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano. Essa 

experiência de exercer a docência em nível de pós-graduação trouxe benefícios não só em 

relação à prática docente, mas também em relação à atividade de pesquisadora. Ao 

trabalhar as temáticas do campo da mídia-educação articuladas com as pesquisas de 

mestrado dos discentes, deparei-me com a possibilidade de permear trocas muito ricas, as 

quais contribuíram para reflexões diversas sobre os objetos de estudo tanto da professora 

como dos alunos.  

 A seguir, é possível visualizar o programa da disciplina, desenvolvido com a 

colaboração, na parte de definição da bibliografia, do professor Alexandre Farbiarz. 

 

 
Programa da disciplina Educação, Comunicação e Mídia 

 
Universidade Federal Fluminense 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano 

 
 

Semestre: 2016.2 
Carga horária: 60 horas (terças-feiras – 18h às 22h) 
 
Professoras: Pâmela Craveiro 
 
Objetivos 
o Fomentar um espaço de reflexão sobre a inter-relação entre Educação e Comunicação. 
o Apresentar concepções, práticas e perspectivas teórico-metodológicas no campo da mídia-

educação. 
o Apresentar literatura atualizada a respeito de pesquisas que inter-relacionam 

Comunicação e Educação, propiciando aos alunos subsídios para o desenvolvimento de 
processos teórico-metodológicos direcionados à recepção crítica da mídia e a outros temas 
afins, trabalhados em suas pesquisas de mestrado. 

 
Ementa 

Fundamentos epistemológicos e aspectos históricos da inter-relação entre Comunicação e 
Educação. Mídia e mediações. Linguagens midiáticas e modos de aprender. Comunicação, 
Educação e novas tecnologias. Mídia-educação, movimentos sociais e escola. Pesquisa 
acadêmica em mídia-educação. 
 
Programa 

UNIDADE I - Mídia e Educação 
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o Fundamentos epistemológicos e aspectos históricos da inter-relação entre Comunicação e 
Educação. 

o Campo de estudo da mídia-educação.  
      

UNIDADE II – Mídia e mediações 
o Teoria das Mediações. 
o Linguagens midiáticas e modos de aprender. 
o Uso dos meios de comunicação na educação (educação para os meios / educação pelos 

meios / leitura crítica dos meios). 
o Comunicação, Educação e novas tecnologias: dos meios de comunicação de massa às 

ciberculturas.  
o Mídia-educação, movimentos sociais e escola. 

 
UNIDADE III – Pesquisa acadêmica em Mídia e Educação 
o Projetos de mídia-educação como objeto de estudo. 
o Análise de pesquisas acadêmicas sobre temas da interface Comunicação/Educação 
 

Avaliação 

Presença nas aulas; leitura e participação nas atividades de reflexão promovidas em sala de 
aula; seminário; artigo científico sobre alguma das temáticas discutidas na disciplina, se 
possível, que articule com a pesquisa acadêmica desenvolvida pelo aluno. 
 
*1ª nota: resumo comentado (3), seminário (5), fichamentos (2). 
*2ª nota: resumo expandido (3), artigo científico (6), participação (1). 
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Roteiro de Aulas 

 
Aula 1 – 30/08/2016 

o Apresentação do plano de curso. 
 
Aula 2 – 06/09/2016 
o Mídia e Educação: contextualização. 

Textos de apoio: 

JACQUINOT, Geneviève. O que é um educomunicador? O papel da comunicação na formação 

dos professores. I Congresso Internacional de Comunicação e Educação, São Paulo, 1998. 

FANTIN, Monica. Mídia-educação: aspectos históricos e metodológicos. Olhar de Professor, v. 
14, n. 1, 2011. 
 
Aula 3 – 13/09/2016 
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o Mídia e Educação: aspectos históricos. 

Textos de apoio:  
BÉVORT, Evelyne; BELLONI, Maria Luiza. Mídia-educação: conceito, histórias e perspectivas. 

Educ. Soc., v. 30, n. 109, 2009. 

FANTIN, Monica. Mídia-educação: aspectos históricos e metodológicos. Olhar de Professor, v. 
14, n. 1, 2011. 
 
Aula 4 – 20/09/2016 
o  Mídia e Educação: características e desafios de um campo de estudo. 

Textos de apoio:  
SOARES, Ismar de Oliveira. Educomunicação: o conceito, o profissional, a aplicação: 
contribuições para a reforma do ensino médio. São Paulo: Paulinas, 2011. (capítulos 1, 3 e 4) 
Texto complementar: 
SOARES, Ismar de Oliveira. Educomunicação: um campo de mediações. Comunicação e 
Educação, n. 19, 2000. 
 
Aula 5 – 27/09/2017 
o Autores Pioneiros na interface entre Comunicação e Educação. 

o Seminário Paulo Freire. 

Textos de apoio:  
FREIRE, Paulo. Extensão ou Comunicação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. (pp. 11-44) 
Textos complementares: 
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
 
Aula 6 – 04/10/2017 
o Seminário Mário Kaplún. 

Textos de apoio: 
KAPLÚN, Mario.  A la educación por la comunicación. UNESCO: Chile, 1992. (pp. 20-48) 
Textos complementares: 
FREINET, Célestin. O jornal escolar. S.l: Editora Estampa, 1974. 
 
Aula 7 – 11/10/2016 
o Seminário Teoria das Mediações – parte 1 

Textos de apoio:  
MARTIN-BARBERO. Dos meios às mediações. Rio de Janeiro: UFRJ, 1997. (pp. 261-290) 
 
Aula 8 – 18/10/2016 
o Seminário Teoria das Mediações – parte 2 

Textos de apoio:  
MARTIN-BARBERO. Dos meios às mediações. Rio de Janeiro: UFRJ, 1997. (pp. 290-322) 
 
Aula 9 – 25/10/2016 
o Seminário Mídia e Mediações 1 

Textos de apoio: 
OROZCO, Guillermo Gómez. Educomunicação. Recepção midiática, aprendizagens e cidadania. 
São Paulo: Paulinas, 2014. (pp. 35-74) 
 
Aula 10 – 01/11/2016 
o Seminário Mídia e Mediações 2 

Texto de apoio: 
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CANCLINI, Nestor Garcia. Leitores, espectadores e internautas. São Paulo: Iluminuras, 2008. 
 
Aula 11 – 08/11/2016 
o Linguagem midiática e modos de aprender 

Textos de apoio:  
CARNEIRO, V. L. Q. Castelo Rá-Tim-Bum: educação como entretenimento. São Paulo. 
Annablume, 1999. (pp. 34-63) 
 
Aula 12 – 22/11/2016 
o Comunicação, educação e novas tecnologias: dos meios de comunicação de massa às 

ciberculturas. 

Textos de apoio: 
APARICI, Roberto. Educomunicação para além do 2.0. São Paulo: Paulinas, 2014. 

- Capítulo 12: Educomunicação e cultura participativa. (pp. 263-278) 
- Capítulo 15: Educomunicação e cultura digital. (pp. 312-328) 

 
Aula 13 – 29/11/2016 
Mídia-educação, movimentos sociais e escola. 
Textos de apoio: 
RIVOLTELLA, Pier Cesare; FANTIN, Monica. Cultura digital e escola, pesquisa e formação de 
professores. Campinas: UNICAMP, 2012. 

- Cap. 10: DELIBERADOR, Luiza M. Yamashita. Comunicação comunitária, mídia-educação e 
cidadania. 

 
Aula 14 – 06/12/2016 
o Mídia-educação, movimentos sociais e escola. 
o  Roda de conversa com Daniela Araujo, coordenadora executiva da ONG Bem-TV. 
 
Aula 15 – 13/12/2016 
o Pesquisa acadêmica em Mídia e Educação. 
o Apresentação resumos expandidos finais. 
o Debate sobre dúvidas e articulações com os projetos dos alunos e escrita do artigo 

científico. 
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1.3 PARTICIPAÇÃO EM BANCAS  

 
Dissertação de mestrado 
 
CRAVEIRO, P. S. U.; SILVA, D. T.; BECKER, B.. Participação em banca de Priscilla Teixeira Lamy 
Diniz. Considerações sobre o protagonismo juvenil: um estudo a partir da série da TAL.TV, M 
País, Nuestro Mundo. 2017. Dissertação (Mestrado em Mídia e Cotidiano) - Universidade 
Federal Fluminense. 
 
 

Qualificações de Mestrado 
 
CRAVEIRO, P. S. U.; HOFFMAN, A.; PEREIRA, R. M. R.; SAMPAIO, C. S.. Participação em banca 
de Daniela Fossaluza. Retalhos animados: narrativas e produções audiovisuais das crianças 
com tapetes tridimensionais de histórias. 2017. Exame de qualificação (Mestrado em 
Programa de Pós-graduação em Educação) - Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro. 
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1.4 OUTRAS ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO 

 
Revisor de periódicos 
 

o Revista dObra[s] – Revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisa em Moda 

(Abepem): 1 artigo avaliado; temática: consumo e identidade. 

 

o Mídia e Cotidiano: Revista do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano 

(UFF): 1 artigo avaliado; temática: comunicação e educação. 

 

o Parrésia: Revista Discente de Psicologia (UNESP/Assis): convite para parecerista de 

artigos sobre consumo e infância. 

 

Parecer para tese de doutorado para obtenção de título de “doutor internacional” 
 

o Informe de menção de doutor internacional. Título da tese de doutorado objeto do 

informe: “Arquitetura da informação de uma reportagem hipermídia: uma proposta 

de estrutura hipertextual isométrica a partir de uma análise do jornal elmundo.es”. 

Autor: Milton Cappelletti Junior. Orientadora: Profª Drª Susana Domínguez Quintas. 

Universidade de Vigo (Espanha). 
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1.5 PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

  
 Durante o estágio pós-doutoral, participei de diversas atividades de extensão, as 

quais tiveram um papel central para as decisões metodológicas que tomei na pesquisa de 

campo do meu estudo. Essas atividades ocorreram no âmbito da minha atuação como vice-

coordenadora no projeto Contatos: (Re)Construindo a Publicidade, coordenado pela 

professora Ana Paula Bragaglia (UFF) e como participante voluntária do OBS-Observatório da 

Publicidade Expandida, projeto de extensão da UFRJ, coordenado pela professora Patrícia 

Burrowes. Ambos os projetos trabalham com a educação crítica frente ao consumo, à 

publicidade e a demais ações mercadológicas.  

 No Contatos, juntamente com a professora Ana Paula Bragaglia, atuei 

supervisionando alunos da graduação participantes no projeto na elaboração de conteúdo 

relevante para site e redes sociais, no sentido de levantar reflexões sobre uma perspectiva 

social e ética da atividade publicitária. Ademais, participei da organização dos três últimos 

eventos anuais do projeto, listados logo abaixo: 

o Consumo Midiático na Infância em Temos de Convergência. 

- Ano: 2015. 

- Convidadas: Inês Vitorino Sampaio (Universidade Federal do Ceará) e Cristina Ponte 

(Universidade Nova de Lisboa). 

- Objetivo: discutir o consumo midiático na infância a partir de pesquisas realizadas no 

Brasil e em Portugal pelas convidadas. 

 
o Roda de conversa: Por que minha beleza não aparece na publicidade?  

- Ano de realização: 2016. 

- Convidadas: Thaís Ulrichsen (blog GradEstima) e Gabriela Porfirio (feminista negra 

interseccional). 

- Objetivo: discutir acerca da representatividade e padrões estéticos na publicidade. 

 
o Roda de conversa: Como a publicidade pode (des)estimular o Consumo Consciente?  

- Ano de realização: 2017. 

- Convidadas: Thais Corral (inovadora social e fundadora da organização SINAL do Vale) 

e Margarete Tavares (professora e pesquisadora na área de consumo e publicidade 

"verdes”). 
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- Objetivo: discutir sobre as temáticas ideologias de consumo, psicossociologia do 

consumo, subjetividades adquiridas, economia ecológica, sustentabilidade maquiada, 

bem como os desdobramentos da lógica consumista para o próprio meio-ambiente. 

 No OBS, atuei colaborando em atividades de promoção e reflexão que contribuem 

para o desenvolvimento do pensamento crítico em relação à publicidade. Entre essas 

atividades, estão inclusas discussões quinzenais de textos sobre consumo e literacia 

midiática, além da realização de oficinas mensais de leitura crítica da publicidade para 

jovens, em espaços de educação formal e não formal. 
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1.6 OUTRAS ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE 

 
 Além das atividades de extensão comentadas no tópico anterior, durante o estágio 

pós-doutoral, realizei outras atividades que me permitiram uma integração com a sociedade. 

A seguir listo as principais: 

 
Palestras 
 

o Publicidade e consumo infantil: como educar os filhos para o consumo saudável. 

Público: pais de alunos do NDC-Núcleo de Desenvolvimento da Criança. Local: 

Fortaleza, CE. Ano da realização: 2015. 

 
Entrevistas 

o Jogos e publicidade: o formato publicitário advergame, concedida ao Jornal da 

Educação (programa veiculado pela Rádio Universitária FM, pertencente à 

Universidade Federal do Ceará). Ano de realização: 2015. 

 
o Regulamentação e autorregulamentação da publicidade infantil, concedida ao 

programa Rádio Debate (programa veiculado pela Rádio Universitária FM, 

pertencente à Universidade Federal do Ceará). Ano de realização: 2017. 

 

Atividades de consultoria para ONG 
 

o Desenvolvimento de trabalhos de consultoria em pesquisa para a organização não-

governamental Instituto Alana, por meio de levantamento bibliográficos e 

desenvolvimento de resenhas de publicações sobre infância e consumo. Anos de 

realização: 2016 e 2017. 

 
Atuação em redes 
 

o Participação da Rede Brasileira Infância e Consumo (Rebrinc). Rede horizontal e 

colaborativa para a defesa dos direitos de crianças e adolescentes diante das relações 

com o consumo, composta por pessoas físicas, movimentos sociais, instituições. 
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1.7 PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE PESQUISA 

 
No período de estágio, participei de atividades no grupo de pesquisa Ética na 

Sociedade de Consumo (ESC) – coordenado pela professora Ana Paula Bragaglia, as quais me 

possibilitaram ampliar o conhecimento acerca de temas afins ao meu estudo. Entre essas 

atividades destaco as reuniões mensais para discutir textos de interesse comum aos 

membros grupo e a colaboração no desenvolvimento do livro Ética publicitária para uma 

nova sociedade de consumo. 

Como atividades de pesquisa realizadas também durante o estágio, ressalto a 

atuação como pesquisadora colaboradora do GRIM-Grupo de Pesquisa da Relação Infância e 

Mídia da Universidade Federal do Ceará, coordenado pela professora Inês Vitorino Sampaio. 

Destaco ainda a participação em projeto (ainda em andamento) de cooperação internacional 

com foco em estudar o fenômeno de YouTubers crianças, coordenado pela professora Lidia 

Marôpo (Instituto Politécnico de Setúbal em Portugal). Esses intercâmbios realizados com os 

pesquisadores do GRIM e com o projeto da professora Lidia Marôpo tiveram grande 

contribuição para a fundamentação teórica do meu projeto de pesquisa. 
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1.8 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

1.8.1 Participação em eventos 

 

Congresso: COMUNICON – Congresso Internacional em Comunicação e Consumo. 
São Paulo, ESPM – Escola Superior de Propaganda e Marketing, 5 a 7 de outubro de 2015. 
 
Simpósio: 1º Simpósio Nacional sobre Transformações na Retórica do Consumo.  
Rio de Janeiro, Facha – Faculdade Integrada Hélio Alonso, 19 de fevereiro de 2016. 
 
Seminário: Seminário Mídia e Educação. 
Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 6 e 7 de dezembro de 2016. 
 
Seminário: VI Seminário em Mídia e Cotidiano: mídia e democracia.  
Niterói, Universidade Federal Fluminense, 17 a 19 de maio de 2016. 
 
Congresso: COMUNICON – Congresso Internacional em Comunicação e Consumo. 
São Paulo, ESPM – Escola Superior de Propaganda e Marketing, 13 a 15 de outubro de 2016. 
 
Simpósio: JUBRA - VII Simpósio Internacional sobre a Juventude Brasileira. Fortaleza, 
Universidade Federal do Ceará, 12 a 15 de agosto de 2017. 
 

1.8.2 Apresentação de trabalho 

 
CRAVEIRO, P. S. U. A publicidade infantil na internet: formatos e estratégias de persuasão. In: 
1º Simpósio Nacional sobre Transformações na Retórica do Consumo, 2016, Rio de Janeiro. 
Comum - Edição comemorativa do 1º Simpósio Nacional sobre Transformações na Retórica 
do Consumo. 2016: Facha, 2016. v. 17. p. 327-341. 
 
CRAVEIRO, P. S. U.; BRAGAGLIA, A. P. Repensando alternativas éticas para a publicidade 
infantil junto a publicitários em formação. In: Congresso Internacional Comunicação e 
Consumo, 2016, São Paulo. 6º Encontro de GTS de Pós-Graduação. São Paulo: ESPM, 2016. 
 
CRAVEIRO, P. S. U.; LEURQUIN, C . Um Olhar Quantitativo sobre o Estado da Arte das 
Políticas de Proteção à Infância em Relação à Publicidade Infantil. In: Congresso Internacional 
Comunicação e Consumo, 2015, São Paulo. Comunicação Consumo e Infâncias. São Paulo: 
ESPM, 2015. p. 1-15. 
 
BRAGAGLIA, A. P.; CRAVEIRO, P. S. U. Regulação da publicidade infantil no Brasil: a 
publicidade após a Resolução 163 do Conanda. In: VI Seminário de Pesquisas em Mídia e 
Cotidiano - Mídia e Democracia: linguagens, políticas e tecnologias em contexto de 
convergência, 2016, Niterói. Anais do VI Seminário de Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
Teresópolis: 2AB Editora, 2016. v. 1. p. 8-141. 
 

http://lattes.cnpq.br/8322409575535156
http://lattes.cnpq.br/8322409575535156
http://lattes.cnpq.br/8322409575535156
http://lattes.cnpq.br/8322409575535156
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1.8.3 Participação em eventos na modalidade palestrante   

 
SAMPAIO, I. V.; CRAVEIRO, P. S. U.; GERASIMCZUK, L. C. Crianças e jovens youtubers: 
desafios da participação na sociedade do consumo. 2017. Mesa Redonda. In: JUBRA- VII 
Simpósio Internacional sobre a Juventude Brasileira. Fortaleza, Universidade Federal do 
Ceará, 12 a 15 de agosto de 2017. 

 

1.8.4 Artigos científicos 

 
o Artigo completo publicado em periódico: 

 

 CRAVEIRO, P. S. U. Publicidade e infância: estratégias persuasivas direcionadas para crianças 
na internet. Culturas Midiáticas, v. IX, p. 16-32, 2016. 
 

o Artigo aceito para publicação: 
 
CRAVEIRO, P. S. U.; BRAGAGLIA, A. P. Alternativas éticas para a publicidade infantil: relato de 
uma experiência com publicitários em formação. Comunicação e Sociedade. 
 
CRAVEIRO, P. S. U. Publicidade e infância: relato de uma experiência de literacia publicitária 
com crianças. Comunicação e Educação. 
 

o Artigos produzidos, ainda em avaliação de periódicos: 
 
CRAVEIRO, P. S. U. Publicidade direcionada às crianças: regulamentação e 
autorregulamentação. Extraprensa. 
 

o Artigos completos publicados em anais de congressos: 
. 

CRAVEIRO, P. S. U.; BRAGAGLIA, A. P. Repensando alternativas éticas para a publicidade 
infantil junto a publicitários em formação. In: Congresso Internacional Comunicação e 
Consumo, 2016, São Paulo. 6º Encontro de GTS de Pós-Graduação. São 
Paulo: ESPM, 2016. 
 
CRAVEIRO, P. S. U. A publicidade infantil na internet: formatos e estratégias de persuasão. In: 
1º Simpósio Nacional sobre Transformações na Retórica do Consumo, 2016, Rio de Janeiro. 
Comum - Edição comemorativa do 1º Simpósio Nacional sobre Transformações na Retórica 
do Consumo. 2016: Facha, 2016, v. 17. p. 327-341. 
 
CRAVEIRO, P. S. U.; LEURQUIN, C . Um Olhar Quantitativo sobre o Estado da Arte das 
Políticas de Proteção à Infância em Relação à Publicidade Infantil. In: Congresso Internacional 
Comunicação e Consumo, 2015, São Paulo. Comunicação Consumo e Infâncias. São Paulo: 
ESPM, 2015. p. 1-15. 
 
 
 

http://lattes.cnpq.br/8322409575535156
http://lattes.cnpq.br/8322409575535156
http://lattes.cnpq.br/8322409575535156
http://lattes.cnpq.br/8322409575535156
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o Resumo expandido publicado em anais de congresso: 
 
BRAGAGLIA, A. P. ; CRAVEIRO, P. S. U. Regulação da publicidade infantil no Brasil: a 
publicidade após a Resolução 163 do Conanda. In: VI Seminário de Pesquisas em Mídia e 
Cotidiano - Mídia e Democracia: linguagens, políticas e tecnologias em contexto de 
convergência, 2016, Niterói. Anais do VI Seminário de Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
Teresópolis: 2AB Editora, 2016. v. 1. p. 8-141. 
 

1.8.5 Capítulos de livro 

 
CRAVEIRO, P. S. U.; BRAGAGLIA, A. P. Regulação da publicidade infantil no Brasil: a 
publicidade após a Resolução 163 do Conanda. In: ALCÂNTARA, A.; GUEDES, B. (orgs.). 
Comunicação e Infância: processos em perspectiva. Ied.São Paulo: Pimenta Cultural, 2017, p. 
62-94. 
 

BRAGAGLIA, A. P.; MARTINS, I. S. S.; DIAS, J. S. R.; CRAVEIRO, P. S. U. Publicidade e infância. 
In: BRAGAGLIA, A. P. (org.). Ética publicitária para uma nova sociedade de consumo. Rio de 
Janeiro: Multifoco, 2017. No prelo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lattes.cnpq.br/8322409575535156
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2. RELATÓRIO DE PESQUISA 

 
 A relação entre publicidade e infância é uma temática que, sobretudo nos últimos dez 

anos, tem suscitado interesse nas mais diversas áreas da sociedade brasileira. No campo 

legislativo, devem ser reconhecidos os avanços na questão dos esforços em regular a 

publicidade dirigida ao público infantil. Desde o ano de 2014, contamos com a Resolução 163 

do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) que estabelece de 

forma clara quais as ações devem ser evitadas pelas empresas2, ao produzirem peças 

publicitárias, de modo a não ferirem o direito das crianças. Entretanto, na prática, temos um 

cenário em que inúmeras empresas ainda direcionam sua comunicação mercadológica ao 

público infantil, como demonstramos em (CRAVEIRO e BRAGAGLIA, 2017)3. 

À espera de uma responsabilidade ética e de compromissos corporativos em relação à 

infância, a alfabetização midiática emerge como requisito fundamental para contribuir na 

formação de futuros consumidores conscientes de suas necessidades pessoais e 

comprometidos social e culturalmente. Urge desenvolver uma alfabetização midiática para 

estabelecer níveis aceitáveis de literacia e promover a formação de cidadãos com um marcado 

caráter crítico-construtivo. Nesse sentido, convém desvelar a mensagem publicitária de modo 

a oportunizar competências às crianças para que possam refletir sobre as estratégias 

mercadológicas que invadem seu cotidiano. 

Diante desse panorama, esta pesquisa de pós-doutorado buscou compreender como a 

publicidade dialoga com o público infantil no cenário contemporâneo, bem como analisar 

práticas de literacia publicitária com crianças. Nos tópicos a seguir, apresentaremos:  

o as questões metodológicas e as formas de condução do projeto; 

o uma problematização acerca da publicidade infantil no cenário contemporâneo; 

o práticas de literacia publicitária como possibilidade de construção de uma postura crítica 

na infância diante da publicidade; 
                                                           
2
 A Resolução 163 do Conanda considera abusive a publicidade e comunicação mercadológica dirigida à criança, 

definindo, especificamente, como características dessa prática: uso de linguagem infantil; de pessoas ou 
celebridades com apelo ao público infantil; de personagens ou apresentadores infantis; desenho animado, 
bonecos ou similares; promoção com distribuição de prêmios ou de brindes colecionáveis ou com apelo ao 
público infantil; e promoção com competições ou jogos com apelo ao público infantil. 
3
 Este trabalho, intitulado Regulação da publicidade infantil: a publicidade após a Resolução 163 do CONANDA, 

foi publicado no e-book Comunicação e Infância: processos em perspectiva em 2017. Teve como objetivo 
discutir o que (não) mudou na publicidade brasileira após a Resolução. Para isso, foram analisados anúncios da 
televisão por assinatura, segundo o método de análise de conteúdo (BARDIN, 2004). Ademais, foram 
abordados os argumentos do mercado e da sociedade civil, levantados após a Resolução, no intuito de 
entender a especificidade da arena de debates em torno desse assunto.  
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o os resultados alcançados e os desdobramentos da pesquisa. 

 

2.1 QUESTÕES METODOLÓGICAS E FORMAS DE CONDUÇÃO DO PROJETO  

 
Esta pesquisa teve como objetivo analisar, a partir do ângulo qualitativo (TRIVIÑOS, 

1995), práticas de literacia publicitária com crianças. O estudo foi delineado com base em 

dois eixos centrais: (i) como a publicidade dialoga com a criança no cenário contemporâneo; 

(ii) a literacia publicitária como possibilidade de construção de uma postura crítica na 

infância diante da publicidade. Para darmos conta de tais questões-chave, dividimos o 

estudo em duas etapas. Na primeira, recorremos à pesquisa bibliográfica com delineamento 

exploratório e, na segunda, realizamos uma pesquisa de campo com um grupo de crianças 

de 10 e 11 anos, no contexto escolar. 

A pesquisa bibliográfica nos permitiu mapear, na literatura acadêmica, tipos 

recorrentes de estratégias e/ou formatos publicitários direcionados às crianças em meio aos 

múltiplos fatores tecnológicos, comerciais e pedagógicos que perpassam a publicidade na 

atualidade. Posteriormente, tendo um entendimento mais claro sobre a publicidade infantil 

no cenário contemporâneo e concebendo a educação para as mídias como uma discussão 

que também envolve os direitos das crianças, realizamos uma intervenção por meio de 

oficinas com um grupo de crianças estudantes do COLUNI – Colégio Universitário Geraldo 

Reis, localizado na cidade de Nitérói e conveniado à Universidade Federal Fluminense (UFF). 

A escolha pelo COLUNI ocorreu pela abertura da escola a projetos de pesquisa vinculados à 

UFF.  

Optamos por realizar as oficinas em ambiente escolar por entendermos a 

importância de atuar em espaços vivenciados e transitados pelas crianças. Como 

aponta Megliora e Fishberg (2008), trazer um determinado tema “para uma discussão 

franca, aberta e respeitosa, em contexto escolar, pode levar as crianças a compartilhar 

suas opiniões e a refletir a respeito delas” (p. 148). Ademais, acreditamos que a escola 

possa exercer um papel fundamental como uma instituição mediadora na relação das 

crianças com a  publicidade.  

Por considerarmos a singularidade da participação de crianças em pesquisas 

(SAMPAIO, 2007), o número de participantes das oficinas foi limitado. Adequando os 

objetivos do estudo à realidade da escola, selecionamos 6 crianças, estudantes do 5º 
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ano do ensino fundamental I (todas com idade entre 10 e 11 anos). A escolha de 

trabalhar com essa faixa etária justifica-se pela maior probabilidade de as crianças 

apresentarem um senso crítico mais acentuado e incorporarem conceitos com mais 

facilidade (MONTIGNEAUX, 2003). 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFF, respeitando a 

Resolução Nº 196/96, do Conselho Nacional de Saúde (ANEXO 2). Um termo de 

consentimento (A PÊND ICE  4 )  foi enviado aos pais para que decidissem sobre a 

participação de seus filhos. Antes do início das atividades, os objetivos da pesquisa foram 

apresentados às crianças, possíveis dúvidas foram sanadas e esclarecemos que durante 

todo o processo elas teriam liberdade para abandonar as atividades a qualquer momento 

que desejassem. Posteriormente, cada participante recebeu um termo de consentimento 

(APÊNDICE 5), pois, além dos pais, consideramos importante consultar as próprias crianças 

sobre seu interesse em participar da pesquisa. 

Foram realizadas 4 oficinas durante o mês de agosto de 2016, utilizando-se do 

método de discussão em grupo que, conforme  Spink  (2000), permite que o  

pesquisador,  juntamente com as crianças,  se envolva num processo de construção de 

sentidos, de maneira que tanto o pesquisador como as crianças sejam colaboradores na 

produção de conhecimento. Para garantir esse sentido de colaboração mútua, buscamos 

sempre um equilíbrio entre os objetivos da pesquisa e os elementos trazidos pelas 

crianças durante o processo investigativo .  

Na perspectiva de construir uma pesquisa ouvindo as crianças, entendendo-as 

como atores sociais e, sobretudo, como parceiras no processo investigativo, buscamos 

referência em autores da sociologia da infância (DELGADO e MÜLLER, 2005; DEMARTINI, 

2009; PINTO, 1997; QUINTEIRO, 2002; SARMENTO, 2003, 2005, 2008) e em autores da 

pesquisa-intervenção (CASTRO, 2008; PORTUGAL, 2008; ROCHA e AGUIAR, 2003). 

Os fundamentos teórico-metodológicos da sociologia da infância nos ofereceram 

suporte para estudarmos as crianças a partir delas próprias. Ao constituir a infância 

como objeto sociológico, a sociologia da infância afasta-se de algumas das perspectivas da 

Biologia e da Psicologia, que reduzem a infância a um estado de maturação do 

desenvolvimento humano e a indivíduos que se desenvolvem independentemente do seu 

contexto social, histórico e cultural. Na sociologia da infância, portanto, a infância é 
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concebida como uma categoria social por meio da qual se revelam as possibilidades e os 

constrangimentos da estrutura social (SARMENTO, 2005). 

Por sua vez, os pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa-intervenção nos 

ofereceram suporte para refletirmos sobre as relações de poder entre pesquisadora-

adulta e sujeitos-crianças, de maneira que consiguíssemos construir uma aproximação 

“numa atividade em que ambos conhecem, aprendem e (se) transformam” (CASTRO, 

2008, p.28). 

Para o recrutamento dos participantes da pesquisa, levamos em conta o critério de 

a criança ter acesso à internet em seu cotidiano e o hábito de jogar on-line, posto que em 

uma das oficinas essas informações seriam relevantes. Nesse sentido, um questionário 

(APÊNDICE 6) foi aplicado a todos os alunos da turma do 5º ano da escola COLUNI com a 

finalidade de identificar quais crianças atendiam aos critérios mencionados anteriormente. 

Como houve um número maior que o esperado de crianças que atendessem a tais 

critérios, levamos em conta aquelas que acessavam a internet e jogavam on-line com mais 

frequência durante a semana. Ademais, foi considerado o equilíbrio de gênero, de forma 

que metade dos participantes fosse composta por meninas e a outra metade por meninos. 

Desse modo, participaram das oficinas 3 meninos e 3 meninas. 

A proposta inicial era que cada oficina tivesse uma duração de 2 horas. Entretanto, 

atendendo a solicitação da direção da escola, adaptamos o conteúdo para 1 hora e 30 

minutos de duração. Todas as atividades ocorreram na sala de estudos, com exceção da 

última oficina que aconteceu no auditório do colégio.  

A primeira oficina (APÊNDICE 1) trabalhou o sentido da internet no 

entretenimento infantil na contemporaneidade, oportunizando a troca de 

experiências sobre os desafios e prazeres de acessar a internet com base na 

experiência das crianças. A segunda oficina (APÊNDICE 2) tratou sobre a publicidade, 

discutindo sobre seu conceito e estratégias persuasivas. A terceira oficina (APÊNDICE 3) 

abordou, especificamente, a publicidade nos jogos de internet, tratando dos principais 

tipos, formatos e estratégias de persuasão. Por fim, na quarta oficina, as crianças foram 

estimuladas a construir, em pares4, uma ferramenta que pudesse ser destinada aos seus 

colegas de escola e que reunisse os assuntos tratados ao longo das oficinas. Deixamos a 

                                                           
4
 A palavra pares é aqui empregada no sentido de parceiros, iguais (CORSARO, 2009). 
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escolha pelo tipo de ferramenta a critério das crianças, as quais optaram por 

construir murais. 

Para fins de análise e registo, as oficinas foram gravadas em áudio/vídeo e o 

material produzido pelas crianças foi fotografado. Para analisar esse material, utilizamos o 

método de análise interpretativa, que permite uma maior articulação entre elementos 

individuais, coletivos e institucionais. Buscamos seguir o proposto por Marques (2010), 

que identifica dois momentos da análise interpretativa. O primeiro momento consiste em 

definir as ferramentas metodológicas que organizarão e estabelecerão as categorias 

interpretativas. O segundo momento, por sua vez, objetiva fundamentar as bases de uma 

lógica configuracional, que é a “forma particular e criativa do pesquisador em fazer e 

organizar sua leitura sobre o material disponível pesquisado, o que resulta na concepção 

própria de organização do trabalho interpretativo final” (MARQUES, 2010, p. 59). 

 

2.2 PROBLEMATIZANDO A PUBLICIDADE INFANTIL NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO 

 
A publicidade age como estratégia de validação e extensão da cultura do consumo. 

Na sociedade de consumo, o mundo das mercadorias é muitas vezes indicado como o 

“caminho para a felicidade” (BAUDRILLARD, 1998). Logo, o diálogo estabelecido pela 

publicidade com o público infantil ultrapassa a venda de produtos/serviços. A criança, como 

receptora de conteúdo publicitário, absorve conceitos, valores e modelos os quais 

despertam o desejo de consumo por meio de palavras, cores, sons e outros artifícios (SILVA 

e VASCONCELOS, 2012). 

O marketing e a publicidade têm alterado fundamentalmente a experiência da 

infância ao penetrar nas escolas, na família e nas brincadeiras infantis. Nesse cenário, como 

aponta Schor (2009), a criança converte-se em um elo entre o mercado e os lares, entre os 

anunciantes e as famílias. Vivenciamos o que Steinberg e Kincheloe (2004) chamam de 

produção corporativa da infância, em que os interesses comerciais são, muitas vezes, mais 

valorizados que o bem-estar. Ou seja, a criança tende a ser percebida pelas marcas como 

novo consumidor e, desse modo, é negligenciada sua condição de indivíduo que vivencia 

uma fase de peculiar de desenvolvimento. 

Em virtude dos múltiplos fatores tecnológicos, comerciais e pedagógicos que 

perpassam a publicidade na atualidade, há uma dificuldade em se precisar uma definição 
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para o termo publicidade infantil. É o que acastelam os pesquisadores Guedes e Covaleski 

(2014). De acordo com esses autores, a publicidade que dialoga com a criança ultrapassa as 

estratégias comunicacionais de produtos/serviços experienciados prioritariamente pelo 

público infantil. Nessa perspectiva, um anúncio de produtos/serviços para adultos, ao usar 

elementos facilmente vinculados ao mundo infantil e/ou quando é veiculado em espaços 

reconhecidos socialmente como para crianças (canais e sites infantis, por exemplo), também 

pode atingir o público de crianças. 

Entre as diversas maneiras de anunciar um produto ou serviço, as autoras Bragaglia, 

Martins, Dias e Craveiro (2017, no prelo) reuniram, a partir de vasta revisão de literatura 

sobre o tema, as estratégias mais utilizadas para atrair a atenção das crianças. São elas: 

o “Brinquedorização”: ação de transformar qualquer bem de consumo (escova de dente, 

embalagem de xampu etc.) em brinquedo com o intuito de torná-lo mais atrativo às 

crianças.  

o Uso de brindes atrelados aos produtos: associação de brindes (muitas vezes 

colecionáveis) com produtos de todo tipo. 

o Licenciamento: uso da imagem de um personagem conhecido pelo público infantil em um 

produto, serviço ou peça de comunicação promocional. 

o Mascote: funciona como um elo entre a empresa e a criança. Costuma ser desenvolvido 

com desenho simples e de fácil reconhecimento, com cores vivas e expressividade de 

emoções. 

o Fator persistência (nag factor): promoção de ações/mensagens que estimulam as crianças 

a insistirem para que os adultos comprem determinado produto. 

o Uso do chamado cool: valorização dos referenciais culturais ligados à juventude (rebeldia, 

independência, modernidade etc.) nas mensagens comunicacionais, aproveitando-se do 

desejo das crianças parecerem mais velhas do que são, ou seja, de serem adolescentes. 

o Ações na escola: realizadas por meio de patrocínio a festas ou espaços do ambiente 

escolar, e através de atividades (show, teatro, visita à fábrica etc.) oferecidas pelas 

marcas como educativas e culturais. 

o Agenciamento da criança: prática de rastrear crianças populares e influentes entre seus 

pares e transformá-las em representantes de determinadas marcas. 

Diante do caráter revolucionário e sem precedentes das transformações tecnológicas 

e culturais que a era digital trouxe para o mundo, presenciamos uma reconfiguração do 



 

 

30 

 

mercado publicitário, que têm contribuído para tornar ainda mais complexa a relação entre 

infância e publicidade. Para compreender essa relação, devem ser consideradas as 

mudanças ocorridas no panorama midiático nos últimos anos. 

 O panorama midiático contemporâneo é bem diferente e mais complexo do que era 

há alguns anos. Para Martí Parreño (2010), as mudanças vão muito além da visível 

multiplicidade de plataformas e suportes de comunicação, e diz respeito também às novas 

maneiras de consumo dos meios pelos usuários – como, por exemplo, uso simultâneo de 

diferentes meios, configuração de suas próprias faixas de horário no consumo midiático, 

criação e difusão de seus próprios conteúdos etc. O autor ainda ressalta que, nesse novo e 

complexo ecossistema midiático, as atuais comunicações de marketing têm que enfrentar 

uma problemática estrutural: a saturação publicitária. Para se fazerem “ouvir” em meio à 

grande quantidade de ações de marketing e de mensagens publicitárias disseminadas, as 

empresas vêm adotando, nos últimos anos, uma série de estratégias que mesclam 

comunicação de marketing com conteúdo de entretenimento. 

Como aponta Covaleski (2015), resta à publicidade se adaptar evolutivamente para 

conseguir atingir consumidores que se encontram dispersos em múltiplas plataformas, que 

opinam constantemente sobre suas experiências de consumo, que interferem em processos 

comunicacionais, e que geram e compartilham conteúdo. Nesse contexto, é produzida uma 

mudança profunda no paradigma comunicativo, provocada pela interatividade 

proporcionada nos meios de comunicação. O autor defende a existência de um processo de 

hibridização da publicidade com outros meios comunicativos. Segundo ele: “no processo de 

transição comunicacional em curso, à publicidade – cuja função essencial é anunciar – 

somaram-se funções derivadas, de ora entreter, ora interagir” (p. 14). Nesse âmbito, 

anteriormente especialista em interromper o conteúdo para chamar atenção, agora a 

publicidade tende a ser mais “bem aceita” pelo consumidor contemporâneo quanto menos 

se parece consigo mesma, ou seja, quanto menos usa os elementos tradicionais 

constituintes do discurso publicitário convencional. Desse modo, crescentemente, aparece 

camuflada de entretenimento, embora não destituída de sua função persuasiva, ainda que 

muitas vezes dissimulada.  

Para Méndiz Noguero (2010), as novas possibilidades que a tecnologia permitiu na 

concepção e no desenvolvimento das campanhas publicitárias proporcionou uma autêntica 

mudança de paradigma comunicativo, a qual afeta não somente o processo em seu 
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conjunto, mas sim o próprio conceito de publicidade. O autor explica que, no paradigma 

tradicional, a comunicação publicitária caracterizava-se por ser, principalmente, 

unidirecional, separada do conteúdo informacional, e com uma clara intenção persuasiva. Já 

no novo paradigma, esses pontos são questionados e a mensagem publicitária caracteriza-se 

por ser bidirecional; integrada com o conteúdo informativo que o público reúne e capitaliza 

nos meios interativos; e por não buscar uma persuasão paternalista e óbvia, mas sim 

proporcionar uma experiência lúdica.  

Na busca por proporcionar experiências aos seus consumidores, as empresas têm 

usado o entretenimento como valor adicional ao conteúdo publicitário, por meio de 

estratégias denominadas genericamente de branded content (MARTÍ PARREÑO, 2010). 

Covaleski (2015) define branded content como as estratégias de comunicação que buscam 

associar às marcas qualidades que vão muito além dos benefícios diretos de consumo, ao 

entregarem “conteúdo midiático para ser apreciado sem o direcionamento evidenciado ao 

consumo do produto que patrocina e, que eventualmente, insere-se na narrativa” (p. 111). 

Essas estratégias são nutridas pela capacidade interacional dos meios digitais e possibilitam 

um maior engajamento do público consumidor.  

Sendo assim, diante desse cenário, às estratégias clássicas de publicidade infantil 

mencionadas por Bragaglia et al., as quais comentamos anteriormente, são agregadas 

muitas outras. Em um estudo publicado na revista Culturas Midiáticas (CRAVEIRO, 2016), 

mapeamos estratégias e formatos recorrentemente utilizados para dialogar com as crianças, 

especificamente, no ambiente on-line. Verificamos que as empresas que desejam atingir o 

público infantil na internet se utilizam de publicidade que pode se apresentar: (i) separada 

do conteúdo do site, (ii) intrusiva, (iii) integrada ao conteúdo do site. 

Na primeira categoria, agrupamos os formatos que aparecem, habitualmente, 

separados do conteúdo dos sites, não atrapalhando a visualização e interação do usuário. 

Muitos desses formatos se assemelham com aqueles já usados na mídia tradicional 

(impressa e audiovisual) que, para serem usados no ambiente on-line, sofreram adaptações. 

São eles: 

o background: compõe o plano de fundo do site;  
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o banner: espaço com conteúdo estático ou não, localizado no topo da página ou entre o 

conteúdo do site e, em alguns casos, pode se expandir após clique do usuário ou 

passagem do mouse sobre o anúncio; 

o botão: formato retangular com espaço para exibição da marca do anunciante;  

o classificados: enunciados similares aos dos jornais impressos, listados por categoria de 

produto ou tipo de mensagem(venda, compra, aluguel);  

o intersticial: exibido entre páginas de um site, ou seja, quando o usuário clica para 

visualizar outra página, antes da visualização da nova, aparece um anúncio que pode ser 

ou não fechado. Geralmente, esse formato é apresentado sobre a tela inteira e possui um 

tempo determinado para fechar. A situação promovida por esse formato é similar à da 

publicidade exibida nos intervalos dos programas televisivos; 

o pop-under: janela que surge de repente em segundo plano, por baixo da janela que está 

sendo utilizada. O usuário visualizará esse formato de anúncio quando fechar ou 

minimizar a página carregada. 

o skyscraper (barra lateral): similar ao banner, porém com disposição vertical, possui a 

vantagem de não desaparecer com a navegação vertical (scroll) do usuário;  

o slotting fee: veiculado em local determinado (topo, meio do texto, centro da página), com 

formatos diversificados;  

o subset: assim como o skyscraper, aparece verticalmente na página, porém, a sua altura é 

menor, fazendo com que o anúncio desapareça com a navegação vertical (scroll) do 

usuário. 

A seguir apresentamos alguns exemplos de anúncios agrupados nessa categoria. O 

primeiro exemplo (Figura 1), circulado de vermelho, trata-se de um anúncio, no formato 

classificados, de produtos variados (impressora, pen drive, jogos de videogame, mixer, som 

para carro etc.) da loja Magazine Luiza, veiculado no site Click Jogos5. O anúncio localiza-se 

nas laterais da tela, marcadamente separado do conteúdo do site. Limita-se a fornecer uma 

descrição breve dos produtos e os preços dos mesmos. Ao clicar no anúncio, o usuário é 

direcionado para o site da loja Magazine Luiza. É interessante perceber que esse anúncio 

divulga alguns produtos que não são necessariamente de uso infantil, mas, como nos mostra 

                                                           
5
 Site de jogos voltado para crianças. Disponível em: <http://www.clickjogos.com.br>. Acesso em 10 de janeiro 

de 2016. 
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Guedes e Covaleski (2014), por serem veiculados em um site voltado para crianças, pode ser 

classificado como publicidade infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O anúncio da Figura 2, circulado de vermelho, trata-se de um banner, veiculado no 

site Uol Crianças6, divulgando os brindes da promoção McLanche Feliz da marca McDonald’s 

com a temática Monster Jam. Esse banner localiza-se na parte de cima da tela e acima do 

conteúdo informativo do site. O conteúdo comercial, nesse exemplo, é apresentado de 

forma dinâmica, com reprodução de movimentos dos elementos que compõem a peça 

publicitária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse primeiro grupo de estratégias e formatos publicitários dialogam mais com o 

paradigma comunicativo anterior, por se apresentarem de forma separada do conteúdo 

                                                           
6
 Site voltado para o público infantil, o qual reúne conteúdo informacional disponível em outros espaços on-line 

para crianças. Disponível em: <http://criancas.uol.com.br>. Acessado em 10 de janeiro de 2016. 

Figura 1 – Anúncio no formato classificados veiculado no Click Jogos 

Figura 2 – Anúncio no formato banner veiculado no site Uol Crianças  
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informacional ou de entretenimento dos sites. Essa característica permite que o usuário 

infantil, a depender de sua idade e nível de criticidade, tenha uma possível maior facilidade 

de diferenciação entre o que é publicidade e o que não é naquele espaço.  

Na segunda categoria, agrupamos os formatos de publicidade caracterizados como 

mais invasivos, por interromperem ou atrapalharem a visualização do conteúdo acessado 

pelo usuário. É o caso dos seguintes formatos: 

o pop-up: janela que surge em primeiro plano, sobre o conteúdo do site que está sendo 

visualizado pelo usuário.  

o supersticial: surge sobre o conteúdo do site por um tempo determinado. Diferentemente 

do pop-up, surge em uma layer (camada) acima do conteúdo da página e não em uma 

janela em separado. Em alguns casos, durante um determinado momento, não é possível 

clicar sobre a página, pois é preciso fechar primeiro o anúncio. 

Para exemplificar os formatos agrupados como publicidade mais invasiva, 

apresentamos, na Figura 3, um supersticial que anuncia materiais escolares vendidos na loja 

on-line Ponto Frio. Essa publicidade foi veiculada no site Friv Jogos Online7 por cima de um 

jogo, ou seja, houve a interrupção da visualização e interação do usuário com o conteúdo de 

entretenimento acessado. Essa interrupção teve uma duração de quinze segundos, após 

esse tempo, a criança poderia fechar o anúncio e continuar a jogar de onde parou. Em 

outros sites de jogos – como, por exemplo, o Click Jogos –, para que a criança seja 

incentivada a clicar nos anúncios, informa-se que essa ação não irá comprometer seu jogo. 

Por cima desses formatos, há frases do tipo: “clicar no anúncio não irá interromper o jogo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Site de jogos voltado para crianças. Disponível em: <http://www.frivjogosonline.com.br>. Acesso em 16 de 

janeiro de 2016. 

Figura 3 – Anúncio no formato supersticial                                                               
veiculado no site Friv Jogos Online 
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Todos esses anúncios agrupados como publicidade invasiva, por se apresentarem 

entre e/ou por cima do conteúdo do site, tornam a separação entre publicidade e conteúdo 

de entretenimento um pouco mais difusa do que nos formatos do grupo anteriormente 

apresentado. 

Por fim, na terceira categoria, agrupamos os formatos e estratégias que se 

apresentam de forma integrada com o conteúdo informacional ou de entretenimento, desse 

modo, não aparecem separadas do conteúdo como no primeiro grupo e nem por cima e/ou 

entre o conteúdo visualizado como no segundo grupo. É o caso de: 

o patrocínio: associação entre uma marca e um site com o intuito de relacionar o conteúdo 

oferecido na página ao patrocinador desta;  

o in-game advertising: prática em que uma marca ou produto comercial é colocado no 

cenário de um jogo on-line. Em jogos de futebol, por exemplo, para simular o que ocorre 

nos jogos reais, são disponibilizados anúncios de marcas dispostos em placas ao redor do 

campo. 

o virtual world advertising: diz respeito à inserção de marcas e produtos reais em mundos 

virtuais para realçar o realismo do entorno desses espaços. Pode ser um mundo virtual 

inteiramente desenvolvido para uma marca específica, como também um genérico que é 

permeado por várias marcas diferentes.  

o  marketing viral: estratégia que tem como objetivo estimular o “burburinho” a respeito de 

um produto. O objetivo da estratégia de marketing viral é fazer com que uma 

determinada mensagem alcance o maior número de pessoas, por meio de 

compartilhamento espontâneo dos próprios usuários por e-mail, SMS, aplicativos de 

mensagens instantâneas, redes sociais etc.; 

o advergame: jogo desenvolvido especificamente para uma marca ou um produto, com o 

objetivo de criar uma experiência lúdica com o consumidor; 

o redes sociais: refere-se a estratégias utilizadas em sites de redes sociais como, por 

exemplo, criar páginas/perfis de marcas comerciais que disponibilize conteúdos que 

promovam essas marcas, disponibilizar aplicativos que envolvem usuários em 

competições permeadas por produtos e/ou serviços de uma marca; 

o conteúdo gerado pelo usuário: as marcas recrutam formadores de opinião na internet 

para usarem determinado produto e gerarem conteúdo falando sobre ele para seus 

seguidores em sites de redes sociais, blogs, sites de compartilhamentos de vídeos, entre 
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outros espaços on-line. Esse tipo de estratégia é considerado eficiente com o público mais 

jovem, por serem muito influenciáveis por seus pares; 

o unboxing ("tirar da caixa", em tradução livre): consiste em vídeos, disponibilizados em 

sites de compartilhamento de vídeos, em que crianças ou mãos de adultos narram o ato 

de desembrulhar um produto, geralmente brinquedos.  

Logo abaixo, é apresentado um advergame da marca de papel Chamequinho, 

disponibilizado em seu site8. Nesse formato publicitário, a criança é convidada a vivenciar 

uma atividade lúdica em que será a mascote da marca Chamequinho a voar em um avião de 

papel, desviando de obstáculos diversos. Nesse mesmo site, há outras opções de 

advergames no mesmo estilo. 

 

 

 

 

 

 

 

A seguir, é possível visualizar um exemplo de publicidade no formato virtual world 

advertising. A Figura 5 exibe uma tela do mundo virtual Dino City9, desenvolvido 

exclusivamente para a marca Danoninho. Nesse site, a criança, por meio de um avatar 

personalizado, interage com outras crianças em tempo real em um ambiente simulado, com 

representação em três dimensões. A experiência da criança nesse ambiente é permeada por 

referências diretas e indiretas de produtos da marca Danoninho.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Disponível em: <http://www.chamequinho.com.br>. Acesso em 16 de janeiro de 2016 

9
 Disponível em: <http://www.danoninho.com.br/tablet>. Acesso em 16 de janeiro de 2016. 

Figura 5 – Mundo virtual da marca Danoninho 

Figura 4 – Advergame da marca Chamequinho 
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Outro exemplo de estratégia publicitária que pode ser classificada como publicidade 

integrada é o conteúdo gerado por alguns youtubers mirins. Esse termo é usado para 

denominar as crianças que mantêm canais no site YouTube e produzem vídeos com 

temáticas variadas: tutoriais de maquiagem, dicas de jogos e brincadeiras, desafios a serem 

realizados com amigos, dicas de moda, receitas, relatos sobre seu cotidiano etc. Algumas 

dessas crianças possuem grande popularidade, são seguidas por milhares de fãs e seus 

vídeos possuem milhões de visualizações, o que as tornam relevantes para o mercado 

publicitário. É comum visualizar, nos canais dos principais youtubers mirins, vídeos com 

relatos de suas experiências com produtos “doados” a eles por marcas específicas, além de 

relatos de viagens e passeios patrocinados por empresas. 

Esse tipo de ação é recorrente, por exemplo, no canal da youtuber Julia Silva, de 10 

anos. Com quase um milhão de seguidores em seu canal, entre vídeos sobre maquiagem, 

brincadeiras, desafios e tutoriais, a garota costuma publicar vídeos em que exibe produtos 

que diz ter ganhado de empresas. No dia 31 de março de 2015, por exemplo, Julia mostrou 

em um mesmo vídeo10 uma boneca e um urso de pelúcia vendidos na loja de brinquedos Ri 

Happy, um tênis da marca Ortopé, um caderno e uma mochila da marca Foroni, enfeites 

para cabelo vendidos na loja Theo e Alice, produtos para cabelo da marca Phisalia, produtos 

de higiene da marca Biotorpic (ver Figura 6).  Em nenhum momento esse tipo de conteúdo é 

tratado como publicidade no vídeo. Os produtos são exibidos disfarçados de conteúdo 

editorial, sendo assim, nesse caso, vemos uma publicidade completamente integrada com o 

conteúdo informacional e de entretenimento produzido por Julia Silva para seus seguidores. 

Na pesquisa em andamento “YouTubers: crianças e jovens como produtoras de 

conteúdo. Uma abordagem centrada nos direitos”11 – da qual venho participando 

juntamente com outros pesquisadoras do Brasil e de Portugal – temos constatado forte 

presença de comunicação mercadológica não só no canal da Júlia Silva, como também de 

outras três YouTubers crianças populares no Brasil: Isabel (do canal Bel para Meninas), 

Juliana Baltar e Manoela Antelo. Além disso, temos verificado que a promoção de produtos e 

marcas aparecem nos vídeos tanto de forma evidente como completamente diluída em 

contextos de jogos e brincadeiras promovidos pelas YouTubers.  

                                                           
10

 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=WbCzY0bdhqc>. Acesso: 05 de fevereiro de 2016. 
11

 Coordenado pela professora Lídia Marôpo (Escola Superior de Educação / Insituto Politécnico Setúbal – 
Portugal).  

https://www.youtube.com/watch?v=WbCzY0bdhqc
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Inseridas no novo paradigma de comunicação publicitária, as estratégias 

apresentadas acima, nesse último grupo, estabelecem uma comunicação mais bidirecional 

com o público infantil, mesclam a publicidade com o conteúdo do site e tendem a 

proporcionar uma experiência lúdica da criança com a marca. Essas estratégias dialogam 

com o conceito de branded content, portanto, o foco é menos nas características dos 

produtos e mais na busca por estabelecer envolvimento emocional com os consumidores 

por meio das experiências de marca relacionadas ao conteúdo de entretenimento. Há uma 

clara propensão ao oferecimento de conteúdo midiático sem apelo evidenciado ao consumo 

do produto ou da marca que o patrocina. Isso tem implicado um embaçamento das 

fronteiras entre o que é e o que é não é publicidade, o que pode dificultar a identificação do 

conteúdo publicitário e de sua intenção persuasiva por parte do público infantil.  

Nessa conjuntura em que se percebe uma tendência a práticas de publicidade 

hibridizadas com conteúdo informacional e/ou de entretenimento, e à espera de uma 

regulamentação mais precisa e de responsabilidade ética, bem como de compromissos 

corporativos em relação à publicidade infantil, evidencia-se o papel essencial da educação 

para a recepção crítica da publicidade. 

 

2.3 A LITERACIA PUBLICITÁRIA COMO POSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UMA POSTURA 

CRÍTICA NA INFÂNCIA DIANTE DA PUBLICIDADE 

 
A discussão em torno da necessidade de inclusão do estudo das mídias e das práticas 

comunicativas na educação vem sendo feita há alguns anos. Fantin (2011) aponta que desde 

a década de 1980 já se enfatizava o papel da escola na produção social da comunicação 

emancipatória. Da preocupação com as mediações escolares e da premissa de que “a 

Figura 6 – Vídeo do canal da youtuber Julia Silva 
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comunicação é imprescindível para a educação, pois toda prática educativa é uma prática 

também comunicativa”, tem se configurado um prolífero campo teórico-prático: o da 

educação-comunicação. 

 Novos vieses investigativos têm se consolidado à luz da interface entre os campos da 

Educação e da Comunicação (COVALESKI, 2015b). No Brasil, muitos são os termos dados 

para esses novos vieses. Literacia midiática, mídia-educação, educomunicação, pedagogia da 

comunicação, leitura crítica dos meios são alguns deles. Essas distintas designações são 

resultantes de um campo relativamente novo e que tem encontrado algumas dificuldades de 

consolidação (BÈVORT, BELLONI, 2009). Ademais, correspondem a múltiplas concepções e 

enfoques distintos usados pelos variados especialistas que vêm se dedicando a refletir sobre 

os temas inseridos nessa interseção entre Educação e Comunicação. 

De acordo com Fantin (2011), apesar de não haver um consenso quanto ao termo 

usado, percebe-se a existência de uma concordância quanto aos objetivos de quem trabalha 

(no campo da teoria e da prática) com a educação para/com as mídias: a formação de um 

indivíduo ativo, crítico e criativo em relação às tecnologias de informação e de comunicação. 

Sendo assim, trabalha-se com a defesa da ideia de que não pode haver cidadania sem uma 

apropriação crítica e criativa das mídias (BÉVORT; BELLONI, 2009).  

No contexto da relação do fenômeno midiático com a educação, considera-se o papel 

educativo que as mídias exercem no mundo contemporâneo, ao funcionarem como 

difusoras de padrões, valores, normas de comportamento e referências identitárias. Em 

consonância com Setton (2015), nesta pesquisa, por mídia entendemos “todo o aparato 

simbólico e material relativo à produção de mercadorias de caráter cultural” (p. 7). 

Abrangendo, desse modo, todo o universo de mensagens difundidas com auxílio de algum 

suporte material, veiculadas sistematicamente por instituições de diversos setores – seja 

fonográfico, televisivo, editorial, cinematográfico, radiofônico ou publicitário. Nesse âmbito, 

quando se fala em apropriação crítica e criativa das mídias, contempla-se a capacidade do 

indivíduo de ter um pensamento e letramento crítico diante de todos os textos midiáticos do 

século XXI, por meio de competências em literacia global, cívica, tecnológica e de informação 

(ABREU, 2011). 

Entre esses textos midiáticos do século XXI comentados por Abreu (2011), incluímos 

o conteúdo publicitário. Do mesmo modo que se impulsiona a leitura crítica e a produção 

transformadora de conteúdos veiculados pelo jornalismo, pelo cinema, por novelas etc., 
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deve-se estimular o desenvolvimento de capacidades de literacia direcionadas 

especificamente para a publicidade (MACHADO, BURROWES, RETT, 2017). Essa necessidade 

fica ainda mais evidente perante constatações de que ainda são raros os projetos que se 

dedicam ao fomento de noções de literacia voltadas especialmente para a comunicação 

mercadológica (MALMELIN, 2010).   

Mensagens de marketing e de publicidade têm ocupado cada vez mais a vida diária 

do consumidor contemporâneo. De acordo com Malmelin (2010), os consumidores 

necessitam de competências em literacia publicitária para que sejam capazes de organizar, 

avaliar e compreender essas mensagens mercadológicas a que são expostos. O primeiro 

passo para isso, segundo o autor, é ter consciência do imenso volume de anúncios recebidos 

e da influência que a publicidade exerce em seu cotidiano. 

Malmelin (2010) considera a publicidade como uma forma de comunicação peculiar e 

que, portanto, requer habilidades específicas de literacia que diferem daquelas necessárias 

para outras formas de comunicação midiática. Com o intuito de diminuir a lacuna existente 

no estudo e na prática de literacia publicitária, o autor propõe um modelo baseado em 

quatro dimensões: informacional, estética/visual, retórica e promocional. A literacia 

informacional diz respeito à capacidade de avaliar a credibilidade e a validade da informação 

presente no discurso publicitário. A literacia estética/visual refere-se à habilidade de 

apreciar e problematizar a escolha dos elementos estéticos e de expressão artística usados 

em um anúncio de publicidade. A literacia retórica concerne à competência de compreender 

e avaliar criticamente variadas estratégias de persuasão utilizadas na publicidade. Por fim, a 

literacia promocional está relacionada à capacidade de reconhecer diferentes formas de 

comunicação mercadológica no cenário contemporâneo de convergência midiática, dessa 

forma, compreendendo diferentes tipos de parcerias comerciais e colaborações na indústria 

dos meios de comunicação.  

A esse modelo desenvolvido por Malmelin (2010), por meio de suas impressões 

resultantes de experiências de oficinas com jovens no contexto do Observatório da 

Publicidade Expandida12, Burrowes (2017) propõe o acréscimo de uma nova dimensão da 

alfabetização publicitária: a performática ou pragmática. Esse aspecto abrangeria à 

habilidade de perceber e avaliar a conexão ou distância entre as promessas das marcas e o 

                                                           
12

 Projeto de extensão fruto da parceria entre UFRJ e UFF, coordenado pela Patrícia Burrowes e que tem como 

objetivo contribuir com a educação crítica em relação à publicidade. 
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que elas de fato entregam, considerando o âmbito das práticas sociais diárias da empresa na 

área ambiental, social e no campo psicológico. 

Machado, Burrowes e Rett (2017) ressaltam que tais habilidades constitutivas da 

literacia publicitária já estão presentes nos indivíduos inseridos na sociedade de consumo. 

Podendo variar de acordo com a idade, o nível de instrução, o acesso à diversidade de mídias 

e, inclusive, com o grau de atenção empenhado nos vários momentos de exposição diária à 

publicidade. Nesse sentido, para as autoras, “a produção e divulgação de um modelo de 

leitura crítica serviria de eixo em torno do qual se poderia concentrar e organizar um saber 

disperso, favorecendo seu desenvolvimento e facilitando seu compartilhamento” (p. 13). 

Covaleski (2015b), ao avaliar o papel da mídia a partir do ponto de vista das 

narrativas publicitárias, assegura que a publicidade para ser analisada necessita ser dividida, 

desconstruída. Desse modo, seria possível estudar os elementos que a compõem e 

compreender como foi construída. Para promover a literacia midiática de jovens cidadãos, 

no que concerne ao conteúdo publicitário, o autor reúne alguns princípios fundamentais 

com base nas proposições de Baker (2008). São eles: 

 
(…) todas as mensagens mediáticas são criteriosamente construídas; as mensagens 
são construídas usando uma linguagem criativa e persuasiva seguindo um conjunto 
próprio de regras, técnicas e linguagens; pessoas-alvo das mensagens 
experimentam o mesmo conteúdo mediático de modo distinto; os media têm 
valores e pontos de vista próprios e que são incorporados no conteúdo que 
veiculam; a maioria das mensagens mediáticas é organizada para obtenção de lucro 
e/ou poder. (p. 464). 

 

Por sua motivação essencialmente comercial, ou seja, seu interesse em persuadir ao 

consumo, a publicidade é compreendida por Covaleski (2015b) como uma das áreas mais 

controversas do campo da comunicação midiática. Inclusive, por dentre seus públicos 

estarem crianças, as quais não apresentam a devida capacidade cognitiva para interpretação 

crítica de suas mensagens. Nesse contexto, como trabalhar a literacia publicitária com 

crianças? Nas seções seguintes apresentaremos e discutiremos algumas possibilidades a 

partir de experiências desenvolvidas, no decorrer do estágio de pós-doutorado, com um 

grupo de crianças com idade entre 10 e 11 anos. 
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2.3.1 Oficina “Internet: novo espaço para o brincar” 

 

 A primeira oficina contou com três atividades: (i) “apresentando a proposta de 

pesquisa”; (ii) “quem sou eu?”; (iii) “brincando no mundo on-line”. O tempo de 1 hora e 30 

minutos foi dividido da seguinte forma: 20 minutos para a primeira atividade, 30 minutos 

para a segunda, 10 minutos de intervalo e 30 minutos para a última dinâmica. 

 A primeira atividade teve o objetivo de explicar a proposta da pesquisa e sanar 

possíveis dúvidas, além de apresentar o Termo de Consentimento Livre Esclarecido e 

estabelecer um acordo de convivência durante as oficinas. Todas as crianças demonstraram 

interesse em participar do estudo e assinaram o termo. Como acordo de convivência, 

combinamos questões básicas como: levantar a mão para falar, procurar respeitar a fala do 

colega e, caso alguém não quisesse participar de alguma atividade, acordamos que poderia 

sair da sala, sem problemas. 

 A segunda atividade da oficina, “quem sou eu”, teve o propósito de conhecer cada 

participante e mapear seus hábitos de consumo midiático. Cada criança recebeu uma folha 

de papel que simulava o perfil de um usuário da rede social Facebook (Figura 7). Nessa folha, 

os estudantes tinham que preencher os espaços em branco, indicando suas preferências de 

estilos musicais/cantores (as), filmes, programas de TV, livros, redes sociais digitais e jogos. 

Em seguida, os perfis construídos foram apresentados para o grupo. 

 

 

Figura 7 – Material da atividade “quem sou eu?” 
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Dados do Painel Nacional de Televisão, do Ibope Media, indicam crescimento, entre 

os anos de 2004 e 2014, do tempo médio por dia que crianças brasileiras passam em frente à 

televisão (CRIANÇA E CONSUMO, 2015). Em 2004, esse tempo era de 4 horas e 43 minutos e, 

em 2014, chegou a 5 horas e 35 minutos, sendo, portanto, superior ao tempo médio que a 

criança passa na escola que é 3 horas e 15 minutos por dia (CRIANÇA E CONSUMO, 2015). 

Compreendendo as crianças participantes da pesquisa como inseridas nesse contexto, 

buscamos obter um panorama mínimo do tipo de programação televisiva que consumiam 

(ver Quadro 1). 

QUADRO 1 – Lista de programas televisivos preferidos pelas crianças 

PROGRAMAS TELEVISIVOS 

Desenho animado 

O incrível mundo de Gumball 

Gravity Falls 

Apensas um show 

Hora da Aventura  

Programa de auditório 

Pânico na Band 

Domingo Legal 

Hora do Faro 

Zorra 

Série 
Teen Wolf 

Arrow 

 

O tipo de conteúdo citado como preferido por todas as crianças foi o desenho 

animado, em conformidade com pesquisas anteriores (GARITAONÂNDIA et al., 2001) que 

indicam esse gênero como um dos favoritos pelo público infantil. Entre os mencionados, 

estão: O incrível mundo de Gumball, Gravity Falls, Apenas um show e Hora da aventura. 

Além dos desenhos animados, as crianças disseram assistir as séries: Tenn Wolf e Arrow. 

Programa de auditório foi um terceiro tipo de programação mencionada na pesquisa. Entre 

os citados, estão: Pânico na Band, Domingo Legal, Hora do Faro e Zorra. É interessante 

ressaltar que nenhum desses programas de auditório tem seu conteúdo voltado para o 

público infantil.  

Em relação aos filmes que mais gostam, como mostra o Quadro 2, as crianças citaram 

filmes de ação (Karate Kid, Batman vs. Superman), de animação (Alvin e os esquilos na 

estrada, Bob Esponja fora d’água), de comédia (Crô: o filme), de fantasia (Descendentes), e 

de ficção científica (Avatar, Divergente). 
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QUADRO 2 – Lista de filmes preferidos pelas crianças 

FILMES 

Ação 
Karate Kid 

Batman vs. Superman 

Animação 
Alvin e os esquilos na estrada 

Bob Esponja fora d’água 

Comédia Crô: o filme 

Fantasia Descendentes  

Ficção científica 
Avatar 

Divergente 

 

 Quanto ao estilo musical que mais escutam, o funk e o hip hop se destacaram. Mc 

Biel e Ludmilla foram os cantores mencionados do primeiro ritmo e Hungria Hip Hop e Tribo 

da Periferia foram os citados do segundo ritmo. O pop rock (da Banda Mata) e o forró (do 

Wesley Safadão) foram outros estilos que apareceram nas respostas (ver Quadro 3). 

  
QUADRO 3 – Lista de estilos musicais/cantores (as) preferidos pelas crianças 

ESTILO MUSICAL / CANTOR (A) 

Forró Wesley Safadão 

Funk Mc Biel 

Ludmilla 

Hip Hop Hungria Hip Hop 

Tribo da Periferia 

Pop Rock Banda Malta 

 

Sobre seus livros prediletos, as crianças citaram 9 títulos, pertencentes a 4 gêneros 

literários (ver Quadro 4). Fantasia e comédia são os gêneros que se destacam, com 4 títulos 

cada um. Entre os livros de fantasia estão: Gatos guerreiros, Diário de um zumbi do 

Minecraft, Ladrão mágico e Invasão ao mundo da superfície: uma aventura não oficial de 

Minecraft. Entre os de comédia estão: Diário de um banana; Fala sério, pai; Fala sério, amor. 

Os outros gêneros literários que as crianças disseram gostar são: aventura e ficção história. 

Em relação ao primeiro, mencionaram o livro Leão Branco e, quanto ao segundo, citaram o 

livro Os senhores do Norte. Todas as obras indicadas durante a atividade fazem parte da 

categoria infanto-juvenil, com exceção do Os senhores do Norte. 
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QUADRO 4 – Lista de livros preferidos pelas crianças 

LIVROS 

Aventura Leão Branco 

Comédia 

Diário de um banana  

Fala sério, pai. 

Fala sério, amor. 

Fantasia  

Gatos guerreiros 

Diário de um zumbi do Minecraft 

Ladrão mágico 

Invasão ao mundo da superfície: uma aventura não oficial de Minecraft 

Ficção histórica Os senhores do Norte 

 

 Também nos interessava, nessa atividade, obter um panorama mínimo sobre o 

acesso a sites de redes sociais, bem como de jogos. De acordo com a pesquisa TIC Kids 

Online Brasil 2014, entre as principais atividades que crianças de 09 a 10 anos – faixa etária 

bem próxima da que estamos trabalhando na pesquisa (10 e 11 anos) – realizam na internet, 

em primeiro lugar, está jogar on-line (67%). Em terceiro lugar, está utilizar redes sociais 

(38%), ficando atrás de pesquisar (52%). Essa popularidade dos sites de jogos e de redes 

sociais entre as crianças foi constatada na pesquisa. Todos os participantes do estudo 

disseram ter o hábito de usar o Whatsapp e o Facebook. Algumas das crianças citaram ainda 

outras redes: Instagram, Snapchat, Twitter (ver Quadro 5).  

 

QUADRO 5 – Redes sociais acessadas pelas crianças 

 

 

 

 

 

 

 Como mostra o quadro 6, em relação aos jogos na internet preferidos, foram citados: 

de construção (Minecraft), de esporte (Dream League Soccer), de faz de conta (Toca 

Kitchen), de RPG (RPG Toram Online, RPG Stellacept) e de simulação (The Sims). 

 

REDES SOCIAIS 

Whatsapp 

Facebook 

Instagram 

Snapchat 

Twitter 



 

 

46 

 

QUADRO 6 – Jogos acessados pelas crianças 

JOGOS 

Construção Minecraft 

 

Esporte Dream League Soccer 

Estratégia Clash Royale 

Plants vs. Zombis 

Faz de conta Toca Kitchen 

RPG RPG Toram Online 

PRG Stellacept Online 

Simulação The Sims 

 

 Na terceira e última dinâmica da oficina (“brincando no mundo on-line”), buscamos 

trabalhar o sentido da internet no entretenimento infantil no cenário contemporâneo e 

oportunizar a troca de experiência sobre os desafios e prazeres que as crianças encontram 

na rede mundial de computadores. Para isso, distribuímos placas aos participantes que 

deveriam ser preenchidas com palavras que completassem as seguintes frases: 

o Eu jogo na internet quando... 

o Eu gosto de jogar na internet porque... 

o Eu jogo na internet com [que pessoa (s) ou ninguém]... 

o Eu jogo na internet com [celular/computador/tablet]... 

o O que eu já aprendi jogando na internet foi... 

o O que eu já vi/vivi de perigoso nos jogos na internet foi... 

o Quando eu não estou brincando na internet, eu brinco de... 

o O que tem de mais legal nos jogos na internet é... 

o O que tem de mais chato nos jogos na internet é... 

Após fazermos cada pergunta e dar um tempo para que as crianças escrevessem nas 

placas, pedíamos para que compartilhassem com os colegas o que escreveram.  Na dinâmica, 

de forma descontraída, as crianças nos contaram alguns de seus hábitos ao jogar online e 

suas opiniões sobre essa prática tão comum em seus dias. Como indicam as frases abaixo, 

demonstraram que jogam na internet sempre que têm oportunidade. 

Quando eu posso jogar. 
 
Eu jogo quando não estou de castigo. 
  
Quando eu tenho tempo. 
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[Quando] eu estou em casa. 
 
[Quando] eu estou com o celular ou notebook.  

 
 As crianças disseram ter o costume de jogarem sozinhas ou acompanhadas de 

amigos, familiares (primos e irmãos) e também com pessoas desconhecidas. Celular, 

computador e tablet são os mecanismos que usam para jogar on-line. Além disso, todas 

apontaram a diversão como o principal motivo para passarem tanto tempo jogando. 

É divertido demais. É muito massa. 
 
Eu gosto de jogar na internet, porque é legal e divertido. 
 

Embora as falas anteriores indiquem que as crianças dedicam grande parte do seu 

cotidiano com jogos on-line, em outras falas, elas também demonstraram que as 

brincadeiras realizadas através da internet não substituem as sensações e experiências 

possibilitadas quando se brinca no espaço físico concreto, confirmando resultados 

alcançados em estudos anteriores (CRAVEIRO, 2014). Nesse sentido, citaram uma variedade 

de “brincadeiras off-line” presentes no dia-a-dia delas: boneca, andar de patins, jogos de 

tabuleiro, pula-pula, jogar bola, desenhar, andar de bicicleta. A rua e o interior de suas casas 

são os locais onde praticam essas atividades; e os amigos e os irmãos são suas principais 

companhias. Ver televisão e dormir foram outras atividades indicadas como atividades de 

lazer realizadas quando não estão acessando a internet. 

 Sobre o que mais gostam nos jogos na internet, as crianças apontaram as simulações 

realistas e a adrenalina sentida ao passar das fases. Por outro lado, o que mais as irritam é o 

fracasso ao morrer no jogo, os bugs13 e a publicidade que atrapalha a experiência de jogo. 

Alguns tem muita propaganda. 
 
Quando tem muita propaganda. 
 

 Compreendendo riscos e oportunidades a partir das definições apresentadas na 

pesquisa EU Kids Online, sistematizadas por Hasebrink et al. (2009), a atividade também 

oportunizou um mapeamento sobre possíveis situações de riscos e oportunidades as quais 

as crianças poderiam estar expostas ao brincarem de jogar na internet. Jogar com pessoas 

                                                           
13

 Falha ou erro no código do jogo que provoca seu mau funcionamento. 
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desconhecidas14 e ter sua conta hackeada foram os possíveis riscos que identificamos a 

partir das falas dos participantes da pesquisa: 

 [Eu jogo] mais com desconhecidos e só às vezes com meus amigos. 
 
 Uma vez eu estava jogando e um hacker quase hackeou a minha conta. 

 

 Como oportunidades encontradas nos jogos, as crianças reconheceram a melhora na 

sua coordenação motora, o aumento da sua confiança, a possibilidade de viver aventuras e o 

aprendizado do idioma inglês, muito presente nos jogos que acessam. 

[Eu aprendi] inglês e aventuras. 
 
[Eu aprendi] coordenação nos dedos e inglês. 
 
Eu aprendi que confiança é merecida. 

 
 Essa primeira oficina, portanto, possibilitou um primeiro contato agradável com as 

crianças participantes do estudo. Por meio de atividades lúdicas, construímos um espaço de 

integração e de compartilhamento de experiências e vivências. Nesse espaço, conhecemos 

minimamente o consumo midiático delas e percebemos como grande parte de seus 

cotidianos é formada por contatos permanentes de comunicação midiática e, 

consequentemente, pela publicidade que patrocina essa comunicação. Além disso, pudemos 

conhecer alguns hábitos presentes na atividade de jogar on-line, as opiniões das crianças em 

relação a essa prática, bem como as evidências de situações que elas reconhecem como 

riscos e oportunidades. 

 

2.3.2 Oficina “Desmistificando a publcidade: conceito, linguagem e estratégias de 
persuasão” 

 
A segunda oficina foi composta pelas seguintes atividades: (i) “criando um anúncio”, 

(ii) “desmistificando a publicidade”, (iii) “analisando a publicidade: o que esse anúncio diz?”. 

O tempo destinando para a primeira atividade foi de 20 minutos, para as duas outras foi de 

30 minutos, somando-se um intervalo de 10 minutos entre a segunda e a terceira. 

A atividade “criando um anúncio” consistiu em disponibilizar uma caixa de papelão 

contendo vários objetos diferentes, organizar as crianças em dupla e solicitar que cada uma 

escolhesse algo da caixa para que fosse o produto do anúncio publicitário que iriam construir 
                                                           
14

 Por outro lado, jogar com pessoas desconhecidades pode também representar uma oportunidade de partilha 
de experiência com seus pares. 
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e, posteriormente, apresentá-lo para o restante do grupo. Para a criação, foram 

disponibilizados canetas, lápis de cor e papéis. Contudo, as crianças foram avisadas que 

poderiam usar a criatividade e criar um anúncio para ser divulgado em qualquer mídia (TV, 

rádio, internet, jornal, revista etc.) e para qualquer público (crianças, jovens, adultos, 

mulheres, homens). Para isso, poderiam usar o material disponibilizado para fazer um 

anúncio impresso ou até mesmo realizar uma encenação de um vídeo para TV, por exemplo. 

O tempo da dinâmica foi dividido em 20 minutos para criação do anúncio e 10 minutos para 

apresentação.  

Boneco do filme Star Wars, óculos de sol e pinguim de pelúcia foram os objetos 

escolhidos pelas três duplas para “brincar” de anunciar. Todas as crianças decidiram 

apresentar seus anúncios em formato de dramatização, mas nenhuma deixou claro em que 

meio ou formato pretendiam veiculá-los nem a que público pretendia direcioná-lo. Logo 

abaixo, seguem alguns trechos das dramatizações de cada dupla: 

Dupla 1: Esse boneco é muito barato. Você pode comprar para você e se 
divertir em casa por R$ 10,99. [Ao terminar de falar, a criança faz barulho 
de tiro com a boca e simula que o boneco estaria atirando].  
 
Dupla 2: Esse é o óculos solar. É melhor que todos os óculos do mundo, 
porque ele ajuda a ver melhor no sol. Mas os outros não têm a mesma 
vantagem que ele. O preço dele é muito bom: R$ 23,90. E parcelamos em 
duas vezes sem juros.  
 
Dupla 3: Esse é o senhor patinho [faz barulho de pato com a boca]. Os 
amigos dele do orfanato estão precisando de uma ajuda. Você pode 
comprar ele por apenas R$ 5,99. Os amigos dele estão precisando de uma 
família no orfanato e ele também, sabia? Também pode servir muito para 
suas crianças abraçarem, pro seu cachorro morder... E só. 
 

Nos anúncios criados pelas crianças, observamos a presença de um discurso 

informativo como atributo principal, com destaque para a informação sobre o preço dos 

produtos: “é muito barato”, “o preço dele é muito bom”, “apenas R$ 5,99”. Também 

percebemos a presença de um discurso persuasivo, voltado para o convencimento à compra 

dos objetos anunciados. Como estratégias de persuasão, as crianças da dupla 2 recorreram 

às vantagens de uso do produto (“ajuda a ver melhor no sol”) e as crianças das outras duplas  

fizeram uso do lado emocional (“se divertir em casa”, “os amigos dele do orfanato estão 

precisando de uma ajuda”). A utilização de efeitos especiais apareceu na dupla 1, que 
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indicou que o boneco de brinquedo se mexeria no anúncio e sairia “tiros explosivos” da sua 

arma. Não houve qualquer menção a marcas em nenhum dos anúncios criados. 

Com essa atividade, foi possível mapear os conhecimentos prévios das crianças sobre 

publicidade, além de proporcionar um momento de reflexão sobre os anúncios a que são 

expostas diariamente. Para construírem suas peças, tiveram que recorrer ao que elas veem, 

às estratégias a que estão expostas. Ou seja, as crianças tiveram que pensar sobre o que é 

uma publicidade e acerca de quais são os possíveis elementos que a compõem, para depois 

organizarem todo esse conhecimento em um anúncio. 

 A segunda atividade da oficina, “desmistificando a publicidade”, teve como objetivo 

desvelar a função da publicidade, seu objetivo e suas estratégias de persuasão. Para tanto, 

com auxílio de apresentação de slides, trabalhamos com as crianças a partir de três 

questões-problema em torno da temática da publicidade: “para que serve?”; “onde eu 

vejo?”; “como funciona?”. Desse modo, seguindo esse roteiro, primeiramente, 

problematizamos a atividade publicitária como uma forma de comunicação que se 

caracteriza pela persuasão e que, portanto, tem sempre a função de despertar nas pessoas o 

desejo de adquirir algo. Posteriormente, discutimos a respeito da presença da publicidade 

em vários aspectos de nossa vida cultural e social, ou seja, em vários momentos da nossa 

vida cotidiana. O intuito era demonstrar que em diversos espaços há empresas tentando nos 

convencer a comprar ou a sentir vontade de comprar algo. Em seguida, apresentamos 

definições e exemplos de alguns dos elementos que compõem um anúncio, os quais 

contribuem para que uma marca se destaque e obtenha êxito junto a seu público-alvo. Entre 

esses elementos, destacamos: 

o Logo: nome, sinal, desenho para identificar uma empresa. 

o Slogan: palavra ou frase curta de fácil memorização. 

o Jingle: música curta usada no comercial para divulgar um produto ou empresa. 

o Mascote: animal, pessoa ou objeto animado que representa uma marca ou uma empresa. 

o Uso de celebridades e personagens: presença de pessoas reconhecidas pelo público ou 

personagens do mundo de desenhos animados, filmes, HQ’s. 

Por fim, ressaltamos que a publicidade, para atingir seus objetivos, faz uso de vários 

artifícios (efeitos especiais, técnicas de manipulação de imagens etc.). Com o intuito de 

evidenciar isso, exibimos exemplos que revelam o contraste flagrante entre o que aparece 

no anúncio e a realidade. Entre os vídeos mostrados às crianças para tal fim, estavam dois da 
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série Real Food, But Not Really15, criada por Minhky Le, os quais exploram como os 

alimentos são preparados para serem servidos e como são produzidos para fotografia ou 

vídeo publicitário, por meio do uso de corantes, enchimento de algodão, gelo artificial e uma 

série de outros mecanismos. Outro vídeo exibido foi o Evolution16, veiculado em 2006, no 

Canadá, como parte da campanha “Real Beleza” da marca Dove. O vídeo denuncia como os 

efeitos de iluminação, maquiagem e manipulação digital aplicados no desenvolvimento de 

um anúncio podem modificar profundamente as características de uma modelo e distorcer 

nossa percepção de beleza.  

Durante a discussão, as crianças se mostraram interessadas e participativas, dando 

suas opiniões e relatando experiências do seu cotidiano. No momento da transmissão dos 

vídeos, demonstraram surpresa e estranheza em relação a alguns dos recursos usados pela 

publicidade. Sobre o vídeo da campanha “Real Beleza”, alguns disseram:  

Tão até botando cabelo. Nossa! 
  
Eles tão botando pescoço. 
 
Caraca, eles botam tudo. Tudo é mentira.  
 

Acerca dos vídeos da série Real Food, But Not Really, falaram:  

Caraca, meu. É pra fingir. 
 
Pra grudar né? Caraca! Algodão? 
 
Botou algodão, gente. 
 
Aí a gente ver, fica com uma super fome, compra e vê que não era bem 
aquilo que a gente viu na propaganda. 
 

E a gente tá querendo comer isso?!  
 

Essas falas evidenciam a credulidade que essas crianças tinham na publicidade e até 

uma certa inocência diante dos vários artifícios possíveis de serem utilizados para tornar 

uma campanha mais atrativa aos olhos de quem irá consumi-la. Esse momento da oficina, 

portanto, possibilitou que as crianças avaliassem e até desmistificassem seus conhecimentos 

prévios sobre a publicidade. 

                                                           
15

 Disponíveis em: <https://goo.gl/9PfZbQ>  e <https://goo.gl/GxsRRF>. Acesso em: 20 jul. 2017. 
16

 Disponível em: <https://goo.gl/zG6mFG>. Acesso em: 20 jul. 2017. 
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A última atividade da oficina, “analisando a publicidade: o que esse anúncio diz?”, 

consistiu em propor que as crianças analisassem criticamente um anúncio publicitário. Para 

tanto, solicitamos que, organizadas em duplas, se atentassem para os seguintes aspectos: 

“qual o produto está sendo vendido?”; “qual a marca do produto?”; “qual o público-alvo 

busca atingir?”; “onde esse anúncio pode ter sido divulgado?”; “o que é usado como 

estratégia para chamar atenção do público-alvo?”. 

 Para a atividade de análise, cada dupla recebeu uma peça publicitária. Após a 

discussão, as crianças socializaram suas impressões para o restante do grupo. A dupla 1 ficou 

com um anúncio do produto Danoninho da marca Danone (Figura 7). As crianças 

conseguiram identificar o produto anunciado, assim como a marca que o patrocinava. 

Disseram que o público-alvo era o infantil, mas não souberam explicar o motivo. Uma 

criança de outra dupla ajudou-os, dizendo que o anúncio talvez fosse para criança por conta 

do uso do personagem Dino (dinossauro usual nas campanhas de Danoninho). Afirmaram 

que a peça deve ter sido veiculada em supermercados, próximo às prateleiras onde o 

produto é exposto, pois chamaria mais atenção. Quando indagadas sobre quais estratégias 

de persuasão conseguiram identificar no anúncio, citaram o slogan (“tão saudável quanto 

um carinho”) e o personagem Dino.  

 

Figura 7 - Anúncio analisado pela dupla 1 

A dupla 2 analisou uma peça promocional de outro iogurte da marca Danone (Figura 

8). As crianças identificaram tanto o produto como a marca. De acordo com elas, o comercial 

foi direcionado a “crianças de 2 a 8 ou 9 anos”, pois crianças maiores não iriam se interessar 
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por aquele produto. Revista e televisão foram os meios indicados como possíveis de ter 

veiculado aquela publicidade. Entretanto, quando a pesquisadora começou a apontar alguns 

elementos do cabeçalho e do rodapé da peça que passaram despercebidos, mudaram de 

ideia e disseram que, na verdade, a peça foi veiculada na internet:  

Ah, é na internet.  
 
Parece que já está na tela do computador.  
 
Tem o Facebook e tudo ali.  

 

Entre as estratégias usadas para chamar atenção, foram citadas o uso de 

personagens da Turma da Mônica e a utilização de jogos para tornar o anúncio divertido e 

atrair as crianças. 

 

 

Figura 8 – Anúncio analisado pela dupla 2 

Por sua vez, a dupla 3 teve a tarefa de analisar uma publicidade de produtos de 

maquiagem da marca O Boticário (Figura 9). Assim como ocorreu nos outros dois anúncios, 

conseguiram identificar o produto e a marca. Disseram que a peça deve ter sido veiculada 

em revistas, mas ressaltaram que já viram um comercial semelhante na televisão. A questão 

sobre a que público-alvo a peça se destinaria gerou divergência. A dupla responsável pela 

análise afirmou que o anúncio se destinava a mulheres adultas, pois “(...) criança não quer 
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comprar esse produto”. Os componentes das outras duplas não concordaram. Um das 

meninas argumentou que tem criança que também usa maquiagem. Outra menina contra 

argumentou dizendo que crianças muito pequenas, com 3 anos por exemplo, não utilizam 

esses produtos. Um dos meninos, com base na discussão levantada pelas colegas, disse que 

o público-alvo do anúncio poderia ser, então, meninas a partir de 9 anos. Por fim, como 

estratégias para chamar atenção, a dupla apontou o uso de uma modelo bonita, os efeitos 

de luz no seu rosto e o movimento dela passando o batom na boca. Todavia, o fato de a 

modelo ser uma atriz famosa (Isabella Santoni) entre os jovens passou despercebido pelas 

crianças. Embora elas tenham reconhecido a atriz quando a pesquisadora perguntou quem 

era a modelo do anúncio, elas não identificaram o uso da sua imagem como um dos artifícios 

usados pela publicidade para chamar atenção do público. 

 

Figura 9 – Anúncio analisado pela dupla 3 

Nessa terceira atividade, portanto, as crianças desconstruíram a publicidade, a fim de 

visualizar os elementos que a compõem e buscar entender a função de cada um deles. Esse 

exercício possibilitou trabalhar algumas das habilidades de literacia publicitária propostas no 

modelo de Malmelin (2010), sobretudo, as dimensões estética/visual e retórica. Ademais, 

avaliamos que a atividade permitiu abordar os princípios fundamentais de Baker (2008), 

especialmente, no que tange à compreensão de que toda mensagem publicitária é 

criteriosamente construída para atingir um determinado público, por meio de uma 

linguagem criativa e persuasiva. 

Avaliando as três atividades que compuseram a oficina, podemos dizer que, em 

conjunto, deram a oportunidade de trabalhar as competências em literacia publicitária em 
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três aspectos: organizar, avaliar e compreender. Nessa perspectiva, ao “brincarem de criar 

um anúncio”, as crianças foram convidadas a organizar seus conhecimentos prévios sobre a 

publicidade. Posteriormente, na atividade “desmistificando a publicidade” puderam avaliar 

alguns desses conhecimentos. Por fim, ao realizarem o exercício prático de análise de uma 

peça publicitária, puderam refletir sobre a estética, a linguagem, as estratégias e, assim, 

compreender que todo anúncio é cuidadosamente criado por alguém, com algum objetivo, 

para atingir determinadas pessoas. 

 

2.3.3 Oficina “Publicidade nos jogos de internet: tipos, formatos e estratégias de 
persuasão” 

 

 A terceira oficina contou com as seguintes atividades: (i) “conhecendo a publicidade 

nos sites de jogos na internet: tipos de formatos”; (ii) “qual a influência da publicidade nos 

jogos de internet na minha vida?”. O tempo destinado para a primeira dinâmica foi 30 

minutos e 40 minutos para a segunda. Entre as atividades, fizemos um intervalo de 10 

minutos. Os demais 10 minutos finais foram usados para discutir sobre qual o material as 

crianças gostariam de construir na próxima oficina, reunindo tudo que vimos e discutimos 

acerca da publicidade e dos jogos de internet.  

 A primeira atividade teve o objetivo de apresentar e problematizar os tipos de 

anúncios presentes nos jogos on-line. Iniciamos a reflexão enfatizando que a publicidade se 

utiliza de formatos e estratégias distintos em cada meio de comunicação (televisão, rádio, 

revistas, internet etc.). Nesse sentido, perguntamos às crianças como os anúncios apareciam 

nos jogos que elas acessavam on-line. Suas respostas evidenciaram que elas tendem a 

reconhecer com mais facilidade um conteúdo como publicidade nos sites de jogos quando 

esta se apresenta de forma mais explícita na tela. 

Na frente da tela. 
 
Normalmente na frente. 
 
Ou embaixo e em cima [da tela]. 
 
Ocupa a tela inteira também. 
 
Aparece em vídeo e tem que esperar 29 segundos pra fechar. 
 
Só não aparece em um lugar: no teclado. 
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 Em seguida, com auxílio de uma apresentação de slides, aprofundamos a reflexão 

sobre o assunto, mostrando que a publicidade pode aparecer de outras formas além 

daquelas que tinham sido apontadas. Desse modo, os anúncios poderiam surgir: separados 

dos jogos; no meio dos jogos, atrapalhando; dentro dos jogos, sem atrapalhar; disfarçada de 

jogo. Para facilitar a visualização, exibimos exemplos práticos por meio de print screen de 

telas de anúncios veiculados em sites de jogos direcionados ao público infantil. Logo abaixo 

podem ser conferidos alguns dos exemplos usados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ao exibirmos os exemplos, as crianças foram lembrando situações em que viram 

conteúdos como aqueles. Os anúncios que surgem no “meio dos jogos” foram bem 

criticados e geraram relatos de experiências negativas, como as que disponibilizamos a 

seguir: 

Eu estava jogando Minecraft, estava tão boa a imagem, eu estava tão bem, tia. Eu 
ia ganhar aquela partida. Aí apareceu aquele bendito daquele negócio... Aí, pum, 
eu apertei na propaganda e (...) o jogo parou. 
 
Eu estava jogando Subway Surffers muito rápido, muito rápido. Aí eu estava 
pulando, aí eu apertei na propaganda e eu saí do jogo. 

 

Figura 10 – Exemplos de anúncios que aparecem nos sites de jogos 
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Ao apresentarmos exemplos de anúncios “dentro do jogo”, as crianças também 

compartilharam casos em que se depararam com esse tipo de conteúdo: 

E tem alguns jogos que, se você assistir esses vídeos, você ganha alguma coisa. 
 
Quando eu estou jogando a fazendinha, fica bem pequenininho assim no canto, (...) 
aí você ver o vídeo [publicitário] e você ganha ou diamantes ou dinheiro. 
 

Para elas, essa forma de anúncio integradas ao jogo é muito mais atraente, porque ao 

invés de atrapalhar a sua experiência de jogar, fornece benefícios e, assim, melhora seu 

desempenho. 

 Em relação aos exemplos de “publicidade disfarçada de jogo”, os estudantes 

disseram não lembrar ter visto algo do tipo, mas comentaram achar essa forma muito mais 

difícil de não ser vista, porque se apresenta completamente diluída em seu conteúdo e, 

sendo assim, chama atenção do usuário sem interromper o jogo, como evidenciam essas 

falas: 

Porque você tá jogando, aí parece um negócio desses no jogo que você acha 
maneiro, aí você acha que o negócio é bom. 
 
Porque não atrapalha. 
 
Porque inclui no jogo. 

 

Na segunda atividade da oficina, o intuito foi discutir a influência da publicidade 

veiculada nos sites de jogos no cotidiano infantil. Para tal fim, fixamos 3 cartazes na lousa, 

cada um contendo as seguintes perguntas:  

o Quais produtos e marcas eu vejo em anúncios enquanto eu jogo? 

o Quais produtos eu vejo em anúncios enquanto eu jogo, sinto vontade de ter, mas não 

consigo comprar? 

o Como me sinto quando eu não posso ter o que vejo na publicidade? 

No centro da sala, foram espalhadas figuras variadas de produtos e marcas 

comumente anunciados em sites de jogos, figuras expressando sentimentos (raiva, tristeza, 

indiferença, alegria etc.) e folhas autoadesivas para serem usadas caso alguma criança 

quisesse escrever o nome de um produto ou marca não dispostos nas imagens. Uma pessoa 

por vez escolheu algumas das figuras para colar em cada cartaz e explicou ao grupo sua 

escolha, relatando uma situação/experiência.  

A condução dessa atividade aconteceu em conformidade com Sampaio, Cavalcante et 

al (2016), que trabalharam a questão da influência da publicidade a partir da ótica das 
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crianças, avaliando como elas se situam diante dessa possibilidade. Elas reconhecem essa 

influência? Se sim, como a qualificam e em que aspectos se manifesta? 

Ao responderem sobre a primeira questão da dinâmica, como evidenciam os relatos 

abaixo, foi possível observar que as crianças estão expostas a uma grande variedade de 

produtos e marcas quando jogam online.  

Sempre quando eu estou jogando aparece lá “compre no McDonald’s o sanduíche 
novo”. 
 
Calçados tem muito (...) dentro do jogo. Aí aparece lá dizendo “compre um sapato 
tal...”. 
 
Quando eu estou jogando, aí aparece propaganda da C&A na tela do jogo. 
 
Quando eu estou no jogo de futebol, eu vejo propaganda do McDonald’s. 
 
Celular sempre tem quando eu estou jogando. Aparece os celulares novos, tipo 
iPhone que vai ser lançado. 
 
Maquiagem aparece no YouTube e também nos jogos. Aparece O Boticário, 
aparece a imagem de uma menina, de uma moça e um monte de maquiagem do 
lado dela. 
 
Quando eu estou jogando aparece caderno de R$ 1,99, caderno por R$ 6,99, coisas 
assim. 
 
Tia, sapato eu vejo muito quando eu estou jogando na internet, (...) aparece a 
marca da Nike. 

 

Entre os produtos citados pelas crianças há um destaque para jogos de videogame, 

hambúrgueres e aparelhos eletrônicos (celular, tablet, computador). Com menos destaque, 

aparecem nas falas: automóvel, calçados, filmes, maquiagem, material escolar, roupas. Em 

relação às marcas que mais chamam sua atenção ao jogarem na internet, citaram as 

seguintes: Adidas, Apple, Bobs, Burger King, C&A, Ferrari, Leader, LG, McDonald’s, Motorola, 

Nike, O Boticário, Pampili, Samsung, Toca Boca. 

Diante dos anúncios dessa variedade de produtos e marcas que invadem sua 

experiência de jogar on-line, os participantes da pesquisa reconhecem que tem seu desejo 

influenciado. Nesse sentido, relataram já ter, em uma situação específica, sentido desejo de 

comprar algo como por exemplo: biscoitos, celulares, chocolates, computadores, console do 

Xbox One, jogos para o Xbox One, maquiagens, perfumes, refrigerantes, tablets, um carro da 

Ferrari.  

Após refletirem acerca da influência da publicidade sobre o seu desejo de compra, as 
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crianças compartilharam como lidam com isso. Guiadas pela pergunta “como eu me sinto 

quando eu não posso ter o que vejo na publicidade?” e com a ajuda de figuras, construíram 

um cartaz demonstrativo de seus sentimentos (ver Figura 11) e, em seguida, explicaram em 

palavras como se sentem. 

Eu fico com muita raiva quando tem uma coisa que eu preciso muito e minha mãe 
não quer comprar.  
 
[Fico] com raiva quando eu estou precisando mesmo. Às vezes é roupa, às vezes é 
material escolar. 
 
(...) eu fico nervosa, depois eu fico muito triste.  
 
Eu fico com raiva porque é uma coisa que eu quero muito e é uma coisa que vai me 
ajudar porque eu estou sem roupa. Eu praticamente estou pelada. (...) Aí eu falo 
para o meu pai comprar, ir ao shopping e ele não vai. Aí eu fico muito, muito triste. 
 
Eu me sinto triste, muito, muito triste. E depois eu fico com raiva. E fico pedindo de 
novo. 
 
Teve uma vez que eu quase arranquei meu cabelo. 
 

 

 

Figura 11 – Cartaz construído pelas crianças na atividade                                                                                                           
“qual a influência da publicidade nos jogos de internet na minha vida?” 

  

 Como é possível perceber no cartaz, bem como nas falas acima, os sentimentos de 

raiva e tristeza predominam. A fala de uma das crianças chamou atenção, pois não 

aparentava se referir a uma tristeza passageira, fruto de uma frustração momentânea por 
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não poder comprar um produto que queria. Em diálogo com a pesquisadora, reproduzido a 

seguir, ela demonstrou se sentir sempre triste por não ter dinheiro e por entender a 

felicidade como algo a ser alcançado somente por meio financeiro.  

Criança: Tia, eu não sei como é ser feliz, porque a minha vida toda eu só passei 
triste.  
Pesquisadora: Mas por que você sempre está triste? 
Criança: Porque nada acontece. 
Pesquisadora: E o que você queria que acontecesse? 
Criança: Sei lá, talvez ficar bilionário. 
Pesquisadora: E você só sentiria felicidade se ficasse bilionário? 
Criança: Sim. 
 

A questão financeira da família apareceu na fala de outras crianças como um 

empecilho para que os pais possam comprar o que pedem, como demonstram os trechos 

abaixo: 

Eu adoro comprar roupa. (...) Ela [a mãe] fala que não tem dinheiro e que, se 
pudesse, ela comprava. 
 
Pesquisadora: E o que sua mãe fala para você quando você insiste? 
Criança: Que não tem dinheiro para comprar. 
 
Pesquisadora: E o que seus pais dizem quando você se sente assim? 
Criança: Não vão comprar porque não têm dinheiro. 
 

 Além de sentirem raiva e tristeza, as crianças relataram recorrer à súplica e à 

insistência para conseguirem o que desejam com os pais: 

Às vezes eu imploro para ela [mãe]. 
 
Primeiro eu imploro um milhão de vezes. Depois eu fico imaginando como seria ter 
aquele produto. 
 
Primeiro eu fico com muita raiva, porque é uma coisa que eu muito quero, porque 
eu fico o dia inteiro pedindo: “pai, compra porque é muito linda”, “pai, eu preciso ir 
ao shopping”. 
 
Eu fico implorando para minha mãe deixar eu comprar. 
 
Eu choro, choro, choro. O dia inteiro eu choro. Depois minha tia briga comigo. E 
depois eu choro mais. 

 

 Essa insistência por parte das crianças, muitas vezes, é estimulada pelo próprio 

discurso publicitário por meio do nag fator (fator persistência), como comentamos 

anteriormente no tópico 3.3 deste relatório. 

Por fim, encerramos a atividade mostrando às crianças, a partir dos resultados 

fixados nos cartazes, como a publicidade tem influência na nossa vida cotidiana, 
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influenciando nossos desejos, nosso comportamento e nossos sentimentos. 

Nos minutos finais da oficina, explicamos que, no encontro seguinte, construiríamos 

algo que reunisse os assuntos que tínhamos trabalhado até agora. Perguntamos às crianças 

o que elas queriam fazer. Inicialmente ficaram sem ideias, então, sugerimos algumas opções 

como: cartilha, fanzine, história em quadrinho etc. Contudo, após uma breve discussão, 

decidiram que queriam fazer um cartaz-mural. Propusemos que se dividissem em duplas, 

mas as crianças preferiram trabalhar em trio. Desse modo, formaram dois trios, um com as 

meninas e outro com os meninos. Saíram da oficina entusiasmados e se comprometeram a 

pensar sobre o conteúdo desse material.  

 Nessa terceira oficina, portanto, conseguimos ampliar a temática da publicidade, 

promovendo uma reflexão sobre os formatos usados nos sites de jogos – os quais se inserem 

na tendência atual de apresentar uma publicidade hibridizada com entretenimento, 

dificultando a separação entre o que é e o que não é conteúdo comercial. A primeira 

atividade possibilitou um espaço para o desenvolvimento da capacidade de reconhecer 

distintas formas de comunicação mercadológica no cenário contemporâneo. Desse modo, 

permitiu trabalhar a literacia promocional, complementando outras habilidades de literacia 

publicitária (dimensões estética/visual e retórica) propostas por Malmelin (2010) e 

trabalhadas na oficina anterior. A segunda atividade permitiu que se discutisse sobre como a 

publicidade atua estimulando o desejo de consumo e promovendo um imaginário positivo 

em relação a uma infinidade de produtos e marcas, sem levar em conta as desigualdades 

que permeiam nossa realidade social. Nessa perspectiva, as crianças puderam refletir a 

respeito de como os anúncios publicitários exercem influência no seu cotidiano em família. 

 

2.3.4 Oficina “Construindo um mural”  

 
 A última oficina teve como propósito a construção de dois cartazes-murais, a fim de 

avaliar o que e como as crianças apreenderam no decorrer das atividades realizadas até 

aquele momento. Com a única instrução de reunir o que mais gostaram ou chamou sua 

atenção, munidas de papel madeira, folhas de papel, canetas coloridas, lápis de cor, revistas, 

tesoura e cola branca, tiveram 1 hora para o desenvolvimento de seus materiais. As crianças 

cumpriram o exercício com muito entusiasmo. A seguir podem ser vistas algumas imagens 

recortadas dos murais: 
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Figura 12 – Imagens recortadas do material construído na oficina “construindo um mural” 

Figura 13 - Imagens recortadas do material construído na oficina “construindo um mural” 

Figura 14 - Imagem recortada do material construído na oficina “construindo 
um mural” 
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 Por meio de textos, desenhos e recortes de revistas, as crianças exibiram suas 

impressões das três oficinas realizadas. Retrataram exemplos de anúncios que recorrem à 

manipulação de imagens por meio do software Photoshop (Figura 12). Lembraram algumas 

das estratégias utilizadas pela publicidade para chamar atenção dos consumidores: uso de 

mascotes e de slogans (Figura 13). Reproduziram como se sentem quando não podem ter os 

produtos que lhes são oferecidos pela publicidade que invade sua experiência de jogo 

(Figura 14). Explicaram as várias formas que um anúncio pode aparecer nos jogos e 

enfatizaram o objetivo principal da publicidade: persuadir ao consumo (Figura 15). 

 Quando indagadas sobre o que aprenderam nas oficinas, ressaltaram a mudança do 

olhar diante da publicidade: “eu aprendi a confiar menos nas propagandas”. Após terem tido 

oportunidade de conhecer várias técnicas e estratégias, demonstraram que vão ter uma 

leitura mais crítica em relação ao conteúdo publicitário, vendo os anúncios para além do que 

mostram explicitamente. Uma das crianças resumiu a contribuição das oficinas em uma 

frase: “agora vou pensar mil vezes”.  

 Desse modo, a atividade de construir um cartaz-mural funcionou como uma espécie 

de síntese, tendo o papel de possibilitar que as crianças organizassem e fixassem os vários 

conteúdos abordados em todas as oficinas. 

 
 

Figura 15 - Imagem recortadas do material construído na 
oficina “construindo um mural” 
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2.4 RESULTADOS ALCANÇADOS E DESDOBRAMENTOS DA PESQUISA 

 
Em um cenário como o brasileiro em que, à revelia das leis e resoluções vigentes no 

país, as marcas permanecem direcionando sua comunicação mercadológica às crianças, 

discutir acerca da educação para a recepção crítica infantil da publicidade é premente. Essa 

urgência se intensifica no contexto atual em que a publicidade, mediada pelas tecnologias 

digitais, enfrenta um novo paradigma centrado em práticas cada vez mais lúdicas, interativas 

e hibridizadas com entretenimento, as quais tendem a ser mais envolventes para o público 

infantil, como evidenciou este estudo.  

Para as crianças participantes desta pesquisa, é incoveniente a publicidade que 

atrapalha sua experiência de jogo na internet. Entretanto, é atraente aquele conteúdo 

comercial que aparece completamente diluído em um jogo, já que, muitas vezes, nem dá 

para perceber que aquilo é publicidade. Como lidar com esse cenário que só complexifica a 

relação espinhosa entre comunicação mercadológica e infância? 

Neste relatório, apresentamos e discutimos algumas experiências de leitura crítica da 

publicidade com crianças, as quais podem contribuir para diminuir a lacuna das iniciativas 

sobre literacia publicitária, sobretudo voltadas ao público infantil. Ademais, compreendendo 

a educação para as mídias como uma discussão que também envolve os direitos das 

crianças, este estudo evidenciou a relevância de construir canais de diálogo para que 

elas possam expressar e  r e f l e t i r  s o b r e  o que pensam acerca da publicidade e sobre 

as relações de consumo que têm pautado a sociedade. 

 O ato de ouvir as crianças no processo de pesquisa possibilitou a construção de um 

rico espaço de troca de experiências e vivências. Em meio a atividades lúdicas, foi possível 

conhecer seus hábitos de consumo midiático e constatar que grande parte de seus 

cotidianos são permeados por conteúdos midiáticos e, consequentemente, pela publicidade 

que os patrocina. Além disso, a partir de suas falas, verificamos que os conhecimentos 

prévios das crianças a respeito da publicidade são pouco complexos. Elas tendem a associar 

as mensagens publicitárias a informações sobre um produto/serviço ou a apelos direto à 

venda. Sendo assim, acabam demonstrando dificuldades em identificar como sendo 

publicidade aqueles conteúdos que não apresentam apelo ao consumo explicitamente e que 

apareçam hibiridizados com entretenimento.  
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O exercício de escutar as crianças permitiu ainda refletir com elas como o conteúdo 

publicitário influencia seus sentimentos e comportamentos. Inúmeros relatos demonstraram 

que as crianças reconhecem que tem seus desejos influenciados pela publicidade. De acordo 

com elas, a influência das mensagens mercadológicas se manifesta por meio de sentimentos 

de frustração, tristeza e raiva por se sentirem excluídas da sociedade de consumo, bem 

como em situações de estresse familiar ocasionadas pela insistência aos pais para comprar 

um determinado produto.   

Portanto, os encontros das oficinas de literacia publicitária demonstraram que, 

embora seja uma tarefa desafiante, desenvolver um estudo sobre publicidade infantil a 

partir do que as crianças têm a nos dizer possibilita uma rica experiência de reflexão 

metodológica e conceitual. Contudo, nosso projeto de pesquisa se propunha a ir além do 

“ouvir a criança” a respeito da comunicação mercadológica. Pretendíamos analisar práticas 

de multiletramento sobre publicidade na infância. Para isso, construimos uma proposta de 

atividades que trabalha, a partir de Malmelin (2010), as quatro dimensões de literacia 

publicitária (informacional, estética/visual, retórica e promocional) e que aborda os 

princípios fundamentais de Baker (2008), especialmente, no que tange à compreensão de 

que toda mensagem publicitária é criteriosamente construída para atingir um determinado 

público, por meio de uma linguagem criativa e persuasiva. 

A aplicação da proposta a crianças de 10 e 11 anos evidenciou a vontade delas em 

falarem e pensarem não somente sobre publicidade, mas sobre o consumo midiático e os 

desafios impostos pela sociedade de consumo. Nos espaços das oficinas, elas foram capazes 

de organizar seus conhecimentos prévios sobre comunicação mercadológica, avaliar alguns 

desses conhecimentos e compreender que um anúncio é cuidadosamente criado por 

alguém, com algum objetivo, para atingir determinadas pessoas. 

Desse modo, na perspectiva da pesquisa intervenção, constatamos que as 

experiências vivenciadas nas oficinas foram tanto uma possibilidade de compreender como 

de intervir sobre uma determinada realidade social, além de contribuir para a discussão 

acerca da necessidade de políticas públicas na área de media literacy no Brasil.  

Como desdobramentos futuros, afim de dar continuidade ao caminho iniciado nesta 

pesquisa, pretendemos ampliar a experiênicia com a realização de oficinas com professores, 

de modo a analisar como os educadores compreendem a publicidade e identificar possíveis 

estratégias criadas por eles para trabalhar a literacia publicitária na escola. Sendo assim, 
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contribuindo para a discussão sobre a relevância da mediação escolar na recepção de 

publicidade na infância..  
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3. ARTIGOS PRODUZIDOS EM ARTICULAÇÃO COM A PESQUISA 

 

3.1 PUBLICIDADE E INFÂNCIA: ESTRATÉGIAS PERSUASIVAS DIRECIONADAS PARA CRIANÇAS NA 

INTERNET 

 
Autoria: Pâmela Saunders Uchôa Craveiro 
 
Periódico: Revista Culturas Midiáticas, v. 9, n. 1, 2016. 

 

Resumo 

Este artigo objetiva mapear os tipos recorrentes de estratégias e formatos publicitários 
direcionados às crianças na internet. Para isso, utilizou-se como recurso metodológico a 
pesquisa bibliográfica com delineamento exploratório. Verificou-se que a publicidade 
direcionada para a criança na internet pode ser classificada como: separada, intrusiva ou 
integrada em relação ao conteúdo do site. Concluiu-se que é fundamental a discussão sobre 
a dimensão ética dessas estratégias, sobretudo, aquelas que aparecem integradas ao 
conteúdo de entretenimento dos sites infantis, tornando difusas as fronteiras entre o que é 
e o que não é publicidade. 
 

Palavras-chave: Publicidade Infantil. Criança. Consumo. Internet. 

 

Abstract 

This article aims to map the recurring types of advertising strategies and formats targeted to 
children on the Internet. For this, it was used as a methodological resource the bibliographic 
search with exploratory design. It was found that the targeted advertising to children on the 
Internet can be classified as separated, intrusive or integrated in relation to the site's 
content. It was concluded that it is essential to discussion of the ethical dimension of these 
strategies, particularly those that appear integrated into the entertainment content of 
children's sites, making the boundaries diffuse between what is and what is not advertising. 
 

Keywords: Advertising for Children. Child. Consumption. Internet. 

 

Introdução e contextualização da pesquisa 

Este artigo se insere no contexto brasileiro atual em que o debate acerca da proteção 

da infância frente aos possíveis abusos da comunicação publicitária vem se aprofundando na 

esfera pública. Apesar de a publicidade direcionada à criança no Brasil ser considerada 
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abusiva desde 201417 (CONANDA, 2014) e o Supremo Tribunal de Justiça (STJ), em março de 

2016, ter decidido pela ilegalidade do direcionamento da publicidade para as 

crianças durante o julgamento de uma campanha publicitária18 (CRIANÇA E CONSUMO, 

2016),  é bem verdade que o mercado continua a anunciar para o público infantil, em 

diferentes suportes e mídias. Nesse cenário, entendemos como relevantes estudos que 

tenham como foco a publicidade direcionada à criança, de modo que se possa fornecer 

novos elementos para o debate sobre a temática. 

Considerando a intensificação do acesso infantil à internet nos últimos anos (TIC KIDS 

ONLINE BRASIL, 2014, 2015), nos interessa, em especifico, entender como o mercado 

publicitário dialoga com as crianças no ambiente on-line. Como parte de uma pesquisa mais 

ampla de pós-doutoramento, este artigo objetiva realizar um mapeamento na literatura 

acadêmica dos formatos e estratégias de publicidade, habitualmente, utilizados na internet 

para persuadir as crianças para o consumo de produtos e de serviços. 

O artigo está estruturado, além desta introdução, em cinco seções. Nas duas 

próximas seções é apresentada a fundamentação teórica, em seguida, são explicados os 

aspectos metodológicos do estudo, posteriormente, é apresentada a análise dos dados e, 

por fim, são comentadas as considerações finais, bem como as perspectivas de trabalhos 

futuros. 

 

A infância e sua relação com as mídias 

Ao falarmos de crianças, é relevante destacar que compreendemos a infância como 

um conceito construído socialmente e, portanto, condicionado pelas sucessivas modificações 

sócio-históricas e culturais ocorridas ao longo dos séculos. Autores como Ariès (1981), 

Postman (1999) e Meyrowitz (1985) ajudam-nos a conhecer o percurso histórico da 

construção social do conceito de infância na sociedade ocidental e a compreender que os 

meios de comunicação, bem como as novas tecnologias contribuíram e continuam a 

contribuir para moldar a concepção atual de infância. 

                                                           
17

 No ano de 2014, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), da Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República, aprovou a Resolução 163. A mesma estabelece como abusiva a 

publicidade direcionada à criança, independentemente do suporte, mídia ou meio utilizado. 

18  Em 10 de março de 2016, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu pela ilegalidade do direcionamento da 

publicidade para as crianças durante o julgamento da campanha “É Hora de Shrek”, veiculada em 2007 pela 

marca Bauducco.  
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Nas sociedades contemporâneas, os sentidos culturais têm se organizado cada 

vez mais a partir das mídias que, como parte da cultura, mediam a relação entre os sujeitos 

e a cultura mais ampla, promovendo, dessa forma, modificações nas interações coletivas 

(FANTIN, 2006). Essas modificações nas interações coletivas mediadas pelas mídias têm 

exercido influência também na vida cotidiana das crianças, ocorrendo o que Buckingham 

(2002) denomina infância midiática. Para o autor, cada vez mais parece que as 

experiências cotidianas das crianças são preenchidas por histórias, imagens e objetos 

produzidos por gigantescas empresas midiáticas de atuação global. Essas instituições 

comerciais tornaram-se os “professores” do novo milênio, na perspectiva de que 

oferecem às crianças valores, padrões e modelos de comportamento (STEINBERG e 

KINCHELOE, 2001). Desse modo, ao pensarmos sobre a experiência da infância 

contemporânea, temos que, necessariamente, considerar a relação da criança com o 

ambiente midiático e suas implicações decorrentes da lógica comercial que a estrutura e se 

materializa na publicidade (SAMPAIO, 2006). 

Pesquisas a nível macro (GERAÇÕES INTERATIVAS BRASIL, 2012; TIC KIDS ONLINE 

BRASIL, 2014, 2015; PESQUISA PAPAGAIO PIPA BRASIL, 2013) têm evidenciado o crescente 

acesso infantil às mídias.  Essa intensificação do consumo midiático de crianças vem 

acompanhada da lógica da comercialização da infância. O marketing e a publicidade têm 

alterado fundamentalmente a experiência da infância, penetrando nas escolas, na família 

e até mesmo nas brincadeiras infantis. A identificação das crianças como um mercado 

rentável, converteu-as em um vínculo entre o mercado e os lares (SHOR, 2004), entre os 

anunciantes e suas famílias, transformando-as em um dos alvos principais da publicidade.  

 

A publicidade infantil no panorama midiático atual 

A publicidade age como estratégia de validação e extensão da cultura do consumo. 

Na sociedade de consumo, o mundo das mercadorias passa a ser indicado como o “caminho 

para a felicidade” (BAUDRILLARD, 1998). Logo, o diálogo estabelecido pela publicidade com 

o público infantil ultrapassa a venda de produtos/serviços. A criança, como receptora de 

conteúdo publicitário, absorve conceitos, valores e modelos os quais despertam o desejo de 

consumo por meio de palavras, cores, sons e outros artifícios (SILVA e VASCONCELOS, 2012). 

 Concordamos com Guedes e Covaleski (2014) quando problematizam sobre a 

dificuldade em precisar uma definição do termo publicidade infantil, em virtude dos 
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múltiplos fatores tecnológicos, comerciais e pedagógicos que, na atualidade, perpassam a 

atividade publicitária dirigida à criança. A publicidade que dialoga com a criança vai além de 

estratégias comunicacionais de produtos/serviços cuja experiência de uso é prioritariamente 

infantil. Guedes e Covaleski (2014) contribuem para a ampliação desse olhar, mostrando que 

a publicidade de produtos para adultos também dialoga com as crianças, quando usa 

elementos facilmente vinculados ao mundo infantil e quando é veiculada em espaços 

reconhecidos socialmente como para crianças (canais de televisão e sites infantis, por 

exemplo). 

 Em meio ao cenário atual do crescimento do acesso infantil à internet e do 

aprimoramento das tecnologias, novas possibilidades de estratégias publicitárias no 

ambiente on-line surgem a todo momento e contribuem para tornar mais complexa a 

relação entre infância e publicidade. Para compreender essa relação, devem ser 

consideradas as mudanças ocorridas no panorama midiático nos últimos anos. 

 O panorama midiático contemporâneo é bem diferente e mais complexo do que era 

há alguns anos. Para Martí Parreño (2010), as mudanças vão muito além da visível 

multiplicidade de plataformas e suportes de comunicação, e diz respeito também às novas 

maneiras de consumo dos meios pelos usuários – como, por exemplo, uso simultâneo de 

diferentes meios, configuração de suas próprias faixas de horário no consumo midiático, 

criação e difusão de seus próprios conteúdos etc. O autor ainda ressalta que, nesse novo e 

complexo ecossistema midiático, as atuais comunicações de marketing têm que enfrentar 

uma problemática estrutural: a saturação publicitária. Para se fazerem “ouvir” em meio à 

grande quantidade de ações de marketing e mensagens publicitárias vigentes, as empresas 

vêm adotando, nos últimos anos, uma série de estratégias que mesclam comunicação de 

marketing com conteúdo de entretenimento. 

Como aponta Covaleski (2015, p. 110), “resta à publicidade se adaptar 

evolutivamente”, para conseguir atingir consumidores que se encontram dispersos em 

múltiplas plataformas, opinam constantemente sobre suas experiências de consumo, 

interferem em processos comunicacionais, geram e compartilham conteúdo. Nesse 

contexto, é produzida uma mudança profunda no paradigma comunicativo, provocada pela 

interatividade proporcionada nos meios de comunicação.  

Para Méndiz Noguero (2010), as novas possibilidades que a tecnologia permitiu na 

concepção e no desenvolvimento das campanhas publicitárias proporcionou uma autêntica 
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mudança de paradigma comunicativo, a qual afeta não somente o processo em seu 

conjunto, mas sim o próprio conceito de publicidade. O autor explica que, no paradigma 

tradicional, a comunicação publicitária caracterizava-se por ser, principalmente, 

unidirecional, separada do conteúdo informacional, e com uma clara intenção persuasiva. Já 

no novo paradigma, esses pontos são questionados e a mensagem publicitária caracteriza-se 

por ser bidirecional; integrada com o conteúdo informativo que o público reúne e capitaliza 

nos meios interativos; e por não buscar uma persuasão paternalista e óbvia, mas sim 

proporcionar uma experiência lúdica.  

Na busca por proporcionar experiências aos seus consumidores, as empresas têm 

usado o entretenimento como valor adicional ao conteúdo publicitário, por meio de 

estratégias denominadas genericamente de branded content (MARTÍ PARREÑO, 2010). 

Covaleski (2015) define branded content como as estratégias de comunicação que buscam 

associar às marcas qualidades que vão muito além dos benefícios diretos de consumo, ao 

entregarem “conteúdo midiático para ser apreciado sem o direcionamento evidenciado ao 

consumo do produto que patrocina e, que eventualmente, insere-se na narrativa” (p. 111). 

Essas estratégias são nutridas pela capacidade interacional dos meios digitais e possibilitam 

um maior engajamento do público consumidor. 

Nesse cenário, nos interessa entender as possibilidades disponíveis para o mercado 

publicitário se comunicar com as crianças no ambiente on-line. Quais são as estratégias e 

formatos recorrentes de publicidade infantil na internet que dialogam ou não com o novo 

paradigma comunicativo? 

 

Aspectos Metodológicos 

Este artigo compõe uma das etapas de uma pesquisa de pós-doutorado19, que busca 

discutir a leitura crítica por crianças da publicidade veiculada na internet. Especificamente, 

neste trabalho, buscamos mapear, na literatura acadêmica, tipos recorrentes de estratégias 

e/ou formatos publicitários direcionados às crianças na internet. Para isso, utilizamos como 

recurso metodológico a pesquisa bibliográfica com delineamento exploratório e abordagem 

qualitativa (GIL, 2002). 

                                                           
19

 Esta pesquisa de pós-doutorado tem financiamento da Capes e está vinculada ao Programa de Pós-Graduação 

em Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Fluminense. 
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 Para seleção do corpus, utilizamos como critérios os textos serem publicações de 

acadêmicos, nos idiomas português ou espanhol, com recorte temporal de 2009 a 2015 e 

fazerem referência direta ao tema investigado. Desse modo, o corpus desta pesquisa é 

composto por 1 (um) capítulo de livro (STRASBURGER, WILSON e JORDAN, 2011), 5 (cinco) 

artigos científicos (CARNIELLO e ASSIS, 2009; SEBASTIÃO, 2011; BUCKINGHAM, 2012; 

MÉNDIZ NOGUERO, 2010; MARTÍ e CURRÁS, 2012), 1 (uma) dissertação de mestrado 

(NORDESTE, 2009) e 1 (um) relatório de pesquisa (CORRÊA, 2015).  

Para análise, foram realizadas leituras de dois tipos, uma seletiva e outra reflexiva 

(LIMA e MIOTO, 2007). Na leitura seletiva, selecionamos as informações pertinentes aos 

objetivos do estudo trazidas em cada texto. Na leitura reflexiva, por sua vez, ordenamos e 

sumarizamos essas informações, construindo um mapeamento dos principais formatos e 

estratégias de comunicação comercial utilizadas no ambiente on-line que poderiam ser 

direcionadas para o público infantil.  

Realizado esse mapeamento, fizemos um estudo seletivo de casos de estratégias 

publicitárias direcionadas para o público infantil na internet. Neste artigo, em específico, não 

nos aprofundaremos na análise dos casos para não fugir dos objetivos aqui previstos. Esses 

casos serão usados como exemplos, a fim de possibilitar uma melhor compreensão sobre os 

formatos e as estratégias mapeadas, a serem apresentados a seguir. 

 

Formatos e estratégias de persuasão para o público infantil na internet 

Verificamos que há uma grande variedade de formatos e estratégias publicitárias que 

podem ser utilizadas na internet para atingir o público infantil. Os tipos de publicidade que 

mapeamos foram agrupados em três categorias: (i) separada do conteúdo do site, (ii) 

intrusiva, (iii) integrada ao conteúdo do site. 

Na primeira categoria, foram agrupados os formatos que aparecem, habitualmente, 

separados do conteúdo dos sites, não atrapalhando a visualização e interação do usuário. 

Muitos desses formatos se assemelham com aqueles já usados na mídia tradicional 

(impressa e audiovisual) que, para serem usados no ambiente on-line, sofreram adaptações. 

São eles: 

o background: compõe o plano de fundo do site;  
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o banner: espaço com conteúdo estático ou não, localizado no topo da página ou entre 

o conteúdo do site e, em alguns casos, o banner pode se expandir após clique do 

usuário ou passagem do mouse sobre o anúncio; 

o botão: formato retangular com espaço para exibição da marca do anunciante;  

o classificados: enunciados similares aos dos jornais impressos, listados por categoria 

de produto ou tipo de mensagem – venda, compra, aluguel etc.;  

o intersticial: exibido entre páginas de um site, ou seja, quando o usuário clica para 

visualizar outra página, antes da visualização da nova, aparece um anúncio que pode 

ser ou não fechado. Geralmente, esse formato é apresentado sobre a tela inteira e 

possui um tempo determinado para fechar. A situação promovida por esse formato é 

similar à da publicidade exibida nos intervalos dos programas televisivos; 

o pop-under: janela que surge de repente em segundo plano, por baixo da janela que 

está sendo utilizada, o usuário visualizará esse formato de anúncio quando fechar ou 

minimizar a página carregada. 

o skyscraper (barra lateral): similar ao banner, porém com disposição vertical, possui a 

vantagem de não desaparecer com a navegação vertical (scroll) do usuário;  

o slotting fee: veiculado em local determinado (topo, meio do texto, centro da página), 

com formatos diversificados;  

o subset: assim como o skyscraper, aparece verticalmente na página, porém, a sua 

altura é menor, fazendo com que o anúncio desapareça com a navegação vertical 

(scroll) do usuário. 

A seguir apresentamos alguns exemplos de anúncios agrupados nessa categoria. O 

primeiro exemplo (Figura 1), circulado de vermelho, trata-se de um anúncio, no formato 

classificados, de produtos variados (impressora, pen drive, jogos de videogame, mixer, som 

para carro etc.) da loja Magazine Luiza, veiculado no site Click Jogos20. O anúncio localiza-se 

nas laterais da tela, marcadamente separado do conteúdo do site. Limita-se a fornecer uma 

descrição breve dos produtos e os preços dos mesmos. Ao clicar no anúncio, o usuário é 

direcionado para o site da loja Magazine Luiza. É interessante perceber que esse anúncio 

divulga alguns produtos que não são necessariamente de uso infantil, mas, como nos mostra 

                                                           
20

 Site de jogos voltado para crianças. Disponível em: <http://www.clickjogos.com.br>. Acesso em 10 de janeiro 

de 2016. 
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Guedes e Covaleski (2014), por serem veiculados em um site voltado para crianças, pode ser 

classificado como publicidade infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O anúncio da Figura 2 trata-se de um banner, veiculado no site Uol Crianças21, 

divulgando os brindes da promoção McLanche Feliz da marca McDonald’s com a temática 

Monster Jam. Esse banner localiza-se na parte de cima da tela e acima do conteúdo 

informativo do site. O conteúdo comercial, nesse exemplo, é apresentado de forma 

dinâmica, com reprodução de movimentos dos elementos que compõem a peça publicitária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse primeiro grupo de estratégias e formatos publicitários dialogam mais com o 

paradigma comunicativo anterior, por se apresentarem de forma separada do conteúdo 

                                                           
21

 Site voltado para o público infantil, o qual reúne conteúdo informacional disponível em outros espaços on-line 

para crianças. Disponível em: <http://criancas.uol.com.br>. Acessado em 10 de janeiro de 2016. 

Figura 4 – Anúncio no formato classificados veiculado no Click Jogos 

Figura 5 – Anúncio no formato banner veiculado no site Uol Crianças  
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informacional ou de entretenimento dos sites. Essa característica permite que o usuário 

infantil, a depender de sua idade e nível de criticidade, tenha uma possível maior facilidade 

de diferenciação entre o que é publicidade e o que não é naquele espaço.  

Na segunda categoria, foram agrupados os formatos de publicidade caracterizados como 

mais invasivos, por interromperem ou atrapalharem a visualização do conteúdo acessado 

pelo usuário. É o caso dos seguintes formatos: 

o pop-up: janela que surge em primeiro plano, sobre o conteúdo do site que está sendo 

visualizado pelo usuário.  

o supersticial: surge sobre o conteúdo do site por um tempo determinado. 

Diferentemente do pop-up, surge em uma layer (camada) acima do conteúdo da 

página e não em uma janela em separado. Em alguns casos, durante um determinado 

momento, não é possível clicar sobre a página, pois é preciso fechar primeiro o 

anúncio. 

Para exemplificar os formatos agrupados como publicidade mais invasiva, apresentamos, 

na Figura 4, um supersticial que anuncia materiais escolares vendidos na loja on-line Ponto 

Frio. Essa publicidade foi veiculada no site Friv Jogos Online22 por cima de um jogo, ou seja, 

houve a interrupção da visualização e interação do usuário com o conteúdo de 

entretenimento acessado. Essa interrupção teve uma duração de quinze segundos, após 

esse tempo, a criança poderia fechar o anúncio e continuar a jogar de onde parou. Em 

outros sites de jogos – como, por exemplo, o Click Jogos –, para que a criança seja 

incentivada a clicar nos anúncios, informa-se que essa ação não irá comprometer seu jogo. 

Por cima desses formatos, há frases do tipo: “clicar no anúncio não irá interromper o jogo”. 
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 Site de jogos voltado para crianças. Disponível em: <http://www.frivjogosonline.com.br>. Acesso em 16 de 

janeiro de 2016. 

Figura 4 – Anúncio no formato supersticial                                                               

veiculado no site Friv Jogos Online 
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Todos esses anúncios agrupados como publicidade invasiva, por se apresentarem entre 

e/ou por cima do conteúdo do site, tornam a separação entre publicidade e conteúdo de 

entretenimento um pouco mais difusa do que nos formatos do grupo anteriormente 

apresentado. 

Por fim, na terceira categoria, foram agrupados os formatos e estratégias que se 

apresentam de forma integrada com o conteúdo informacional ou de entretenimento, desse 

modo, não aparecem separadas do conteúdo como no primeiro grupo e nem por cima e/ou 

entre o conteúdo visualizado como no segundo grupo. É o caso de: 

o patrocínio: associação entre uma marca e um site com o intuito de relacionar o 

conteúdo oferecido na página ao patrocinador desta;  

 in-game advertising: prática em que uma marca ou produto comercial é colocado no 

cenário de um jogo on-line. Em jogos de futebol, por exemplo, para simular o que 

ocorre nos jogos reais, são disponibilizados anúncios de marcas dispostos em placas 

ao redor do campo. 

 virtual world advertising: diz respeito à inserção de marcas e produtos reais em 

mundos virtuais para realçar o realismo do entorno desses espaços. Pode ser um 

mundo virtual inteiramente desenvolvido para uma marca específica, como também 

um genérico que é permeado por várias marcas diferentes.  

  marketing viral: estratégia que tem como objetivo estimular o “burburinho” a 

respeito de um produto. O objetivo da estratégia de marketing viral é fazer com que 

uma determinada mensagem alcance o maior número de pessoas, por meio de 

compartilhamento espontâneo dos próprios usuários por e-mail, SMS, aplicativos de 

mensagens instantâneas, redes sociais etc.; 

 advergame: jogo desenvolvido especificamente para uma marca ou um produto, com 

o objetivo de criar uma experiência lúdica com o consumidor; 

 redes sociais: refere-se a estratégias utilizadas em sites de redes sociais como, por 

exemplo, criar páginas/perfis de marcas comerciais que disponibilize conteúdos que 

promovam essas marcas, disponibilizar aplicativos que envolvem usuários em 

competições permeadas por seus produtos e/ou serviços de sua marca; 

 conteúdo gerado pelo usuário: as marcas recrutam formadores de opinião na 

internet para usarem determinado produto e gerarem conteúdo falando sobre ele 

para seus seguidores em sites de redes sociais, blogs, sites de compartilhamentos de 
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vídeos, entre outros espaços on-line. Esse tipo de estratégia é considerado eficiente 

com o público mais jovem, por serem muito influenciáveis por seus pares; 

 unboxing ("tirar da caixa", em tradução livre): consiste em vídeos, disponibilizados 

em sites de compartilhamento de vídeos, em que crianças ou mãos de adultos 

narram o ato de desembrulhar um produto, geralmente brinquedos.  

Logo abaixo, é apresentado um advergame da marca de papel Chamequinho, 

disponibilizado em seu site23. Nesse formato publicitário, a criança é convidada a vivenciar 

uma atividade lúdica em que será a mascote da marca Chamequinho a voar em um avião de 

papel, desviando de obstáculos diversos. Nesse mesmo site, há outras opções de 

advergames no mesmo estilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 A seguir, é possível visualizar um exemplo de publicidade no formato virtual world 

advertising. A Figura 6 exibe uma tela do mundo virtual Dino City24, desenvolvido 

exclusivamente para a marca Danoninho. Nesse site, a criança, por meio de um avatar 

personalizado, interage com outras crianças em tempo real em um ambiente simulado, com 

representação em três dimensões. A experiência da criança nesse ambiente é permeada por 

referências diretas e indiretas de produtos da marca Danoninho.  
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 Disponível em: <http://www.chamequinho.com.br>. Acesso em 16 de janeiro de 2016 
24

 Disponível em: <http://www.danoninho.com.br/tablet>. Acesso em 16 de janeiro de 2016. 

Figura 6 – Mundo virtual da marca Danoninho 

Figura 5 – Advergame da marca Chamequinho 
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Outro exemplo de estratégia publicitária que pode ser classificada como publicidade 

integrada é o conteúdo gerado por alguns youtubers mirins. Esse termo é usado para 

denominar as crianças que mantêm canais no site YouTube e produzem vídeos com 

temáticas variadas: tutoriais de maquiagem, dicas de jogos e brincadeiras, desafios a serem 

realizados com amigos, dicas de moda, receitas, relatos sobre seu cotidiano etc. Algumas 

dessas crianças possuem grande popularidade, são seguidas por milhares de fãs e seus 

vídeos possuem milhões de visualizações, o que as tornam relevantes para o mercado 

publicitário. É comum visualizar, nos canais dos principais youtubers mirins, vídeos com 

relatos de suas experiências com produtos “doados” a eles por marcas específicas, além de 

relatos de viagens e passeios patrocinados por empresas. 

Esse tipo de ação é recorrente, por exemplo, no canal da youtuber Julia Silva, de 10 

anos. Com quase um milhão de seguidores em seu canal, entre vídeos sobre maquiagem, 

brincadeiras, desafios e tutoriais, a garota costuma publicar vídeos em que exibe produtos 

que diz ter ganhado de empresas. No dia 31 de março de 2015, por exemplo, Julia mostrou 

em um mesmo vídeo25 uma boneca e um urso de pelúcia vendidos na loja de brinquedos Ri 

Happy, um tênis da marca Ortopé, um caderno e uma mochila da marca Foroni, enfeites 

para cabelo vendidos na loja Theo e Alice, produtos para cabelo da marca Phisalia, produtos 

de higiene da marca Biotorpic (ver Figura 7).  Em nenhum momento esse tipo de conteúdo é 

tratado como publicidade no vídeo. Os produtos são exibidos disfarçados de conteúdo 

editorial, sendo assim, nesse caso, vemos uma publicidade completamente integrada com o 

conteúdo informacional e de entretenimento produzido por Julia Silva para seus seguidores. 
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 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=WbCzY0bdhqc>. Acesso: 05 de fevereiro de 2016. 

Figura 7 – Vídeo do canal da youtuber Julia Silva 

https://www.youtube.com/watch?v=WbCzY0bdhqc
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Inseridas no novo paradigma de comunicação publicitária, as estratégias 

apresentadas acima, nesse último grupo, estabelecem uma comunicação mais bidirecional 

com o público infantil, mesclam a publicidade com o conteúdo do site e tendem a 

proporcionar uma experiência lúdica da criança com a marca. Essas estratégias dialogam 

com o conceito de branded content e, portanto, “parecem borrar as diferenças entre 

publicidade e conteúdo de entretenimento” (STRASBURGER, WILSON E JORDAN, 2011, p 95). 

O foco é menos nas características dos produtos e mais na busca por estabelecer 

envolvimento emocional com os consumidores por meio das experiências de marca 

relacionadas ao conteúdo de entretenimento. 

 
Considerações finais e perspectivas para futuras pesquisas 

 Neste artigo, mapeamos na literatura acadêmica as possibilidades que o mercado 

publicitário tem para dialogar com as crianças na internet. Nesse mapeamento, 

identificamos três tipos de publicidade, aquela que se apresenta separada do conteúdo do 

site; a que pode ser considerada intrusiva por surgir por cima ou entre o conteúdo acessado, 

atrapalhando a interação do usuário; e, por fim, aquela publicidade que se apresenta de 

forma integrada ao conteúdo do site. 

 Embora tenhamos identificado um grande número de formatos e estratégias de 

publicidade que dialogam de maneira distinta com as crianças no ambiente on-line, 

verificamos que há uma tendência à hibridização entre publicidade e entretenimento. Nesse 

processo de hibridização, entra em vigor um processo comunicativo mais penetrante, que 

prioriza a participação ativa da criança como consumidora e promove um embaçamento das 

fronteiras entre o que é e o que não é publicidade na internet. Além de dificultar a 

identificação do conteúdo publicitário por parte do público infantil, esse novo modelo de 

comunicação publicitária, que oferece conteúdo midiático sem um apelo evidenciado ao 

consumo do produto ou marca que o patrocina, dificulta a identificação da intensão 

persuasiva por trás daquele conteúdo narrativo. 

 Em um país em que a comunicação mercadológica dirigida à criança é considerada 

abusiva, precisamos discutir a respeito das dimensões éticas dessas estratégias publicitárias 

veiculadas em espaços on-line reconhecidos socialmente como para crianças. Nesse cenário 

em que as marcas continuam a anunciar para crianças e a espera de uma regulamentação 

eficiente, como caminhos futuros de investigação, propomos a realização de estudos que 
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busquem analisar a recepção desse tipo de publicidade on-line pelas crianças, avaliando sua 

influência sobre o cotidiano infantil, assim como estudos que discutam a educação para 

recepção crítica infantil da publicidade na internet. 
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3.2 ALTERNATIVAS ÉTICAS PARA A PUBLICIDADE INFANTIL: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA COM 

PUBLICITÁRIOS EM FORMAÇÃO26 

 
Autoria: Pâmela Saunders Uchôa Craveiro e Ana Paula Bragaglia 
 
Periódico: Revista Comunicação e Sociedade (aprovado, esperando publicação) 
 
Resumo 
Este artigo objetiva apresentar e problematizar alternativas éticas para a publicidade infantil. 
Para isso, relata-se acerca da experiência interdisciplinar ocorrida na disciplina optativa 
Publicidade e Infância, ministrada na Universidade Federal Fluminense em 2015. O estudo se 
insere na perspectiva qualitativo-interpretativa e, como recurso metodológico, é utilizado o 
método de estudo de caso exploratório. Observou-se um nítido interesse dos discentes em 
uma atuação ética no mercado e verificou-se que o espaço proporcionado pela disciplina 
possibilitou a reflexão e a construção de alternativas para se realizar uma comunicação ética 
que respeite os direitos das crianças. 
Palavras-chave: publicidade infantil; educação; consumo; interdisciplinaridade. 
 
Abstract 
This article aims to present and question ethical alternatives for children's advertising. For 
this, it is reported the interdisciplinary experience occurred in elective course called 
Advertising and Childhood, taught at the Fluminense Federal University in 2015. The study is 
part of the qualitative-interpretative perspective and, as a methodological resource, it is 
used the exploratory case study method. There was an interest of students in an ethical 
performance in the market and it was found that the space provided by the discipline made 
possible the reflection and the construction of alternatives to achieve an ethical 
communication that respects the rights of children.  
Keywords: children’s advertising; education, consumption; interdisciplinarity. 
 
Resumen 
Este artículo tiene como objetivo presentar y discutir alternativas éticas para la publicidad 
infantil. Para ello, se presenta la experiencia interdisciplinaria que se produjo en la 
asignatura Publicidad e Infancia, ministrada en la Universidad Federal Fluminense en 2015. El 
estudio se inserta en la perspectiva cualitativa interpretativa y, como recurso metodológico, 
se utiliza el método de estudio de caso exploratorio. Se observó un claro interés de los 
estudiantes en el ejercicio ético en el mercado y se verificó que el espacio proporcionado por 
la asignatura permitió la reflexión y la construcción de alternativas para desarrollar una 
comunicación ética que respete los derechos de los niños. 
Palabras clave: publicidad infantil; educación; consumo; interdisciplinariedad. 
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Introdução 
 Este artigo tem por objetivo apresentar e problematizar alternativas éticas para a 

publicidade infantil, bem como dissertar sobre a experiência interdisciplinar que permitiu a 

visualização de tais possibilidades: a disciplina optativa Publicidade e Infância, criada em 

2014 na Universidade Federal Fluminense (UFF) e lá ministrada pela primeira vez no segundo 

semestre de 2015 pelas autoras deste artigo. Para isso, trabalhamos na perspectiva 

qualitativo-interpretativa, visto que o intuito foi analisar os significados elaborados por 

alunos e professoras no contexto de uma disciplina de graduação. Como recurso 

metodológico, recorremos ao método de estudo de caso exploratório (YIN, 1993).  

 A disciplina Publicidade e Infância funcionou como um laboratório para se pensar e 

construir alternativas éticas para a publicidade, de modo que fosse respeitado os direitos das 

crianças previstos nas normativas vigentes no país e também o direito de anunciar. A 

iniciativa reflete a postura viável de atuar de forma consonante tanto à 

autorregulamentação para o setor publicitária quanto a documentos regulamentadores 

como o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a Resolução 163 do Conanda – Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Considera-se tal investida relevante, uma 

vez que iniciativas da sociedade civil organizada têm tentado contribuir para o exercício de 

uma publicidade com maior responsabilidade social (VALENTE, 2015) e, a despeito desse 

cenário normativo e atualizado sobre o tema determinar o contrário, a publicidade ainda se 

mostra continuamente dirigida às crianças (CRAVEIRO, BRAGAGLIA, 2017). 

 O artigo está estruturado em quatro tópicos, além desta introdução. No primeiro 

tópico, é discutido o conceito de interdisciplinaridade e como o mesmo permeou a escolha 

do referencial teórico da disciplina e das práticas pedagógicas. No tópico seguinte, são 

apresentadas as técnicas pedagógicas usadas em sala de aula e as justificativas para tais 

escolhas. Posteriormente, são discutidas as alternativas éticas para a publicidade infantil 

construídas pelos alunos, assim como a repercussão da disciplina. Por fim, são comentadas 

as conclusões do artigo. 

  
Pensar sobre infância e publicidade a partir da interdisciplinaridade 

Entende-se por interdisciplinaridade a integração e a intercomunicação entre 

disciplinas27 por meio do estabelecimento de um objeto comum (FAZENDA, 1979; JAPIASSU, 
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 O termo disciplina é aqui emprego no sentido de diferentes domínios do conhecimento, sistematizados 

conforme determinados critérios (FAZENDA, 1979). 
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1976; MACHADO, 1993). No ambiente acadêmico, a ideia de interdisciplinaridade tem 

ganhado ênfase há algum tempo. Para Nílson Machado (1993), a dificuldade em enquadrar 

fenômenos em uma única disciplina e a fragmentação dos objetos do conhecimento nas 

várias áreas, sem levar em conta a visão de conjunto do saber instituído, têm transformado a 

ideia de interdisciplinaridade em uma busca pela interação e complementaridade nas ações 

integrando disciplinas distintas.  

Como postula Hilton Japiassu (1976), cada disciplina tem a pretensão de fornecer o 

real por meio do seu enfoque específico. Desse modo, trata-se de um real que é “limitado” à 

perspectiva particular do especialista de uma disciplina. Segundo o autor: 

(...) é inegável que a visão unidisciplinar fragmenta necessariamente o objeto e é 
levada a reduzi-lo à sua escala própria. É por isso que devemos conceber a 
démarche interdisciplinar, antes de tudo, como o esforço de reconstituição da 
unidade do objeto que a fragmentação dos métodos inevitavelmente pulveriza 
(JAPIASSU, 1976, pp. 66-67). 

 
Essa preocupação de Japiassu com a fragmentação da realidade pelas disciplinas é 

também compartilhada por Ivani Fazenda (1979). Para a autora, ao viver, o homem se 

depara com uma realidade multifacetada e, portanto, uma única abordagem do 

conhecimento não se faz suficiente para dar conta de seus inúmeros aspectos. Torna-se 

necessária uma interdisciplinaridade que permita o conhecimento da realidade como um 

todo e ofereça mais oportunidades para compreendê-la e modificá-la. No entanto, a autora 

ressalta que a função do conhecimento interdisciplinar, de modo algum, é anular a 

contribuição de cada disciplina em particular. É sim promover “uma abertura recíproca, uma 

comunicação entre os domínios do saber” (FAZENDA, 1979, p. 60). 

Nesse sentido, ao ministrarmos a disciplina Publicidade e Infância, buscamos 

construir um espaço concebendo a dérmache interdisciplinar, com o intuito de fornecer um 

conhecimento mais completo e mais rico sobre a relação da infância com a publicidade. Para 

isso, promovemos um processo integrativo caracterizado pelo confronto de variados pontos 

de vista e enfoques sobre o assunto estudado, buscando articular textos de autores de 

diferentes disciplinas, como História, Comunicação, Psicologia, Educação, Sociologia, entre 

outras. 

Para tratar da publicidade infantil, fez-se necessário entender, primeiramente, o 

conceito de infância para além de uma categoria biológica, compreendo-o também como 
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algo construído socialmente e, por consequência, determinado historicamente pelas 

modificações ocorridas nas formas de organização da sociedade. Para isso, foi importante a 

interação de textos de obras de vários pesquisadores sobre a infância. Os trabalhos de Ariès 

(1981), Postman (1999), Meyrowitz (1985), Kramer (2008), Piaget (1971) e Vygotsky (1984) 

foram fundamentais para permitir o conhecimento sobre o percurso histórico da construção 

social do conceito de infância na sociedade ocidental e compreender a contribuição dos 

meios de comunicação, bem como das novas tecnologias na produção da ideia dominante 

de infância na atualidade. Esse cenário permitiu também a compreensão da infância como 

uma etapa singular na formação do sujeito, mas sem perder de vista que a sua valorização 

na sociedade depende do contexto social e cultural que as crianças vivenciam.  

Antes ainda de adentrarmos na questão da publicidade infantil em específico, fez-se 

necessário uma reflexão sobre a ideia dominante de infância na atualidade. Para isso, 

discutimos resultados de pesquisas (TIC KIDS ONLINE, 2012, 2014), o que permitiu o 

entendimento de que as mídias, principalmente as novas mídias, exercem participação 

significativa no cotidiano infantil. O diálogo dessas pesquisas com textos de Buckingham 

(2002), Jenkins (2009), Steinberg e Kicheloe (2001) possibilitou a reflexão sobre as crianças 

que vivenciam uma infância mediada pelos meios de comunicação e pelas novas tecnologias, 

inseridas na cultura do consumo e em um contexto de convergência midiática. Nesse 

âmbito, a interdisciplinaridade desempenhou papel importante, uma vez que a interlocução 

com enfoques teóricos de autores da Antropologia, como Corsaro (2005) e da Sociologia, a 

exemplo de Sarmento (2008), ampliou o debate ao evidenciar as pluralidades das infâncias e 

a possibilidade de as crianças subverterem ou reinventarem, a partir das suas culturas de 

pares, os valores disseminados durante o acesso aos conteúdos midiáticos. 

 Ao adentrarmos enfim na temática publicidade infantil, com suporte de vários 

teóricos e pesquisadores da área de Publicidade – entre eles Covaleski (2015); Martí 

Parreño; Currás Pérez (2012); além de outros –, recorremos mais uma vez à 

interdisciplinaridade para ampliar a reflexão e, até mesmo, desmistificar o conceito de 

publicidade infantil, bem como revelar sua linguagem e suas estratégias.  

 A interlocução com textos de caráter mais jurista – como os de Momberger (2002); 

Rebouças (2008) – possibilitou o conhecimento das leis e resoluções que regulamentam a 

publicidade infantil no Brasil e em outros países. Com a finalidade de não apenas apresentar 

leis e outros materiais normativos de forma técnica, integramos outros textos que 
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apontavam, sobre variados enfoques, fundamentos usados para elaboração dessas leis. Para 

essa discussão, foram centrais os diálogos mediados por Sampaio (2009), Linn (2006) e Schor 

(2009) ao apontarem possíveis influências negativas, reforçadas e potencializadas pela 

publicidade, na formação saudável das crianças. Entre essas influências podemos citar: 

estresse familiar; consumismo; transtornos alimentares, como obesidade; erotização 

precoce e outras formas de “adultificação”, tomando aqui o termo de Postman (1999); 

diminuição de brincadeiras criativas; reforço a estereótipos negativos e seus impactos 

especialmente na infância; sentimento de exclusão social/inferioridade e outras formas de 

mal-estar decorrentes do consumismo e de valores comparativos/competitivos a ele 

relacionados etc. 

Diante do exposto, fica evidente a relevância da escolha pela interdisciplinaridade 

para dar conta da relação da infância com a publicidade. É importante ressaltar, contudo, 

que nossa escolha pela interdisciplinaridade ultrapassou a interação entre textos com 

diferentes enfoques disciplinares. Como proposto por Fazenda (1979), buscamos realizar 

uma interdisciplinaridade do ensino, caracterizada pela supressão do monólogo e a 

instauração da prática dialógica. Nessa lógica, o professor, longe de ser o detentor único do 

saber, passa a ser aquele que cria um ambiente de troca contínua de experiências entre os 

alunos. No tópico a seguir, serão apresentadas algumas escolhas de métodos e técnicas que 

proporcionaram esse ambiente. 

 
Em busca de uma educação participativa e libertadora 
 Em uma perspectiva Freireana, buscamos em sala de aula aplicar técnicas 

pedagógicas que proporcionassem uma educação como prática da liberdade (FREIRE, 1983). 

Nesse sentido, nos afastamos da ação mecanicista de transferir, “depositar” conhecimento 

em alguém e nos aproximamos da concepção de que no processo de aprendizagem:  

(...) educar e educar-se (...) é tarefa daqueles que sabem que pouco sabem – por 
isto sabem que sabem algo e podem assim chegar a saber mais – em diálogo com 
aquêles que, quase sempre, pensam que nada sabem, para que êstes, 
transformando seu pensar que nada sabem em saber que pouco sabem, possam 
igualmente saber mais (FREIRE, 1983, p. 15). 

 
 Partimos do pressuposto que os estudantes da disciplina Publicidade e Infância, 

muitos já em contato com o mercado publicitário por meio de estágios, precisavam ser 

sensibilizados a se perceberem mais como agentes possíveis de transformação das práticas 

publicitárias vigentes no mercado em relação à infância do que como parte de uma realidade 
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imutável. Uma vez que “o conhecimento se constitui nas relações homem-mundo, relações 

de transformação, e se aperfeiçoa na problematização crítica destas relações” (FREIRE, 1983, 

p. 22), foi preciso possibilitar que os estudantes problematizassem e se aprofundassem 

sobre a publicidade infantil para que se sentissem capazes de se apropriar do aprendido, 

transformando-o em apreendido e aplicando-o a situações existenciais concretas. Para, 

assim, perceberem-se como sujeitos de transformação do mundo, como “profissionais e 

cidadãos comprometidos com os problemas e a evolução de sua sociedade” (MASETTO, 

2003, p. 28).  

 Fábio Hansen (2013), em um estudo acerca das práticas pedagógicas vigentes em sala 

de aula em disciplinas da área de criação publicitária, aponta a necessidade de renovação e 

atualização das práticas pedagógicas nesses espaços. Segundo o autor, os atuais 

procedimentos didático-pedagógicos no ensino da criação publicitária evidenciam um 

modelo educativo que simplesmente amplifica o já visto, o já dito e, consequentemente, não 

acompanha a transformação veloz do mundo moderno. Sendo assim, Hansen defende que a 

sala de aula deva ser menos contagiada pelas ideias do mercado e mais produtora de 

conhecimento para afetar o mercado. Nesse cenário, o professor deve atuar como “um 

propositor e um mediador, parte chave de um processo educacional que permite ao 

estudante desenvolver competências mais amplas, como a autonomia, a criatividade 

inovadora, a capacidade de trabalhar em equipe, a curiosidade investigativa.” (HANSEN, 

2013, p. 1215).  

 Nessa perspectiva, escolhemos trabalhar com métodos e técnicas didáticas que 

incentivassem a participação dos estudantes e dinamizassem a comunicação entre aluno e 

professor, de modo que o estudante pudesse se perceber como sujeito do processo de 

aprendizagem. Entre essas técnicas e métodos, mencionamos a combinação entre 

seminários, fichamentos, técnica de casos (NÉRICI, 1993), aulas expositivas, debate com a 

classe, leituras e recursos audiovisuais (MASETTO, 2003). 

 As aulas expositivas, em que as professoras se dedicaram a apresentar oralmente 

subtemáticas do assunto estudado na disciplina, combinadas com a apresentação de 

conteúdos audiovisuais e a indicação de leituras de textos, que deveriam ter suas principais 

ideias sistematizadas pelos estudantes em fichamentos, possibilitaram uma fundamentação 

teórica sólida. A apresentação de seminários em grupos, por sua vez, permitiu que os alunos 

conduzissem junto ao restante da classe a reflexão e a discussão suscitada pelos textos por 
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eles estudados. Em algumas aulas, distribuímos, para serem apresentados em seminários, 

textos com posicionamentos discordantes sobre a publicidade infantil com o objetivo de 

fomentar o debate na classe e “desenvolver a argúcia para anotar detalhes, minúcias e 

contradições que possam servir de argumentos pró ou contra um ponto de vista...” (NÉRICI, 

1993, p. 136). Já a técnica de casos possibilitou que os estudantes articulassem teoria e 

prática, ao adequar uma peça de publicidade infantil real aos fundamentos ético-legais com 

base nas reflexões ocorridas durante as aulas.   

 Como se pode perceber, foram utilizados técnicas e métodos didáticos já conhecidos 

no ensino superior. Contudo, o diferencial foi a combinação dessas práticas com uma atitude 

de busca por uma educação participativa e libertadora, que ultrapassou a ideia de apenas 

transferir conhecimentos e informações para os discentes. Para transmitir esse conceito de 

participação, nos inspiramos na estratégia de círculos de debate (BALLARD, 1982), o que nos 

fez (professoras e alunos), em todas as aulas, sentarmos em círculo. Como comentou um dos 

alunos no último dia de aula da disciplina, “em círculo todo mundo se vê como igual, todo 

mundo tem voz”. Ou seja, em círculo não existe hierarquia e sim cooperação, desse modo 

todos se sentem convidados a participar e se percebem responsáveis pela construção 

coletiva do conhecimento. 

 O envolvimento e desempenho dos estudantes nas atividades desenvolvidas no 

decorrer da disciplina foram acima do esperado. As novas perspectivas construídas pelos 

estudantes no exercício de fazer uma publicidade que respeita os direitos da criança, assim 

como as dificuldades encontradas por eles nesse processo serão mais bem detalhadas no 

tópico a seguir. 

 
Primeiros resultados da disciplina Publicidade e Infância: alternativas publicitárias e 
repercussão 
 Publicidade e Infância é uma disciplina optativa criada em 2014 na UFF por uma das 

autoras deste artigo e ministrada pela primeira vez na instituição no segundo semestre de 

2015. A referida professora, juntamente à outra autora deste artigo, vinculada ao Programa 

de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano (UFF) como pesquisadora pós-doc, foram as 

responsáveis por lecionar a optativa nesse período.  

 A disciplina foi criada com o intuito de fazer da sala de aula tanto um prolífero campo 

de debates sobre o tema como um laboratório para a elaboração de possíveis alternativas 

éticas à publicidade atualmente dirigida às crianças. Dessa forma, o intuito era sinalizar, por 
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meio dos próprios estudantes de publicidade, contraexemplos éticos para anúncios com 

conteúdo dirigido às crianças a partir de inquietações estimuladas pelas leituras e discussões 

deflagradas em sala de aula. Sendo assim, como consta no formulário geral, a disciplina 

Publicidade e Infância teve por objetivo “levar o aluno a refletir sobre as relações entre 

infância, consumo e publicidade apresentando as implicações éticas dessas associações, em 

prol da defesa e da promoção dos direitos da criança” (DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO 

SOCIAL DA UFF, 2016).  

 A metodologia adotada para a disciplina se mostrou eficaz. Entre os quinze (15) 

encontros de duas (2) horas semanais ao longo do semestre, a primeira metade foi 

destinada a conteúdos mais teóricos. A segunda metade do programa foi marcada 

principalmente por práticas referentes a problematizar e refazer anúncios considerados 

antiéticos. O embasamento provinha dos textos trabalhados nas aulas anteriores.  

Na segunda metade da disciplina, demos início às práticas referentes à correção de 

peças publicitárias consideradas antiéticas segundo as reflexões decorrentes dos textos e 

seminários construídas em aula. Para otimizar a dinâmica de atividades, o grupo que 

apresentava o seminário entregava um roteiro explicativo de sua exposição e apenas os 

demais grupos elaboravam as correções. Todos, no entanto, tinham a oportunidade de 

dialogar com o raciocínio das práticas, pois o debate dos textos era realizado correlatamente 

à análise dos anúncios refeitos e entregues. Cada temática específica foi trabalhada em duas 

(2) aulas consecutivas. O debate de cada prática foi profícuo e entusiasmado, seja em função 

da variedade de peças escolhidas, seja devido às propostas apresentadas pela turma.  

 Uma das temáticas abordadas foi a denominada “publicidade e adultificação”, 

embasada com textos de Postman (1999) e Sobral (2015). Os capítulos “O adulto-criança” e 

“A criança em extinção”, do primeiro autor citado, presentes no livro “O desaparecimento da 

infância”, foram escolhidos, porque, embora suscitem algumas ressalvas, trazem 

argumentos interessantes sobre o que seria a “adultificação”.  Afirma o autor, por exemplo, 

que as crianças cada vez mais “são mostradas como adultos em miniatura (...) não diferem 

significativamente (...) na linguagem, nas roupas ou na sexualidade dos adultos...” 

(POSTMAN, 1999, p. 136).  

 Um dos anúncios levantados pelos alunos para ilustrar tal “adultificação” foi o da 

marca Lilica Repilica, veiculado em 2008, amplamente comentado na época (ver Figura 1). 

 



 

 

92 

 

 
 Figura 1 – Prática sobre relação entre Publicidade e “Adultificação” 

 

 
                                       Fonte: andradetalis.wordpress.com 

 
 A preocupação levantada pela classe com a repercussão dessa peça fundamentou-se 

em torno dos argumentos de Sobral (2015). A modelo infantil é apresentada em posição 

sensualizada, semelhante às poses de modelos adultas comumente usadas na publicidade 

em geral. Ou seja, a peça recorre à estratégia usual de associar o corpo feminino à 

sensualidade para agregar valor ao produto anunciado, mesmo que este produto não tenha 

caráter sexual. O caráter sensual da peça fica ainda mais evidente com o slogan “Use e se 

lambuze”, com palavras que carregam conotação sexual.  

 A alternativa ética apresentada por um dos grupos reconfigurou por completo a 

publicidade (ver Figura 2). Os alunos enfatizaram as dificuldades em construir a nova versão, 

principalmente quanto ao critério de não utilizar representação de crianças no anúncio, 

como orienta o art. 2º da Resolução 163 do Conanda. Optaram, então, por não colocar 

qualquer pessoa no anúncio e relacionar o conceito de “lambuzar” da peça verídica não à 

sensualidade, mas sim à “bagunça”, ao lúdico. Outros alunos ressaltaram que, para tornar a 

peça ainda mais coerente ao seu conceito e ao próprio possível público-alvo (pais 

brasileiros), poderia ser usado um copo de suco em vez de chá, juntamente a imagens de 

algum bolo ou biscoitos, com alguma marca de mordida, farelos etc.      

 
  Figura 2 – Prática sobre relação entre Publicidade e “Adultificação” 

 

 
                          Fonte: autoria dos alunos da disciplina Publicidade e Infância (UFF). 
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 Outra temática trabalhada foi a “publicidade e outras frustrações”. Uma das peças 

selecionadas pelos alunos referia-se, especificamente, ao potencial de a publicidade 

estimular um sentimento de inferioridade e até discriminação em quem não possuísse o 

produto ofertado, ao enfatizar o valor de competitividade/comparação associado ao 

produto. Trata-se da conhecida publicidade das Tesourinhas Mickey veiculada em 1992, 

tendo como bordão a frase em tom de deboche “eu tenho, você não tem”, repetida nada 

menos que cinco vezes, na voz de uma criança com trejeitos de provocação e com arremate 

feito pelo locutor: “tesourinhas Mickey. Só você ainda não tem”.28 Atualmente, pelos relatos 

diversos que acompanhamos, pode-se dizer que há praticamente um consenso no mercado 

de que essa peça é antiética.  

 Para além desse conteúdo que seria antiético na publicidade direcionada para 

qualquer público, segundo códigos deontológicos do setor, a Lei/Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) e a Resolução 163 do Conanda, o anúncio está inadequado por possuir 

representação da criança, em nítido papel de protagonista, e associar o produto a um 

mascote/boneco típico do universo infantil (o Mickey), aproveitando-se, portanto, da 

deficiência de julgamento e experiência do público infantil. Além de propor a desvinculação 

do produto a tal personagem, um dos grupos de alunos apresentou as duas versões abaixo 

como alternativas éticas tendo em vista os adultos como público-alvo. Em ambas as artes, a 

linguagem é descontraída, porém sem elementos facilmente atrativos às crianças, as cores 

não são chamativas e não há a presença de qualquer ator, muito menos mirim. Como texto, 

há a frase: “a qualidade Mundial é a mesma. A gente só tirou as pontinhas para o seu filho 

fazer arte” (ver Figura 3). 

 

 
      Figura 3 – Prática sobre relação entre Publicidade e “Outras Frustrações”  

      Fonte: autoria dos alunos da disciplina Publicidade e Infância (UFF). 

                                                           
28

 Ver este anúncio em: <https://www.youtube.com/watch?v=zMFqTzH_dn0>. Acesso em: 30 de maio de 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=zMFqTzH_dn0


 

 

94 

 

 
 Diversos outros anúncios foram discutidos sobre estas e outras temáticas específicas 

contempladas na ementa da disciplina. Da mesma forma, várias outras peças foram 

produzidas como alternativas éticas para os anúncios selecionados. 

 Como repercussão desse primeiro semestre letivo em que essa disciplina foi 

ministrada, pôde-se notar ampla receptividade por parte dos alunos em relação a temas 

como esse. Selecionamos, logo abaixo, alguns dos depoimentos que surgiram quando 

solicitamos, ao final das aulas, que os alunos respondessem à pergunta: “qual a relevância 

da disciplina para você? Justifique”.  

 
Pessoalmente, posso dizer que a disciplina contribuiu muito para o meu 
crescimento (...), pois gerou a conscientização de que vender produto não é o mais 
importante! Preservar públicos vulneráveis como as crianças é contribuir para que 
elas cresçam mais conscientes, mais saudáveis, mais responsáveis (...). (ALUNO 1). 

 
A disciplina é uma das poucas no curso que realmente leva a um questionamento 
real do tema através do compartilhamento de ideias, do debate. O formato 
“círculo” fez com que a aula não fosse “dada”, mas construída por todos. O 
conhecimento adquirido mexeu com as emoções e contribuiu de fato para nossa 
formação profissional. (ALUNO 2). 
 
Essa disciplina abriu a minha mente. Ao fim de um semestre de trabalho (e muito 
trabalho!), pude compreender que – como futuro comunicador – preciso criar as 
minhas produções publicitárias sem esbarrar no direito que a criança tem para 
explorar espontaneamente (...) a infância, fora de padrões e preconceitos. Nas 
atividades práticas, foi bom entender que é possível sim criar peças publicitárias de 
forma ética, sem atingir diretamente a criança. (ALUNO 3). 
 

 Percebe-se nas falas acima, a demanda por disciplinas na graduação que promovam 

reflexões sobre a ética publicitária e a abertura do corpo discente para práticas educativas 

mais participativas e integradoras. 

 
Conclusões 
 Este artigo teve como propósito apresentar os primeiros resultados provenientes da 

disciplina optativa Publicidade e Infância, ministrada na UFF, principalmente no que se 

refere a alternativas éticas para publicidade infantil, vislumbradas pelos alunos a partir das 

leituras e discussões em sala de aula. 

 Observou-se, primeiramente, o quanto a relação entre publicidade e infância suscita 

dúvidas entre o corpo discente do curso de Publicidade. Da mesma forma, ficou nítido o 

interesse dos alunos em buscar conhecimentos para saná-las. São evidências disso a ampla 

participação, em termos de presença, argumentação e realização de trabalhos pela turma. 



 

 

95 

 

Além disso, notou-se como a experiência dessa disciplina permitiu o feliz encontro com 

demandas discentes, entre elas o nítido interesse em uma atuação ética no mercado, bem 

como em métodos interdisciplinares e de diálogos eficientes e gratificantes para o processo 

de aprendizagem. 

 Muito mais que um espaço de reflexão, a disciplina optativa Publicidade e Infância foi 

um laboratório que viabilizou a construção e seleção de alternativas viáveis de serem 

aplicadas no mercado publicitário. Essa experiência evidenciou que é possível conciliar o 

direito de anunciar com o respeito às políticas de autorregulamentação e regulamentação da 

publicidade infantil em vigor no Brasil. 

Espera-se dar continuidade ao registro das alternativas publicitárias construídas pelos 

próximos alunos dessa disciplina, de modo que este trabalho de pesquisa ganhe mais 

material de análise e a reflexão sobre essa temática possa continuar sendo alimentada.  

 
Referências 
ARIÈS, P. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1981. 
BALLARD, J. Circlebook: A leader handbook for conducting Circle Time. Nova York, Rivington, 
1982. 
BUCKINGHAM, D. Crecer en la era dos medios electrónicos. Madrid: Ediciones, Morata, 
2002. 
CORSARO, W. Entrada no campo, aceitação e natureza da participação nos estudos 
etnográficos com crianças pequenas. In: Educ. Soc., v. 26, n. 91, pp. 443-464, 2005. 
Disponível em: <http://goo.gl/g0KaYq>. Acesso: 08 de julho de 2013. 
COVALESKI, R. Conteúdo de marcas e entretenimento: narrativas híbridas. In: Comunicação, 
Mídia, Consumo, v. 12, n. 34, p.107-123, 2015.  
CRAVEIRO, Pâmela S. U; BRAGAGLIA, Ana Paula. Regulação da publicidade infantil no Brasil: 
a publicidade após a Resolução 163 do Conanda. In: ALCÂNTARA, Alessandra; GUEDES, 
Brenda (orgs). Comunicação e Infância: processos em perspectiva. São Paulo: Pimenta 
Cultural, 2017. 
CRIANÇA E CONSUMO. Entenda a resolução que define a abusividade da publicidade infantil. 
Disponível em: <http://goo.gl/2tSSZ7>. Acesso em: 24 jan. 2016. 
FAZENDA, Ivani C. A. Integração e interdisciplinaridade no ensino brasileiro: efetividade ou 
ideologia? São Paulo: Loyola, 2002. 
FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação? Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. 
GUEDES, Brenda; COVALESKI, Rogério. Publicidade e Infância: traços de uma cultura infantil 
do consumo. In: ALCÂNTARA, Alessandra; GUEDES, Brenda. Culturas infantis do consumo: 
práticas e experiências contemporâneas. São Paulo: Pimenta Cultural, 2014. Disponível em: 
<http://goo.gl/2lNIgq >. Acesso em 04 abr. 2016. 
HANSEN, Fábio. As práticas pedagógicas no ensino e aprendizagem de criação publicitária. 
In: III Pró-Pesq PP - Encontro Nacional de Pesquisadores em Publicidade e Propaganda, 
2012, São Paulo, SP. Anais... São Paulo: Schoba, 2013. 
JAPIASSÚ, Hilton. Interdisciplinaridade e patologia do saber. Rio de Janeiro: Imago, 1976. 



 

 

96 

 

JENKINS, Henry. Cultura da convergência. São Paulo: Aleph, 2009. 
KRAMER, S. Pesquisando infância e educação: um encontro com Walter Benjamim. In: S. 
KRAMER, & M. I. LEITE, Infância: fios e desafios da pesquisa. Campinas, SP: Papirus, 2008, pp. 
13-38. 
LINN, Susan. Crianças do consumo: a infância roubada. São Paulo: Instituto Alana, 2006.  
MACHADO, Nílson José. Epistemologia e didática: as concepções de conhecimento e 
inteligência e a prática docente. São Paulo: Cortez, 1996. 
MARTÍ PARREÑO, J., e CURRÁS PÉREZ, R. Nuevas fórmulas publicitarias: los advergames 
como herramienta de las comunicaciones de marketing. In: Cuadernos de Gestión, v. 12, n, 
2, pp. 43-58, 2012. 
MASETTO, M. T. Competência pedagógica do professor universitário. São Paulo: Summus, 
2003.  
MEYROWITZ, J. No sense of place: the impact of eletronic media on social behavior. New 
York: Oxford University Press, 1985. 
MOMBERGER, Noemí Friske. A publicidade dirigida às crianças e 
adolescentes: regulamentações e restrições. Porto Alegre: Memória Jurídica, 2002. 
NÉRICI, Imídeo G. Didática do ensino superior. São Paulo: Ibrasa, 1993. 

PIAGET, Jean. A Formação do símbolo na criança: imitação, jogo e sonho, imagem e 
representação. Rio de Janeiro, 1971.  
POSTMAN, N. O desaparecimento da infância. Rio de Janeiro: Graphia, 1999. 
REBOUÇAS, Edgard. Os desafios para a regulamentação da publicidade destinada a crianças e 
adolescentes: soluções canadenses e reticências à brasileira. In: Intercom: Revista Brasileira 
de Ciências da Comunicação. São Paulo, v. 31, n. 2, p. 75-97, jul.-dez. 2008. 
SAMPAIO, I. S. V. Publicidade e infância: uma relação perigosa. In: VIVARTA, V. 
(Coord.). Infância e consumo: estudos no campo da comunicação. Brasília, DF: ANDI; 
Instituto Alana, 2009. p. 09-21. Disponível em: <http://goo.gl/IgLZLE>. Acesso em: 10 de fev. 
de 2015. 
 SARMENTO, M. J. Visibilidade social e estudo da infância. In: VASCOMCELLOS, V. M. & 
SARMENTO, M. J. Infância (in) visível. São Paulo: Junqueira & Marin editores, 2008. 
SCHOR, Juliet B. Nascidos para comprar: uma leitura essencial para orientarmos nossas 
crianças na era do consumismo. São Paulo: Editora Gente, 2009. 
SOBRAL, J. O consumo midiático de meninas ninfetas: uma breve análise sobre a 
representação erotizada de meninas na sociedade contemporânea. Comunicon, 2015. 
Disponível em: <http://goo.gl/9PT5jN>. Acesso em: 20 de nov. 2015. 
STEINBERG, S; KINCHELOE, J (orgs.). Cultura Infantil: a construção corporativa da infância. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.  
TIC KIDS ONLINE BRASIL 2013. Pesquisa sobre o uso da internet por crianças e adolescentes 
no Brasil. Cetic Brasil, 2014. Disponível em: <http://goo.gl/s4xUOI>. Acesso: 20 de out. de 
2015. 
 TIC KIDS ONLINE BRASIL 2014. Pesquisa sobre o uso da internet por crianças e adolescentes 
no Brasil. Cetic Brasil, 2015. Disponível em: <http://goo.gl/6YGCU >. Acesso em: 20 de out. de 
2015. 
VALENTE, S. B. M. A sociedade questiona a publicidade: um estudo da atuação da sociedade civil 
organizada na regulamentação da publicidade brasileira. Comunicação & Sociedade, v. 37, p. 
469-493, 2015. Disponível em: <https://goo.gl/D4xAls>. Acesso em: 20 de dez. 2015. 
VYGOTSKY, Lev. A formação Social da Mente. São Paulo: Martins Fontes, 1984. 
YIN, R. Applications of case study research. Beverly Hills, CA: Sage Publishing, 1993. 

file:///C:/Users/andriodeabreu/Downloads/%3chttp:/goo.gl/s4xUOI%3e


 

 

97 

 

3.3 PUBLICIDADE E INFÂNCIA: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA DE LITERACIA PUBLICITÁRIA COM 

CRIANÇAS 

 
Autoria: Pâmela Saunders Uchôa Craveiro 
 
Periódico: Revista Comunicação e Educação (aceito para publicação) 
 
 
Resumo 
Este artigo tem como objetivo apresentar e discutir uma experiência de oficina de leitura 
crítica com crianças de 10 e 11 anos. Experiência esta pensada e articulada à luz dos 
pressupostos da pesquisa-intervenção e a partir das contribuições de alguns autores a 
respeito da literacia publicitária, especialmente Malmelin (2010), Baker (2008), Machado, 
Burrowes e Rett (2017). O estudo evidencia a importância de construir canais de diálogo 
para que as crianças possam expressar o que pensam sobre a publicidade e, sobretudo, 
possam aprofundar seu senso crítico sobre as relações de consumo que têm pautado a 
sociedade. 
Palavras-chave: Publicidade, Infância, Literacia Publicitária 
 
Abstract 
This article aims to present and discuss a workshop experience of advertising literacy with 
children aged 10 and 11 years. This experience is thought and articulated in the light of the 
presuppositions of the intervention research and from the contributions of some authors 
regarding advertising literacy, especially Malmelin (2010), Baker (2008), Machado, Burrowes 
and Rett (2017). The study highlights the importance of building channels of dialogue so that 
children can express what they think about advertising and, above all, they can deepen their 
critical sense about consumer relations that have guided society. 
Keywords: Advertising, Childhood, Advertising Literacy 
 
1 Introdução 

A relação entre publicidade e infância é uma temática que, sobretudo nos últimos dez 

anos, tem suscitado interesse nas mais diversas áreas da sociedade brasileira. No campo 

legislativo, devem ser reconhecidos os avanços na questão dos esforços em regular a 

publicidade dirigida ao público infantil. Desde o ano de 2014, contamos com a Resolução 163 

do CONANDA que estabelece de forma clara quais as ações devem ser evitadas pelas 

empresas, ao produzirem peças publicitárias, de modo a não ferirem o direito das crianças. 

Entretanto, na prática, temos um cenário em que inúmeras empresas ainda direcionam sua 

comunicação mercadológica ao público infantil. 

À espera de melhores éticas e compromissos corporativos em relação à infância, a 

alfabetização midiática emerge como requisito fundamental para contribuir na formação de 

futuros consumidores conscientes de suas necessidades pessoais e comprometidos social e 
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culturalmente. Urge desenvolver uma alfabetização midiática para estabelecer níveis 

aceitáveis de literacia e promover a formação de cidadãos com um marcado caráter crítico-

construtivo. Nesse sentido, convém desvelar a mensagem publicitária de modo a oportunizar 

competências às crianças para que possam refletir sobre as estratégias publicitárias que 

invadem seu cotidiano. 

Diante desse panorama, este artigo busca apresentar e problematizar uma experiência 

de oficina de leitura crítica da publicidade com um grupo de crianças de 10 a 11 anos. O texto 

está estruturado em quatro tópicos, além desta introdução. Nos três primeiros tópicos, é 

desenvolvida uma discussão mais teórica, que se inicia com uma breve contextualização da 

publicidade infantil no cenário atual, dar prosseguimento com uma reflexão sobre literacia 

midiática e encerra abordando a literacia publicitária em específico. Posteriormente, a 

proposta de oficina de leitura crítica é apresentada e discutida. Por fim, são comentadas as 

conclusões e contribuições do estudo, bem como as perspectivas de trabalhos futuros. 

 
2 Contextualização da publicidade infantil no cenário contemporâneo 

O marketing e a publicidade têm alterado fundamentalmente a experiência da 

infância ao penetrar nas escolas, na família e nas brincadeiras infantis. Nesse cenário, como 

aponta Schor29, a criança converte-se em um elo entre o mercado e os lares, entre os 

anunciantes e as famílias. Vivenciamos o que Steinberg e Kincheloe30 chamam de produção 

corporativa da infância, em que os interesses comerciais são, muitas vezes, mais valorizados 

que o bem-estar. Ou seja, a criança tende a ser percebida pelas marcas como novo 

consumidor e, desse modo, é negligenciada sua condição de indivíduo que vivencia uma fase 

de peculiar de desenvolvimento. 

Em virtude dos múltiplos fatores tecnológicos, comerciais e pedagógicos que 

perpassam a publicidade na atualidade, há uma dificuldade em se precisar uma definição 

para o termo publicidade infantil. É o que acastelam os pesquisadores Guedes e Covaleski31. 

De acordo com esses autores, a publicidade que dialoga com a criança ultrapassa as 
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 SCHOR, Juliet B. Nascidos para comprar: uma leitura essencial para orientarmos nossas crianças na era do 

consumismo. São Paulo: Editora Gente, 2009. 
30 STEINBERG, S; KINCHELOE, J (orgs.). Cultura Infantil: a construção corporativa da infância. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.  
31 GUEDES, B; COVALESKI, R. Publicidade e Infância: traços de uma cultura infantil do consumo. In: 

ALCÂNTARA, A.; GUEDES, B. Culturas infantis do consumo: práticas e experiências contemporâneas. São 

Paulo: Pimenta Cultural, 2014.  
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estratégias comunicacionais de produtos/serviços experienciados prioritariamente pelo 

público infantil. Nessa perspectiva, um anúncio de produtos/serviços para adultos, ao usar 

elementos facilmente vinculados ao mundo infantil e/ou quando é veiculado em espaços 

reconhecidos socialmente como para crianças (canais e sites infantis, por exemplo), também 

pode atingir o público de crianças. 

Diante do caráter revolucionário e sem precedentes das transformações tecnológicas 

e culturais que a era digital trouxe para o mundo, presenciamos uma reconfiguração do 

mercado publicitário, que têm contribuído para tornar ainda mais complexa a relação entre 

infância e publicidade. As mudanças ocorridas no ecossistema midiático vão muito além da 

visível multiplicidade de plataformas e suportes de comunicação. Conforme Martí Parreño32, 

diz respeito também às novas formas de consumo dos meios pelos usuários – como, por 

exemplo, o uso simultâneo de diferentes meios, a configuração de suas próprias faixas de 

horário no consumo midiático, a criação e a difusão de seus próprios conteúdos, entre 

outros aspectos. 

Covaleski33 defende a existência de um processo de hibridização da publicidade com 

outros meios comunicativos. Segundo o autor: “no processo de transição comunicacional em 

curso, à publicidade – cuja função essencial é anunciar – somaram-se funções derivadas, de 

ora entreter, ora interagir”. Nesse âmbito, anteriormente especialista em interromper o 

conteúdo para chamar atenção, agora a publicidade tende a ser mais “bem aceita” pelo 

consumidor contemporâneo quanto menos se parece consigo mesma, ou seja, quanto 

menos usa os elementos tradicionais constituintes do discurso publicitário convencional. 

Desse modo, crescentemente, aparece camuflada de entretenimento, embora não 

destituída de sua função persuasiva, ainda que muitas vezes dissimulada.  

Em um trabalho anterior34, mapeamos estratégias e formatos recorrentemente 

utilizados para dialogar com as crianças e constatamos essa tendência à hibridização entre 

publicidade e entretenimento, bem como uma propensão ao oferecimento de conteúdo 

midiático sem apelo evidenciado ao consumo do produto ou da marca que o patrocina. Isso 

tem implicado um embaçamento das fronteiras entre o que é e o que é não é publicidade, o 

                                                           
32 MARTÍ-PARREÑO, J. Marketing y videojuegos: product placement, in-game advertising y advergaming. 

Madrid: Esic Editorial, 2010. 
33 COVALESKI, R. Conteúdo de marcas e entretenimento: narrativas híbridas. In: Comunicação, Mídia, 

Consumo, v. 12, n. 34, 2015, p. 14.  
34 CRAVEIRO, P. S. U. Publicidade e infância: estratégias persuasivas direcionadas para crianças na internet. 

Culturas Midiáticas, v. 9, n. 1, p. 16-32, 2016. 



 

 

100 

 

que pode dificultar a identificação do conteúdo publicitário e de sua intenção persuasiva por 

parte do público infantil. 

Nessa conjuntura em que se percebe uma tendência a práticas de publicidade 

hibridizadas com conteúdo informacional e/ou de entretenimento, e à espera de uma 

regulamentação mais precisa e de melhores éticas e compromissos corporativos em relação 

à publicidade infantil, evidencia-se o papel essencial da educação para a recepção crítica da 

publicidade. 

 

3 Literacia midiática: apropriação crítica e criativa das mídias 

A discussão em torno da necessidade de inclusão do estudo das mídias e das práticas 

comunicativas na educação vem sendo feita há alguns anos. Fantin35 aponta que desde a 

década de 1980 já se enfatizava o papel da escola na produção social da comunicação 

emancipatória. Da preocupação com as mediações escolares e da premissa de que “a 

comunicação é imprescindível para a educação, pois toda prática educativa é uma prática 

também comunicativa”, tem se configurado um prolífero campo teórico-prático: o da 

educação-comunicação. 

 Conforme Covaleski36, novos vieses investigativos têm se consolidado à luz da 

interface entre os campos da Educação e da Comunicação. No Brasil, muitos são os termos 

dados para esses novos vieses. Literacia midiática, mídia-educação, educomunicação, 

pedagogia da comunicação, leitura crítica dos meios são alguns deles. Essas distintas 

designações são resultantes de um campo relativamente novo e que, segundo Bèvort e 

Belloni37, tem encontrado algumas dificuldades de consolidação. Ademais, correspondem a 

múltiplas concepções e enfoques distintos usados pelos variados especialistas que vêm se 

dedicando a refletir sobre os temas inseridos nessa interseção entre Educação e 

Comunicação. 

Apesar de não haver um consenso quanto ao termo usado, de acordo com Fantin38, 

percebe-se a existência de uma concordância quanto aos objetivos de quem trabalha (no 

campo da teoria e da prática) com a educação para/com as mídias: a formação de um 
                                                           
35

 FANTIN, M. Mídia-educação: aspectos históricos e metodológicos. Olhar de Professor, v. 14, n. 1, 2011, p. 

28. 
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 COVALESKI, R. O exercício da cidadania na literacia das novas narrativas publicitárias. In: PEREIRA, S.; 

TOSCANO, M. (eds.). Literacia, Media e Cidadania. Livro de Atas do 3.º Congresso Braga: CECS, 2015. 
37

 BÉVORT, E.; BELLONI, M. L. Mídia-educação: conceito, histórias e perspectivas. Educ. Soc., v. 30, n. 109, 

2009. 
38

 Fantin, op. cit. 
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indivíduo ativo, crítico e criativo em relação às tecnologias de informação e de comunicação. 

Sendo assim, trabalha-se com a defesa da ideia de que não pode haver cidadania sem uma 

apropriação crítica e criativa das mídias.  

No contexto da relação do fenômeno das mídias com a educação, considera-se o 

papel educativo que as mídias exercem no mundo contemporâneo, ao funcionarem como 

difusoras de padrões, valores, normas de comportamento e referências identitárias. Em 

consonância com Setton39, neste artigo, por mídia entendemos “todo o aparato simbólico e 

material relativo à produção de mercadorias de caráter cultural”. Abrangendo, desse modo, 

todo o universo de mensagens difundidas com auxílio de algum suporte material, veiculadas 

sistematicamente por instituições de diversos setores – seja fonográfico, televisivo, editorial, 

cinematográfico, radiofônico ou publicitário. Nesse âmbito, como acastela Abreu40, quando 

se fala em apropriação crítica e criativa das mídias, contempla-se a capacidade do indivíduo 

de ter um pensamento e letramento crítico diante de todos os textos midiáticos do século 

XXI, por meio de competências em literacia global, cívica, tecnológica e de informação. 

Entre esses textos midiáticos do século XXI, certamente encontra-se o conteúdo 

publicitário. Do mesmo modo que se impulsiona a leitura crítica e a produção 

transformadora de conteúdos veiculados pelo jornalismo, pelo cinema, por novelas etc., 

deve-se estimular o desenvolvimento de capacidades de literacia direcionadas 

especificamente para a publicidade. Essa necessidade fica ainda mais evidente perante 

constatações, como a de Malmelin41, de que ainda são raros os projetos que se dedicam ao 

fomento de noções de literacia voltadas especialmente para a comunicação mercadológica.   

 
4 Literacia publicitária: organizando, avaliando e compreendendo as mensagens 

mercadológicas 

Mensagens de marketing e de publicidade têm ocupado cada vez mais a vida diária 

do consumidor contemporâneo. De acordo com Malmelin42, os consumidores necessitam de 

competências em literacia publicitária para que sejam capazes de organizar, avaliar e 

compreender essas mensagens mercadológicas a que são expostos. O primeiro passo para 

                                                           
39

 SETTON, M. da G. Mídia e educação. São Paulo: Contexto, 2015, p. 7. 
40

 ABREU, B. S. de. Media literacy, social networking, and the Web 2.0 environment for the K-12 

educator. New York: Peter Lang, 2011. 
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 MALMELIN, N. What is advertising literacy? Exploring the dimensions of advertising literacy. Journal of 

Visual Literacy, v. 29, n. 2, p. 129-142, 2010. 
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isso, segundo o autor, é ter consciência do imenso volume de anúncios recebidos e da 

influência que a publicidade exerce em seu cotidiano. 

Malmelin considera a publicidade como uma forma de comunicação peculiar e que, 

portanto, requer habilidades específicas de literacia que diferem daquelas necessárias para 

outras formas de comunicação midiática. Com o intuito de diminuir a lacuna existente no 

estudo e na prática de literacia publicitária, o autor propõe um modelo baseado em quatro 

dimensões: informacional, estética/visual, retórica e promocional. A literacia informacional 

diz respeito à capacidade de avaliar a credibilidade e a validade da informação presente no 

discurso publicitário. A literacia estética/visual refere-se à habilidade de apreciar e 

problematizar a escolha dos elementos estéticos e de expressão artística usados em um 

anúncio de publicidade. A literacia retórica concerne à competência de compreender e 

avaliar criticamente variadas estratégias de persuasão utilizadas na publicidade. Por fim, a 

literacia promocional está relacionada à capacidade de reconhecer diferentes formas de 

comunicação mercadológica no cenário contemporâneo de convergência midiática, dessa 

forma, compreendendo diferentes tipos de parcerias comerciais e colaborações na indústria 

dos meios de comunicação.  

A esse modelo desenvolvido por Malmelin, por meio de suas impressões resultantes 

de experiências de oficinas com jovens no contexto do Observatório da Publicidade 

Expandida43, Burrowes44 propõe o acréscimo de uma nova dimensão da alfabetização 

publicitária: a performática ou pragmática. Esse aspecto abrangeria à habilidade de perceber 

e avaliar a conexão ou distância entre as promessas das marcas e o que elas de fato 

entregam, considerando o âmbito das práticas sociais diárias da empresa na área ambiental, 

social e no campo psicológico. 

Machado, Burrowes e Rett45 ressaltam que tais habilidades constitutivas da literacia 

publicitária já estão presentes nos indivíduos inseridos na sociedade de consumo. Podendo 

variar de acordo com a idade, o nível de instrução, o acesso à diversidade de mídias e, 

inclusive, com o grau de atenção empenhado nos vários momentos de exposição diária à 
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publicidade. Nesse sentido, para as autoras, “a produção e divulgação de um modelo de 

leitura crítica serviria de eixo em torno do qual se poderia concentrar e organizar um saber 

disperso, favorecendo seu desenvolvimento e facilitando seu compartilhamento”. 

Covaleski46, ao avaliar o papel da mídia a partir do ponto de vista das narrativas 

publicitárias, assegura que a publicidade para ser analisada necessita ser desconstruída. 

Desse modo, seria possível estudar os elementos que a compõem e compreender como foi 

construída. Para promover a literacia midiática de jovens cidadãos, no que concerne ao 

conteúdo publicitário, o autor reúne alguns princípios fundamentais com base nas 

proposições de Baker47. São eles: 

(…) todas as mensagens mediáticas são criteriosamente construídas; as mensagens 
são construídas usando uma linguagem criativa e persuasiva seguindo um conjunto 
próprio de regras, técnicas e linguagens; pessoas-alvo das mensagens 
experimentam o mesmo conteúdo mediático de modo distinto; os media têm 
valores e pontos de vista próprios e que são incorporados no conteúdo que 
veiculam; a maioria das mensagens mediáticas é organizada para obtenção de lucro 
e/ou poder. 

 

Por sua motivação essencialmente comercial, ou seja, seu interesse em persuadir ao 

consumo, a publicidade é compreendida por Covaleski48 como uma das áreas mais 

controversas do campo da comunicação midiática. Inclusive, por dentre seus públicos 

estarem crianças, as quais não apresentam a devida capacidade cognitiva para interpretação 

crítica de suas mensagens. Nesse contexto, como trabalhar a literacia publicitária com 

crianças? Na seção seguinte discutiremos uma possibilidade desenvolvida com um grupo de 

crianças com idade entre 10 e 11 anos. 

 
5 Construindo uma proposta de leitura crítica da publicidade com crianças 

Este artigo apresenta um recorte de uma pesquisa de pós-doutorado em andamento, 

a qual busca analisar, práticas de multiletramento de crianças sobre a publicidade. Este 

texto, em específico, tem como foco apresentar e discutir uma proposta de oficina de leitura 

crítica trabalhada com crianças. Essa proposta foi construída articulada com as contribuições 
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dos autores discutidos nos tópicos anteriores e à luz dos pressupostos da pesquisa-

intervenção, em conformidade com Castro e Besset49. 

 A oficina foi composta pelas seguintes atividades: (i) “criando um anúncio”, (ii) 

“desmistificando a publicidade”, (iii) “analisando a publicidade: o que esse anúncio diz?”. O 

tempo previsto para cada dinâmica foi de 30 minutos, somando-se um intervalo de 15 

minutos entre a segunda e a terceira atividade. Participaram da oficina 6 crianças (3 meninos 

e 3 meninas), com idade entre 10 e 11 anos50. As atividades ocorreram no Colégio 

Universitário Geraldo Reis, localizado em Niterói-RJ, conveniado à UFF. 

 
5.1 Brincando de criar um anúncio 

A atividade “criando um anúncio” consistiu em disponibilizar uma caixa de papelão 

contendo vários objetos diferentes, organizar as crianças em dupla e solicitar que cada uma 

escolhesse algo da caixa para que fosse o produto do anúncio publicitário que iriam construir 

e, posteriormente, apresentá-lo para o restante do grupo. Para a criação, foram 

disponibilizados canetas, lápis de cor e papéis. Contudo, as crianças foram avisadas que 

poderiam usar a criatividade e criar um anúncio para ser divulgado em qualquer mídia (TV, 

rádio, internet, jornal, revista etc.) e para qualquer público (crianças, jovens, adultos, 

mulheres, homens). Para isso, poderiam usar o material disponibilizado para fazer um 

anúncio impresso ou até mesmo realizar uma encenação de um vídeo para TV, por exemplo. 

O tempo da dinâmica foi dividido em 20 minutos para criação do anúncio e 10 minutos para 

apresentação.  

Boneco do filme Star Wars, óculos de sol e pinguim de pelúcia foram os objetos 

escolhidos pelas três duplas para “brincar” de anunciar. Todas as crianças decidiram 

apresentar seus anúncios em formato de dramatização, mas nenhuma deixou claro em que 

meio ou formato pretendiam veiculá-los nem a que público pretendia direcioná-lo. Logo 

abaixo, seguem alguns trechos das dramatizações de cada dupla: 

Dupla 1: Esse boneco é muito barato. Você pode comprar para você e se divertir 
em casa por R$ 10,99. [Ao terminar de falar, a criança faz barulho de tiro com a 
boca e simula que o boneco estaria atirando].  
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Dupla 2: Esse é o óculos solar. É melhor que todos os óculos do mundo, porque ele 
ajuda a ver melhor no sol. Mas os outros não têm a mesma vantagem que ele. O 
preço dele é muito bom: R$ 23,90. E parcelamos em duas vezes sem juros.  
Dupla 3: Esse é o senhor patinho [faz barulho de pato com a boca]. Os amigos dele 
do orfanato estão precisando de uma ajuda. Você pode comprar ele por apenas R$ 
5,99. Os amigos dele estão precisando de uma família no orfanato e ele também, 
sabia? Também pode servir muito para suas crianças abraçarem, pro seu cachorro 
morder... E só. 

Nos anúncios criados pelas crianças, observamos a presença de um discurso 

informativo como atributo principal, com destaque para a informação sobre o preço dos 

produtos: “é muito barato”, “o preço dele é muito bom”, “apenas R$ 5,99”. Também 

percebemos a presença de um discurso persuasivo, voltado para o convencimento à compra 

dos objetos anunciados. Como estratégias de persuasão, as crianças da dupla 2 recorreram 

às vantagens de uso do produto (“ajuda a ver melhor no sol”) e as crianças das outras duplas  

fizeram uso do lado emocional (“se divertir em casa”, “os amigos dele do orfanato estão 

precisando de uma ajuda”). A utilização de efeitos especiais apareceu na dupla 1, que 

indicou que o boneco de brinquedo se mexeria no anúncio e sairia tiros explosivos da sua 

arma. Não houve qualquer menção a marcas em nenhum dos anúncios criados. 

Com essa atividade, foi possível mapear os conhecimentos prévios das crianças sobre 

publicidade, além de proporcionar um momento de reflexão sobre os anúncios a que são 

expostas diariamente. Para construírem suas peças, tiveram que recorrer ao que elas veem, 

às estratégias a que mais estão expostas. Ou seja, as crianças tiveram que pensar sobre o 

que é uma publicidade e acerca de quais são os possíveis elementos que a compõem, para 

depois organizarem todo esse conhecimento em um anúncio. 

 
5.2 Desmitificando a publicidade 

 A segunda atividade da oficina teve como objetivo desvelar a função da publicidade, 

seu objetivo e suas estratégias de persuasão. Para tanto, com auxílio de apresentação de 

slides, trabalhamos com as crianças a partir de três questões-problema em torno da 

temática da publicidade: “para que serve?”; “onde eu vejo?”; “como funciona?”. Desse 

modo, seguindo esse roteiro, primeiramente, problematizamos a atividade publicitária como 

uma forma de comunicação que se caracteriza pela persuasão e, portanto, tem sempre a 

função de despertar nas pessoas o desejo de adquirir algo. Posteriormente, discutimos a 

respeito da presença da publicidade em vários aspectos de nossa vida cultural e social, ou 

seja, em vários momentos da nossa vida cotidiana. O intuito era demonstrar que em 

diversos espaços há empresas tentando nos convencer a comprar ou a sentir vontade de 
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comprar algo. Em seguida, apresentamos definições e exemplos de alguns dos elementos 

que compõem um anúncio, os quais contribuem para que uma marca se destaque e obtenha 

êxito junto a seu público-alvo. Entre esses elementos, destacamos: 

o Logo: nome, sinal, desenho para identificar uma empresa. 

o Slogan: palavra ou frase curta de fácil memorização. 

o Jingle: música curta usada no comercial para divulgar um produto ou empresa. 

o Mascote: animal, pessoa ou objeto animado que representa uma marca ou uma 

empresa. 

o Uso de celebridades e personagens: presença de pessoas reconhecidas pelo público 

ou personagens do mundo de desenhos animados, filmes, HQ’s. 

Por fim, ressaltamos que a publicidade, para atingir seus objetivos, faz uso de vários 

artifícios (efeitos especiais, técnicas de manipulação de imagens etc.). Com o intuito de 

evidenciar isso, exibimos exemplos que revelam o contraste flagrante entre o que aparece 

no anúncio e a realidade. Entre os vídeos mostrados às crianças para tal fim, estavam dois da 

série Real Food, But Not Really51, criada por Minhky Le, os quais exploram como os 

alimentos são preparados para serem servidos e como são produzidos para fotografia ou 

vídeo publicitário, por meio do uso de corantes, enchimento de algodão, gelo artificial e uma 

série de outros mecanismos. Outro vídeo exibido foi o Evolution52, veiculado em 2006, no 

Canadá, como parte da campanha “Real Beleza” da marca Dove. O vídeo denuncia como os 

efeitos de iluminação, maquiagem e manipulação digital aplicados para o desenvolvimento 

de um anúncio podem modificar profundamente as características de uma modelo e 

distorcer nossa percepção de beleza.  

Durante a discussão, as crianças se mostraram interessadas e participativas, dando 

suas opiniões e relatando experiências do seu cotidiano. No momento da transmissão dos 

vídeos, demonstraram surpresa e estranheza em relação a alguns dos recursos usados pela 

publicidade. Sobre o vídeo da campanha “Real Beleza”, alguns disseram: “Tão até botando 

cabelo. Nossa!”; “Eles tão botando pescoço”; “Caraca, eles botam tudo. Tudo é mentira”. 

Acerca dos vídeos da série Real Food, But Not Really, falaram: “Caraca, meu. É pra fingir”; 

“Pra grudar né? Caraca! Algodão?”; “Aí a gente ver, fica com uma super fome, compra e vê 

que não era bem aquilo que a gente viu na propaganda”, “E a gente tá querendo comer 
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 Disponíveis em: <https://goo.gl/9PfZbQ>  e <https://goo.gl/GxsRRF>. Acesso em: 20 jul. 2017. 
52

 Disponível em: <https://goo.gl/zG6mFG>. Acesso em: 20 jul. 2017. 
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isso”. Essas falas evidenciam a credulidade que essas crianças tinham na publicidade e até 

uma certa inocência diante dos vários artifícios possíveis de serem utilizados para tornar 

uma campanha mais atrativa aos olhos de quem irá consumi-la. Essa momento da oficina, 

portanto, possibilitou que as crianças avaliassem e até desmistificassem seus conhecimentos 

prévios sobre a publicidade. 

 
5.3 Analisando a publicidade: o que esse anúncio diz? 

A última atividade da oficina consistiu em propor que as crianças analisassem 

criticamente um anúncio publicitário. Para tanto, solicitamos que, organizadas em duplas, se 

atentassem para os seguintes aspectos: qual o produto está sendo vendido?; qual a marca 

do produto?; qual o público-alvo busca atingir?; onde esse anúncio pode ter sido divulgado?; 

o que é usado como estratégia para chamar atenção do público-alvo?. 

 Para a atividade de análise, cada dupla recebeu uma peça publicitária. Após a 

discussão, as crianças socializaram suas impressões para o restante do grupo. A dupla 1 ficou 

com um anúncio do produto Danoninho da marca Danone. As crianças conseguiram 

identificar o produto anunciado, assim como a marca que o patrocinava. Disseram que o 

público-alvo era o infantil, mas não souberam explicar por que. Uma criança de outra dupla 

ajudou-os, dizendo que o anúncio talvez fosse para criança por conta do uso do personagem 

Dino (dinossauro usual nas campanhas de Danoninho). Afirmaram que a peça deve ter sido 

veiculada em supermercados, próximo às prateleiras onde o produto é exposto, pois 

chamaria mais atenção. Quando indagados sobre quais estratégias de persuasão 

conseguiram identificar no anúncio, citaram o slogan (“tão saudável quanto um carinho”) e o 

personagem Dino.  

A dupla 2 analisou uma peça promocional de outro iogurte da marca Danone. As 

crianças identificaram tanto o produto como a marca. De acordo com elas, o comercial foi 

direcionado a “crianças de 2 a 8 ou 9 anos”, pois crianças maiores não iriam se interessar por 

aquele produto. Revista e televisão foram os meios indicados como possíveis de ter 

veiculado aquela publicidade. Entretanto, quando a pesquisadora começou a apontar alguns 

elementos do cabeçalho e do rodapé da peça que passaram despercebidos, as crianças 

mudaram de ideia e disseram que, na verdade, a peça foi veiculada na internet: “Ah, é na 

internet”. “Parece que já está na tela do computador”. “Tem o Facebook e tudo ali”. Entre as 
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estratégias usadas para chamar atenção, foram citadas o uso de personagens da Turma da 

Mônica e a utilização de jogos para tornar o anúncio divertido e atrair as crianças. 

Por sua vez, a dupla 3 teve a tarefa de analisar uma publicidade de produtos de 

maquiagem da marca O Boticário. Assim como ocorreu nos outros dois anúncios, as crianças 

conseguiram identificar o produto e a marca. Disseram que a peça deve ter sido veiculada 

em revistas, mas ressaltaram que já viram um comercial semelhante a esse na televisão. A 

questão sobre a que público-alvo a peça se destinaria gerou divergência. A dupla 

responsável pela análise, afirmou que o anúncio se destinava a mulheres adultas, pois “(...) 

criança não quer não comprar esse produto”. As outras crianças do grupo não concordaram. 

Um das meninas argumentou que tem criança que também usa maquiagem. Outra menina 

contra argumentou dizendo que crianças muito pequenas, com 3 anos por exemplo, não 

utilizam esses produtos. Um dos meninos, com base na discussão levantada pelas colegas, 

disse que o público-alvo do anúncio poderia ser, então, meninas a partir de 9 anos. Por fim, 

como estratégias para chamar atenção, a dupla apontou o uso de uma modelo bonita, os 

efeitos de luz no seu rosto e o movimento dela passando o batom na boca. Todavia, o fato 

de a modelo ser uma atriz famosa entre os jovens passou despercebido pelas crianças.  

Nessa atividade, portanto, as crianças dividiram, descontruíram a publicidade, a fim 

de visualizar os elementos que a compõem e buscar entender a função de cada um deles. 

Esse exercício possibilitou trabalhar algumas das habilidades de literacia publicitária 

propostas no modelo de Malmelin53, sobretudo, as dimensões estética/visual e retórica. 

Ademais, avaliamos que a atividade permitiu abordar os princípios fundamentais de Baker54, 

especialmente, no que tange à compreensão de que toda mensagem publicitária é 

criteriosamente construída para atingir um determinado público, por meio de uma 

linguagem criativa e persuasiva. 

 
6. Considerações Finais 

 Neste artigo, apresentamos e discutimos sobre uma experiência de oficina de leitura 

crítica da publicidade com crianças, a qual contribui para diminuir a lacuna das iniciativas 

sobre literacia publicitária, sobretudo voltadas ao público infantil. A oficina contou com três 

atividades que, em conjunto, deram a oportunidade de trabalhar as competências em 
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 Malmelin, op. cit. 
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 Baker, op. cit. 
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literacia publicitária em três aspectos: organizar, avaliar e compreender. Nessa perspectiva, 

ao “brincarem de criar um anúncio”, as crianças foram convidadas a organizar seus 

conhecimentos prévios sobre a publicidade. Posteriormente, na atividade “desmistificando a 

publicidade” puderam avaliar alguns desses conhecimentos. Por fim, ao realizarem o 

exercício prático de análise de uma peça publicitária, puderam refletir sobre a estética, a 

linguagem, as estratégias e, assim, compreender que todo anúncio é cuidadosamente criado 

por alguém, com algum objetivo, para atingir determinadas pessoas. 

Compreendendo a educação para as mídias como uma discussão que também 

envolve os direitos das crianças, este estudo evidenciou a relevância de construir canais 

de diálogo para que as crianças possam expressar o que pensam sobre a publicidade e, 

sobretudo, possam aprofundar seu senso crítico sobre as relações de consumo que têm 

pautado a sociedade. Além de possibilitá-las a tornarem-se difusoras dessas ideias entre 

seus pares. 

Em um cenário como o brasileiro em que, à revelia das leis e resoluções vigentes no 

país, as marcas permanecem direcionando sua comunicação mercadológica às crianças, 

discutir acerca da educação para a recepção crítica infantil da publicidade é premente. Essa 

urgência se intensifica no contexto atual em que a publicidade, mediada pelas tecnologias 

digitais, enfrenta um novo paradigma centrado em práticas cada vez mais lúdicas, interativas 

e hibridizadas com entretenimento, as quais tendem a ser mais atraentes e envolventes para 

as crianças. Nesse sentido, em uma segunda etapa da pesquisa, expandiremos a experiência 

que aqui apresentamos focando em práticas de publicidade, especificamente, no ambiente 

on-line. 
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Introdução 

Discutir sobre a publicidade e sua influência nas culturas infantis é premente, uma 

vez que os conteúdos midiáticos têm desempenhado participação significativa no cotidiano 

infantil. Personagens, objetos e narrativas são oferecidos diariamente pelos meios de 

comunicação às crianças, nos mais diversos canais e suportes. Nesse cenário, é necessário 

considerar as implicações decorrentes da lógica comercial que está por trás desses 

conteúdos voltados para crianças e sua materialização na publicidade (SAMPAIO, 2006). 

Assim, é fundamental levar em conta a lógica da “produção corporativa da infância” 

(STEINBERG e KINCHELOE, 2001), em que a criança é vista pelas corporações antes como 

consumidora do que como indivíduo em desenvolvimento e sujeito de direito, ou seja, 

segundo a lógica de que os interesses comerciais das empresas sobrepõem-se ao 

respeito aos direitos da infância. 

A relação da criança com a publicidade tem suscitado, não só no Brasil, ao longo dos 

últimos anos, diversas questões como, por exemplo, a reflexão sobre as influências da 

publicidade no bem-estar da criança, a discussão sobre a abusividade do conteúdo 

publicitário direcionado ao público infantil e o debate sobre a regulamentação desse tipo de 

conteúdo comercial.  

No Brasil, a discussão a respeito do controle da publicidade infantil ocorre de forma 

polarizada. De um lado, se posicionam os defensores da garantia dos direitos da infância 

frente aos efeitos da publicidade; do outro lado, se posicionam aqueles que defendem a não 

regulamentação por parte do Estado, por a considerarem uma forma de censurar a liberdade 

de comunicação comercial. Contudo, esse argumento de equiparar controle com censura 

não se sustenta quando lançamos o olhar para países com democracias bem consolidadas 

(Canadá, Noruega, Suécia, Dinamarca, Bélgica, Inglaterra, entre outros), que, a fim de 

proteger os interesses de seus cidadãos, principalmente crianças e adolescentes, fazem uso 

de políticas de regulamentação publicitária.  
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Em nosso país, ainda não há uma lei específica para o assunto. Para preencher essa 

lacuna, alguns projetos de lei tramitam no congresso. O mais repercutido é o Projeto de Lei 

5.921 que tramita, desde dezembro de 2001, na Câmara dos Deputados e propõe o 

acréscimo de um parágrafo no artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 

8.078/1990), estabelecendo como proibida a publicidade que anuncie produtos destinados 

apenas às crianças. Entre textos substitutivos aprovados e reprovados ao longo dos anos, 

atualmente, a versão mais recente do projeto aguarda o parecer da Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania (LIMA; GÓIS, 2015). 

Embora não haja uma lei específica que trate da publicidade infantil no Brasil, a 

vulnerabilidade da criança diante da publicidade é prevista no Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078 de 1990) que, em seu artigo 37, estabelece a proibição de toda 

publicidade enganosa ou abusiva. Considerando abusiva, dentre outras, a publicidade que se 

aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança.  

Em abril de 2014, interpretando e normatizando o previsto no art. 37 do Código de 

Defesa do Consumidor, foi aprovada a Resolução 163 do Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (Conanda), o qual é vinculado à Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República. Essa resolução veio para integrar o ordenamento jurídico do Brasil 

e resguardar os direitos das crianças, ao estabelecer como abusiva toda publicidade 

direcionada à criança, independentemente do suporte, mídia ou meio utilizado. Os setores 

empresariais que lucram com a publicidade infantil questionam a legitimidade de tal 

resolução por não se tratar de uma lei aprovada pelo Congresso. Contudo, especialistas 

jurídicos garantem que as resoluções oriundas de Conselhos, quando tratam dos direitos de 

alguma coletividade, podem ser consideradas como “complemento do microssistema de 

tutela de direitos coletivos” (THIBAU; RODRIGUES, 2005).  

A resolução 163 do Conanda foi percebida pelos movimentos da sociedade civil que 

atuam no âmbito dos direitos da infância como um grande avanço na legislação brasileira. 

Mas será que houve alguma alteração no cenário publicitário desde sua vigência? Uma vez 

que essa resolução contém diretrizes que deveriam implicar na transformação profunda da 

publicidade de produtos infantis e de outras com elementos típicos da infância, este 

trabalho objetiva discutir o que mudou ou não mudou na publicidade brasileira após sua 

implantação.  
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Para tanto, serão analisados anúncios desse gênero veiculados em canais de televisão 

por assinatura, segundo o método de análise de conteúdo (BARDIN, 2004), com o objetivo 

de verificar se os mesmos respeitam as diretrizes da nova normatização. Além disso, serão 

abordados os argumentos do mercado e da sociedade civil levantados após a Resolução, no 

intuito de compreender a especificidade da arena de debates em torno desse novo recurso 

normativo.   

Espera-se, com os resultados obtidos, demonstrar a necessidade de efetivação de 

uma atuação regulatória democrática no setor publicitário para de fato garantir os direitos 

das crianças em meio à sociedade de consumo contemporânea. 

 

A linguagem publicitária segundo a Resolução 163 e suas razões 

 É publicidade toda informação, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação, destinada a um público-alvo com o objetivo de estimular o consumo de 

produtos ou serviços, por meio de técnicas de persuasão (MOMBERGER, 2002).  Nesse 

sentido, a publicidade infantil pode ser definida como aquela que tem a finalidade de 

persuadir a criança ao consumo, para isso, se utilizando de vários artifícios.  

Uma vez que a publicidade é parte integrante de uma rede mais ampla que é a esfera 

do consumo, a relação das crianças com a publicidade vai muito além do instante em que 

elas “veem/ouvem os apelos publicitários” (SAMPAIO, 2009, p. 15). São diversas as situações 

em que as crianças são estimuladas a conviver com marcas e produtos. Por meio da política 

de licenciamento, personagens (Turma da Mônica, Peppa, Monster High, Ben 10 etc.) e 

ídolos (atores/atrizes, apresentadores, youtubers) invadem o cotidiano infantil e se fazem 

presentes em suas brincadeiras, no seu material escolar, nos seus alimentos e até nas suas 

roupas e calçados. Como postula Sampaio (2009), os agentes do sistema publicitário 

envolvem a criança numa rede de consumo por meio de sua exposição sistemática a marcas, 

produtos, personagens e ídolos, ocorrendo, portanto, o que Schor (2009) denomina de 

“comercialização da infância”.  

 Nos últimos anos, o maior acesso infantil a dinheiro e a crescente influência nas 

decisões de compras de suas famílias têm intensificado o processo de comercialização da 

infância. Nesse cenário, a criança passou a ser percebida como representante de três 

mercados distintos: mercado primário, em que são aptas para decidir sobre seus próprios 
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gastos de acordo com seus desejos e necessidades; mercado que influencia a compra de sua 

família; e mercado de consumidores futuros, que devem ser fidelizados (MCNEAL, 1998). 

O fenômeno da valorização do consumidor infantil é relativamente recente. Foi 

somente a partir da década de 1930 que as corporações começaram a identificar a criança 

como público-alvo de suas comunicações mercadológicas (COOK, 2011) e foi entre as 

décadas de 1950 e 1970 que esse processo se intensificou (STRASBURGER; WILSON; 

JORDAN, 2011). A percepção da criança como público-alvo resultou de uma infinidade de 

pesquisas geradas pela indústria da publicidade, como aponta Schor (2009): 

 

As empresas criaram escalas de atitudes, pesquisas de opinião e outros 
instrumentos de análise de dados com vistas a avaliar o comportamento dos 
jovens, enquanto seus profissionais se tornaram verdadeiros antropólogos, 
valendo-se de métodos etnográficos para examinar os detalhes mais íntimos da 
vida das crianças, incluindo a gravação de imagens delas em seus ambientes 
privados a fim de produzir análises minuciosas de seus rituais diários. Dirigiram-se 
às ruas, às lojas e mesmo às escolas para observar e gravar. (p. 16-17) 

  

 Esse esforço de pesquisa do mercado contribuiu para o desenvolvimento de um 

próspero segmento direcionado para crianças e de anúncios publicitários sensíveis ao 

imaginário infantil. Karsaklian (2000), com base em resultados de várias pesquisas, traçou 

um panorama dos elementos que tornariam uma publicidade mais receptível ao imaginário 

da criança e, consequentemente, geraria uma atitude positiva por parte do público infantil. 

Segundo a autora, as crianças tendem a apreciar, principalmente, anúncios publicitários que 

proporcionem divertimento, utilizem desenhos animados e animais personificados, 

apresentem uma música atraente, sejam ricos em cenas de ação e coloquem em evidência 

valores como, por exemplo: ser forte, inteligente, bom amigo, herói da turma. 

 Karsaklian (2000) aponta ainda que a memorização de uma criança é, de modo geral, 

mais gráfica do que verbal e, por esse motivo, a associação entre o nome de uma marca com 

um personagem ou um símbolo tende a aumentar as chances de serem memorizadas por 

crianças. Os personagens ou mascotes, portanto, facilitam a percepção da marca e, se forem 

licenciados, representam um contato próximo da criança com seu “herói” favorito. Se 

utilizados em promoções, os personagens valorizam ainda mais a marca, uma vez que 

pesquisas evidenciam que “a participação ativa da criança em relação à marca, por 

intermédio de concursos e de jogos, engendra efeitos mais duráveis na persuasão da 

criança” (MONTIGNEAUX, 2003, p. 232). 
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 Cores, jingles, humor, personagens, ídolos, cenas de ação, movimento, desenho 

animado, promoção, enfim, muitos são os artifícios usados na publicidade para atrair a 

atenção e persuadir o público infantil ao consumo. Entretanto, será que a criança 

compreende o caráter persuasivo da publicidade?  

A potencial vulnerabilidade das crianças, principalmente menores que oito (8) anos, 

frente a estímulos mercadológicos é evidenciada por vários estudiosos sobre 

comportamento infantil, consumo e publicidade, entre eles Linn (2006), Silva e Vasconcelos 

(2012) e Henriques (2006). Isso porque, como ressalta o Conselho Federal de Psicologia 

(CFP), costuma ser somente a partir dos doze (12) anos de idade que um indivíduo adquire a 

competência cognitiva básica para realizar todo o processo reflexivo necessário a um 

consumo consciente, inclusive dos próprios apelos publicitários (CONSELHO FEDERAL DE 

PSICOLOGIA, 2008). Obviamente, não é apenas a idade que pode indicar a vulnerabilidade 

infantil. Também podem influenciar nesse processo, como lembram Sampaio (2009) e 

Karsaklian (2000), o quanto as crianças acessam as mídias, bem como características de sua 

personalidade. Além disso, o tipo de relacionamento com os pais (ALMEIDA e FERREIRA, 

2010), a escola e a classe social também podem intensificar ou diminuir a capacidade de 

discernimento e de resistência da criança frente aos estímulos que lhe chegam.  

Independente dessas variações, se há a possibilidade de as crianças terem dificuldade 

de receber criticamente os apelos de consumo a ponto de deixarem de ter a opção também 

de resistir a eles, há claramente a necessidade de se discutir medidas para protegê-las desse 

tipo de mensagem.  

 Diante desse contexto de debate sobre a vulnerabilidade infantil, o bombardeio diário 

de publicidade e o esforço constante dos anunciantes de usar estratégias mais atrativas e 

eficazes para atingir as crianças, tornando a “luta” desleal entre os pais/professores e o 

mercado, surge a Resolução 163 do Conanda. Como já mencionado, a Resolução estabelece 

como proibida o direcionamento de publicidade a crianças com menos de doze (12) anos, 

estabelecendo os elementos e artifícios que não podem mais ser utilizados numa 

publicidade. São eles: 

I - linguagem infantil, efeitos especiais e excesso de cores; 
II - trilhas sonoras de músicas infantis ou cantadas por vozes de criança; 
III - representação de criança; 
IV - pessoas ou celebridades com apelo ao público infantil; 
V - personagens ou apresentadores infantis; 
VI - desenho animado ou de animação; 
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VII - bonecos ou similares; 
VIII - promoção com distribuição de prêmios ou de brindes colecionáveis ou 
com apelos ao público infantil; e 
IX - promoção com competições ou jogos com apelo ao público infantil 
(CONANDA, 2014).  

  

 Como se pode ver, essas diretrizes da Resolução 163 estão contextualizadas e 

fundamentadas em estudos sobre a relação da criança com a publicidade já apresentados e 

também colocados adiante neste trabalho. Percebe-se nessa normativa, portanto, a busca 

por traçar um panorama dos elementos da linguagem publicitária que são mais receptivos e, 

consequentemente, mais persuasivos ao público infantil. 

 Tendo-se compreendido as razões para tais diretrizes da Resolução 163, faz-se 

necessário entender como se estabelece a disputa de discursos na esfera pública acerca 

dessa nova normatização. No tópico a seguir iremos discutir como têm se posicionado o 

mercado e a sociedade civil sobre o tema. 

 

Arena de debates: mercado e ativistas discutindo a Resolução 163 

Como já era previsto, – mediante o que costuma ocorrer quando são implementadas, 

por exemplo, resoluções da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para a 

publicidade de medicamentos, bebidas alcoólicas ou alimentos – o mercado se mobilizou 

prontamente contra a Resolução 163 do Conanda após sua publicação. 

Entre as manifestações, está uma Nota Pública veiculada pela ABERT (Associação 

Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão), assinada por essa e por várias outras 

instituições que representam o mercado55. No documento, como argumentos contrários à 

Resolução, as entidades registram que “reconhecem o Poder Legislativo, exercido pelo 

Congresso Nacional, como o único foro com legitimidade constitucional para legislar sobre 

publicidade comercial” e ainda que “a autorregulamentação exercida pelo CONAR é o 

melhor e mais eficiente caminho para o controle de práticas abusivas em matéria de 

publicidade comercial” (ABERT, 2014).  

Outro interlocutor do mercado contrário a essa resolução do Conanda é a Maurício 

de Souza Produções, liderado pelo cartunista Maurício de Souza (criador da marca Turma da 
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 Associação Brasileira de Agências de Publicidade (ABAP), Associação Nacional de Jornais (ANJ), 

Associação Brasileira de Anunciantes (ABA), Associação Brasileira de Radiodifusores (ABRA), Associação 

Brasileira de Rádio e Televisão (ABRATEL), Associação Brasileira de TV por Assinatura (ABTA), Associação 

Nacional de Editores de Revistas (ANER) e Central de Outdoor. 
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Mônica) e sua filha Mônica de Souza. A empresa chegou a encomendar ao instituto de 

pesquisa GO Associados um estudo56 voltado a trazer dados sobre o impacto da proibição da 

publicidade infantil na economia e, consequentemente, no quadro de desemprego do país. 

Como resultados, a pesquisa defendeu que com a resolução proibitiva haveria uma “perda 

de R$ 33 bilhões em produção, equivalente a 728 mil empregos, R$ 6,4 bilhões em salários e 

R$ 2,2 bilhões em tributos” (DIAS, 2015).  

Contudo, como afirma Dias (2015), esse estudo carece de rigor científico – uma vez 

que a metodologia não foi devidamente justificada no relatório – e, ademais, parte de 

premissas sem base real. Isso porque a pesquisa prevê que a economia e os empregos do 

país poderiam ser impactados negativamente pelo fato de, a partir da Resolução 163, a 

Maurício de Souza Produções e empresas de brinquedos, por exemplo, não poderem mais 

produzir, respectivamente, as conhecidas maçãs da Turma da Mônica e produtos licenciados 

de animações diversas, já que isso poderia se configurar como publicidade infantil das 

marcas aos quais os itens se referem. A lacuna está no fato de, como lembra Dias (2015), o 

estudo não justificar o porquê de não considerar que tal impacto econômico pode ser 

anulado com: (i) investimentos na produção de outros itens do mesmo setor, ou (ii) o não 

direcionamento da comunicação mercadológica desses produtos às crianças e sim aos 

adultos. 

Representantes do mercado também contestaram a Resolução alegando que, com 

ela, a programação infantil dos canais de televisão abertos estaria fadada a desaparecer. No 

entanto, programas infantis variados começaram a migrar para a TV paga antes mesmo de 

essa normatização passar a valer, o que sugere outras razões para este feito, bem como a 

inconsistência desse argumento para barrar a regulamentação da publicidade infantil. 

Independente desse quadro, o fato de não haver investimento publicitário suficiente por 

meio da publicidade infantil não parece uma justificativa válida para contrariar a Resolução. 

Isso por pelo menos dois fatores. Primeiramente, porque tal quadro só indicaria a 

necessidade de políticas para a criação de novos canais públicos de qualidade voltados à 

programação infantil. E, além disso, também porque o investimento publicitário em canais 

abertos do segmento infantil poderia continuar ocorrendo mesmo com a aplicação da 

Resolução, porém com uma linguagem inteiramente direcionada a adultos.  
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 GO ASSOCIADOS. Impactos econômicos da aplicação da Resolução 163 do Conselho Nacional dos Direitos 
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 Além dos argumentos aqui citados, o mercado justifica sua posição com a ideia de 

que regulamentar o conteúdo publicitário seria censura, atentando contra a liberdade de 

expressão; que o cuidado com a relação entre, mídia, consumo, publicidade e infância 

caberia somente aos pais ou outros responsáveis parentais das crianças (FRAGA, 2014); e 

que proibir a publicidade seria justamente atentar contra os direitos da criança de acessar 

esse tipo de conteúdo.   

Sobre essa última questão, cabe mencionar o episódio curioso da postagem – por 

Maurício de Souza, em seu Instagram – de uma foto polêmica que, segundo o cartunista, 

teria sido enviada espontaneamente por uma fã. Na imagem, uma criança segura um cartaz 

com os seguintes dizeres: “Eu tenho direito de assistir publicidade infantil. A televisão não é 

só para adultos. Alguém sabe quais produtos infantis foram lançados nesse ano?”. Em 

virtude da repercussão negativa do fato, o cartunista retirou o post no mesmo dia 

(LOCATELLI, 2014). Esse tipo de argumento que justifica a publicidade infantil a partir da 

defesa do direito da criança ao consumo e à publicidade soa incoerente e como uma 

tentativa de confundir a opinião pública. Soa incoerente porque, na lógica do mercado, a 

criança é vista antes como consumidora (direta, influenciadora do consumo familiar ou 

futura) do que como indivíduo em desenvolvimento e sujeito de direito. Desse modo, esse 

argumento tenta confundir a opinião pública ao passar a ideia de que o mercado está 

preocupado com o interesse público enquanto, implicitamente, está defendendo a 

sobreposição dos interesses privados ao respeito aos direitos da infância. Outro ponto de 

incoerência sobre essa questão é destacado por Vanessa Anacleto, mãe ativista do 

Movimento Infância Livre do Consumismo (MILC), em sua fala no evento “Lugar de 

criança é na publicidade” 57. Nessa ocasião, Vanessa Anacleto questionou porque a 

criança deveria ter “direito” a posturas e conteúdos que podem lhe trazer possível dano, se, 

além disso, já não têm “direito” a várias práticas (comprar e beber bebidas alcoólicas, 

comprar e fumar tabaco, dirigir, viajar sozinhas etc.) justamente para preservar o seu direito 

à proteção?  

Em relação à questão de que a restrição ou a proibição do acesso à publicidade 

caberia somente aos pais ou responsáveis das crianças e qualquer ação do Estado nesse 

sentido seria classificada como censura, tais argumentos podem ser desconstruídos com 

                                                           
57

 Evento realizado, em 2013, pelo projeto de extensão Contatos: (re)construindo a publicidade, da Universidade 
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facilidade. Primeiramente, porque a própria Constituição brasileira de 1988 (artigo 227 do 

capítulo VII - Da família, da criança, do adolescente e do idoso), o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei Nº 8.069/1990) e o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.070/1990) 

preveem que também o Estado atue na proteção das crianças frente a várias formas de 

exploração ou a outros impactos negativos na infância. Além disso, como lembra Pieranti 

(2008, p. 140), “regulamentação democrática de conteúdo” é algo nitidamente diferente de 

censura. Enquanto esta é inconstitucional e remete a decisões unilaterais por parte do 

Estado ou da iniciativa privada, sem participação da sociedade; aquela é prevista na 

Constituição, é construída em diálogo com diversos atores sociais e, portanto, envolve ampla 

participação da sociedade. A liberdade de expressão do indivíduo, prevista na Constituição, 

portanto, não conflita com regulação democrática de conteúdo e sim, apenas, com o que 

Lima (2010) denomina de “liberdade de empresa” em oposição a uma liberdade de 

imprensa, ou de “liberdade de expressão comercial” em vez de liberdade de expressão do 

cidadão. 

Como afirma Dias (2015, p. 71), diante das reflexões aqui apresentadas, na verdade, 

“esses argumentos parecem ter como pano de fundo a valorização do individualismo, da 

livre iniciativa e do Estado mínimo”, em detrimento a uma preocupação social com a 

erradicação de programação infantil para as crianças ou uma preocupação social com 

direitos/garantias fundamentais do cidadão. 

É visível o lobby do mercado no Congresso. Prova disso é o encaminhamento, no 

mesmo ano de publicação da Resolução, do projeto de decreto legislativo 1460/2014, de 

autoria do deputado federal Milton Monti (PR / SP), ainda em tramitação no Congresso. 

Como destaca sua ementa, o projeto visa “susta(r) os efeitos da Resolução nº 163 de 13 de 

março de 2014, do Conanda – Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente” 

58 (CÂMARA, 2016). 

Contrariamente a esse olhar, ativistas e juristas entendem que a Resolução tem total 

força de lei e apenas regulamenta o que já consta na seção “Publicidade” do CDC (Lei 8.078). 

Entre os ativistas, há grupos formados por pais, psicólogos, pesquisadores, pedagogos, 

sociólogos, comunicadores, a exemplo dos seguintes: Rede Brasileira de Infância e Consumo 
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 A situação do projeto de decreto legislativo 1460/2014 pode ser consultada em:                          

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=612104>.  

Acesso em: 28 de julho de 2016.  
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(REBRINC), congregando diversas organizações e ativistas; o Instituto Alana, que atua nesse 

campo através do Projeto Criança e Consumo, iniciado em 2005; e o Movimento Infância 

Livre de Consumismo (MILC), o qual reúne pais e mães. Esferas do governo também 

defendem a Resolução, como os parlamentares das Comissões da Câmara dos Deputados 

relacionadas à infância e ao direito do consumidor (é o caso, por exemplo, da Comissão de 

Defesa do Consumidor); das unidades do PROCON – Autarquia de Proteção e Defesa do 

Consumidor, ligadas ao Poder Executivo estadual ou municipal, bem como ao Ministério da 

Justiça, por meio do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC); e, entre outros, o 

Ministério Público.  

Pedro Harttung, advogado da ONG Instituto Alana e um dos conselheiros do 

Conanda, afirma que a força legal da Resolução advém, por exemplo, do fato de que o 

Conselho foi implantado pela Lei nº 8.242/91 para ser justamente um organismo com função 

deliberativa voltado, portanto, a elaborar as normas gerais da política nacional de 

atendimento dos direitos da criança e do adolescente, com finalidade de fiscalizar as ações 

de execução. É por essa razão, inclusive, que o órgão conta com vinte e oito (28) 

conselheiros, eleitos a cada dois anos, sendo quatorze (14) representantes do governo 

federal e quatorze (14) de entidades nacionais da sociedade civil organizada (FRAGA, 2014). 

 Percebe-se, portanto, que há uma disputa entre o interesse privado e o interesse 

público em torno da vigência da Resolução 163 do Conanda. Esse cenário de disputa de 

discursos aqui desenhado auxiliará na compreensão do quadro analisado nos tópicos a 

seguir.   

 

Caminhos metodológicos da pesquisa 

Analisamos a publicidade veiculada em uma (1) hora de programação dos seguintes 

canais infantis de TV por assinatura: Discovery Kids, Cartoon Network, Gloob, Disney Channel 

e Nickelodeon. Essa escolha se justifica por esses canais serem os cinco (5) da televisão paga 

direcionados ao público infantil com maior audiência em quinze (15) regiões metropolitanas 

do país (CARVALHO, 2016). A decisão por analisar a publicidade televisiva foi motivada pelos 

dados do Painel Nacional de Televisão, do Ibope Media, que indicam crescimento, entre os 

anos de 2004 e 2014, do tempo médio por dia que crianças brasileiras passam em frente à 

televisão (CRIANÇA E CONSUMO, 2015). Optou-se por analisar canais de televisão por 

assinatura porque eles apresentam programação exclusiva direcionada ao público infantil. 
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A análise dos canais infantis ocorreu entre maio e junho de 2016, em dias variados. 

No total foram coletados cinquenta e nove (59) anúncios publicitários, os quais foram 

analisados segundo o método de análise de conteúdo (BARDIN, 2004). Dentre as várias 

técnicas possíveis da análise de conteúdo, optamos pela análise de frequência, que consiste 

na contagem da frequência de determinadas características codificadas do material 

analisado. Foi realizada, portanto, a verificação de quantas vezes apareciam nos anúncios da 

amostra os elementos que, segundo a Resolução 163 do Conanda, caracterizam uma 

publicidade voltada a crianças.  

 
Mais do mesmo: a linguagem publicitária após a Resolução 163 

 Em uma hora de programação analisada, identificamos o Cartoon Network como o 

canal que mais veiculou publicidade, totalizando dezenove (19) anúncios; seguido do 

Discovery Kids, com doze (12) anúncios veiculados; do Disney Channel, com onze (11) 

anúncios; do Nickelodeon, com dez (10); e por último, do Gloob com sete (7) anúncios (ver 

Gráfico 1). 

Gráfico 1: Quantidade de anúncios por canal infantil 
 
 

  
  
 
 

 
 

Fonte: Gráfico desenvolvido pelas autoras. 

 

Em relação ao tipo de produto ou serviço anunciado, os brinquedos tiveram grande 

destaque. Conforme evidencia o Gráfico 2, vinte e nove (29) dos anúncios divulgavam 

brinquedos, como “carrinhos” (do tipo Hot Wheels e do filme Carros da Disney), bonecas 

(das linhas: Barbie, Little Mommy, Monster High, Princesas da Disney, Sereias Mágicas, 

Princesas com Vestidos Mágicos, Polly Pocket), bonecos (das linhas: Batman versus 

Superman, Shopkins, Star Wars Heroes Mashers, Titan Heroes Serie), brinquedos de montar 

(Tangle, Quixels, Lego DC Comics Super Heroes, Lego City) massa de modelar (Super Massa), 

entre outros (Navio Comando do Mar, Super Balão, Foot Bubles Messi, Castelo Musical My 

Little Poney).  
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Esses brinquedos anunciados são de dez (10) marcas diferentes. Como mostra a 

Tabela 1, a Mattel, a DTC, a Disney e a Lego são as marcas que mais anunciaram. 

Respectivamente, apareceram em oito (8), sete (7), cinco (5) e três (3) anúncios da amostra. 

As demais marcas veicularam uma publicidade cada, foram elas: Multikids, Imaginext, 

Estrela, Fisher Price, Marvel e Playskool Friends. Entre as marcas que mais anunciaram, três 

(3) delas (Mattel, Lego e Disney) trabalham fortemente seus produtos em um contexto de 

convergência midiática. Ou seja, seus brinquedos são mesclados com conteúdo audiovisual 

(desenhos e filmes), assim como com outros produtos (material escolar, roupas, calçados 

etc.). Sendo assim, muitas vezes, é lançado o filme ou o desenho e, logo depois, são 

disponibilizados para venda brinquedos e outros produtos com os personagens daquele 

filme ou desenho. Há também o caminho inverso, em que o brinquedo é lançado primeiro e, 

em seguida, é produzido um conteúdo audiovisual temático para ele. Neste estudo, por 

exemplo, observamos que, no intervalo do desenho animado Meninas Super Poderosas, foi 

veiculado um anúncio publicitário de roupas e bolsas com a imagem das personagens do 

desenho. Desse modo, percebe-se que em casos como esse as fronteiras entre o que é o que 

não é publicidade se tornam bem mais difusas. 

Entre os demais produtos anunciados, roupas foram divulgadas em oito (8) anúncios. 

Puc e Hering Kids são as marcas de roupas que apareceram nos intervalos comerciais. Ambas 

são marcas de linhas de roupas para crianças da marca Hering. Outros seis (6) anúncios 

mostraram produtos relacionados à comida, dois (2) deles divulgavam a promoção 

McLanche Feliz da McDonald’s; dois (2) deles anunciavam os produtos MiniNutre Cereal 

Infantil e Danoninho, ambos da marca Danone; e um (1) deles divulgava o chiclete recheado 

TNT meteoro da marca Riclan. Um dos anúncios apresentava o álbum de figurinhas oficial 

das Olimpíadas Rio 2016, da marca Panini, e outro divulgava o parque de diversões Beto 

Carreiro World. Quatro (4) anúncios da amostra eram sobre eventos (“Corrida Cartoon”, 

“Discovery Kids em ação”, “Dia de brincar da Nickelodeon”) dos canais Cartoon Network, 

Discovery Kids e Nickelodeon. As marcas Danone, Panini e Hering Kids também apareceram 

nos anúncios como patrocinadoras do evento do Cartoon Network. 

Os demais anúncios apresentavam produtos e serviços que, supostamente, têm mais 

apelo ao público adulto e não ao público infantil. Esses anúncios divulgavam as seguintes 

marcas: iFood, aplicativo de celular para serviço de delivery de comida; SportTV, canal de 

televisão por assinatura; CNA, curso de inglês; Sky, serviço de TV por assinatura; Dove, marca 
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de produtos de higiene; Ariel, marca de produtos de limpeza; Vila di Mantova e Bourboun, 

ambas marcas de resorts e hotéis. A veiculação dessas marcas no intervalo comercial de 

canais direcionados a crianças evidencia a estratégia de fidelização do público infantil e a 

tentativa de potencializar a influência da criança no consumo familiar. 

Gráfico 2: Produtos/Serviços anunciados  

 
Fonte: Gráfico desenvolvido pelas autoras. 

 
 

Tabela 1: Marcas dos produtos/serviços anunciados 

 
Produto/Serviço Marca Frequência 

Álbum de figurinhas Panini 1 

Aplicativo para celular iFood 1 

Brinquedo 

Multikids 1 

Imaginext 1 

Estrela 1 

Fisher Price 1 

Marvel 1 

Playskool Friends 1 

Lego 3 

Disney 5 

DTC 7 

Mattel 8 

Canal de TV SporTV 1 

Comida 
 

Riclan 1 

McDonald's 2 

Danone 2 

Curso de inglês CNA 1 

Evento 

Discovey Kids 1 

Nickelodeon 2 

Cartoon Network 1 

Parque de diversão Beto Carreira World 1 

Produto de higiene Dove 1 

Produto de limpeza Ariel 1 

Resort 
 

Vila di Mantova 1 

Borboun 3 

Roupa 
 

Puc 3 

Herig Kids 4 

C&A 1 

Serviço de TV por assinatura Sky 2 

 
Fonte: Tabela desenvolvida pelas autoras. 

 
Do total de cinquenta e nove (59) anúncios publicitários que compõem o corpus da 

pesquisa, apenas quatro (4) respeitaram as diretrizes expostas na Resolução 163 do Conanda 
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e, portanto, não evidenciaram linguagem direcionada ao público infantil. Um desses 

anúncios foi veiculado no canal Gloob e tratava da divulgação do canal de TV por assinatura 

SporTV. Os demais foram veiculados no canal Nickelodeon, dois (2) deles anunciavam os 

serviços de TV paga da Sky e o outro divulgava o sabão líquido da marca Ariel. 

Gráfico 3: Resolução 163 do Conanda vesus publicidade infantil na televisão paga 
 

 
Fonte: Gráfico desenvolvido pelas autoras. 

 
Os demais cinquenta e cinco (55) anúncios apresentaram pelo menos um aspecto 

que feria o que estabelece a Resolução 163. Como mostra o Gráfico 3, entre os elementos 

identificados nas publicidades, o excesso de cores estava presente em 80% da amostra, a 

representação de criança em 60%, o uso de bonecos ou similares em 58%, a presença de 

desenho animado ou de animação em 53%, a utilização de efeitos especiais em 44%, uso de 

personagens ou apresentadores infantis em 42%, promoção com prêmios ou brindes 

colecionáveis em 13%, trilhas sonoras de músicas infantis ou cantadas por vozes de criança 

em 11%, promoção com competições ou jogos com apelo ao público infantil em 7%, 

presença de pessoas ou celebridades com apelo ao público infantil em 2%. 

 

Considerações Finais 

 Através deste estudo, foi possível observar que, entre a publicação da Resolução 163 

do Conanda e uma transformação efetiva no mercado publicitário, há ainda obstáculos a 

serem ultrapassados. Como evidenciado na análise empírica que aqui apresentamos, os 

cinco (5) principais canais de televisão por assinatura com programação exclusiva para 

crianças continuam veiculando publicidade direcionada para o público infantil. Todas as 
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diretrizes da Resolução 163 do Conanda, as quais caracterizam uma publicidade direcionada 

à criança, foram identificadas, em maior ou menor grau, nos anúncios analisados. As 

diretrizes mais descumpridas pelo mercado publicitário foram o excesso de cores; a 

representação de crianças; o uso de bonecos ou similares, desenho animado e animações; e 

a presença de efeitos especiais. Ressaltamos a necessidade de expandir esta análise para 

outros meios além da televisão para que tenhamos uma ampla verificação do cumprimento 

da Resolução 163 nos mais variados suportes e meios de comunicação. 

À vista dos resultados como os apresentados neste artigo, nota-se que, por mais que 

esse novo marco legal da publicidade seja um nítido avanço no campo de luta pelos direitos 

da criança, ainda há um percurso a ser seguido para que essa nova normatização seja 

efetivamente seguida.  

Embora não conste, especificamente no texto da Resolução 163, quais são os órgãos 

responsáveis por fiscalizar a publicidade infantil e qual seria a penalização para o 

descumprimento da norma, como afirma Harttung (conselheiro do Conanda), o Código de 

Defesa do Consumidor (CDC) já estipula as punições e os responsáveis pela fiscalização da 

publicidade abusiva59 (FRAGA, 2014). Sendo assim, como a Resolução 163 do Conanda 

considera como abusiva toda publicidade direcionada a crianças, definindo especificamente 

o que caracteriza essa prática, a penalização e a fiscalização desse aspecto deveria seguir o 

que o CDC prever sobre abusividade na publicidade.  

Talvez a explicitação desses papeis em algum novo documento normativo pudesse 

otimizar a efetivação da Resolução do Conanda e, portanto, a erradicação, também na 

prática, da publicidade dirigida a crianças. Mas antes e depois desse feito, dada a força do 

mercado dentro e fora do Congresso, os ativistas em torno da causa precisam continuar se 

manifestando, seja para conquistar novos direitos em defesa da infância, seja para, inclusive, 

não perder os avanços já obtidos.  

Diante disso e visando continuar a pressão para a aplicabilidade da Resolução, é 

importante que se denuncie a publicidade infantil (abusiva, portanto) aos órgãos públicos 

definidos em outros documentos legais como responsáveis pelo julgamento desse tipo de 

infração ou pelo seu encaminhamento às instâncias deliberativas desse tipo de caso. São 

                                                           
59

 A penalização é detalhada no artigo 67, no qual está prevista a pena de detenção de três meses a um ano, além 

de multa para o anunciante que praticar o crime de publicidade/propaganda abusiva. Já a fiscalização da prática 

de publicidade abusiva é de responsabilidade dos órgãos do sistema de proteção e defesa do consumidor, como o 

Procon e o próprio Ministério da Justiça (FRAGA, 2014) 
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exemplos desses órgãos os que compõem os Procons, o Ministério Público, a Defensoria 

Pública e o Ministério da Justiça. (CRIANÇA E CONSUMO, 2014). 

Claramente, não se trata de retirar direitos de participação da criança na sociedade 

ou minimizar seu protagonismo social. Trata-se justamente de respeitar o direito da criança 

de, enquanto indivíduo em idade peculiar, receber cuidados frente à sociedade de consumo 

para evitar qualquer tipo de mal-estar que possa comprometer o seu pleno 

desenvolvimento.  
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Resumo 
Neste artigo, apresenta-se um panorama das publicações nacionais e internacionais acerca 
das políticas de regulamentação e autorregulamentação da publicidade infantil. Para isso, 
optamos pela pesquisa do tipo estado da arte (FERREIRA, 2002; RAMANOWSKI e ENS, 2006; 
SOARES, 2000), com abordagem quantitativa. Para a seleção da amostra, estabeleceu-se um 
recorte temporal de 2004 a 2014, com foco em publicações em português, espanhol e inglês. 
Foram identificados 47 textos, classificados e analisados segundo os seguintes aspectos: ano 
de publicação, idioma, tipo de publicação, base de dado, instituição, área de estudo, tema, 
tipo de política, mídia a ser regulada. Com este trabalho, conseguiu-se apontar as principais 
características das publicações sobre a temática, bem como lacunas de conhecimento. 
Palavras-chave: Publicidade Infantil; Regulamentação; Autorregulamentação; Estado da 
Arte. 
 
Abstract 
In this article, the aim is to present an overview of publications about regulation and self-
regulation policies of advertising to children in Brazil and in the world. For this, we opted for 
a state-of-the-art type investigation (FERREIRA, 2002; RAMANOWSKI and ENS, 2006; 
SOARES, 2000), with a quantitative approach. For the sample selection, a timeframe from 
2004 to 2014 was established, with a focus on publications in Portuguese, Spanish and 
English. 47 identified texts were classified and analyzed according to the following aspects: 
year of publication, language, publication type, database in which it was found, institutional 
connection, study area, topic, policy type and media to be regulated. With this work, it was 
possible to point out the main features of the publications on the subject, as well as 
knowledge gaps. 
Keywords: Advertising to Children ; Regulation ; Self-regulation ; State of the Art. 
 
Resumen 
En este artículo, presentamos una visión general de publicaciones nacionales e 
internacionales acerca de las políticas de regulación y autorregulación de la publicidad 
infantil. Para ello, se optó por el método del estado del arte (Ferreira, 2002; RAMANOWSKI y 
ENS, 2006; SOARES, 2000), con un enfoque cuantitativo. Para la selección de la muestra, se 
estableció el marco de tiempo 2004-2014, centrándose en las publicaciones en portugués, 
español e inglés. 47 textos fueron identificados, clasificados y analizados de acuerdo con los 
siguientes aspectos: año de publicación, idioma, tipo de publicación, base de datos, 
institución, área de estudio, tema, tipo de política, medios de comunicación regulados. Con 
este trabajo, se logró señalar las principales características de las publicaciones acerca del 
tema, así como las lagunas de conocimiento. 
Palabras clave : Publicidad Infantil ; Regulamentación ; Autorregulamentación ; Estado del 
Arte. 
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1. Introdução 

           Este artigo tem como objetivo apresentar um estado da arte quantitativo sobre as 

políticas nacionais e internacionais de proteção da infância em relação à publicidade infantil. 

O estudo, portanto, traz em evidência um levantamento dos trabalhos científicos sobre o 

referido tema.  

Entendemos que estudos a respeito da publicidade infantil são necessários no 

cenário brasileiro atual em que o debate acerca da proteção da infância frente aos possíveis 

abusos da comunicação publicitária vem se aprofundando na esfera pública (GUEDES, 2014). 

Nesse debate, de um lado, entidades da sociedade civil reivindicam uma regulamentação 

específica para a questão e, do outro lado, representantes da indústria de produtos infantis 

se defendem, dizendo que não há necessidade de regulamentação, uma vez que a 

publicidade direcionada às crianças já é autorregulamentada pelo próprio setor publicitário. 

Recentemente, em março de 2016, ocorreram dois fatos que intensificaram esse debate. O 

primeiro deles diz respeito ao anúncio de fabricantes de refrigerantes e sucos artificiais do 

país, membros da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não 

Alcoólicas (Abir), de que não direcionariam mais publicidade ao público infantil (IANNIBELLI, 

2016). O segundo fato, por sua vez, refere-se à decisão do Superior Tribunal da Justiça (STJ) 

em considerar abusiva uma campanha publicitária dirigida a crianças (FRANZIN, 2016).  

           Nesse contexto, consideramos relevante conhecer a produção científica a respeito das 

políticas de regulamentação e autorregulamentação da publicidade infantil no Brasil, assim 

como em outros países, a fim de mapearmos um cenário dessa questão. Para isso, 

realizamos uma pesquisa de natureza quantitativa, do tipo estado da arte, que se 

caracterizou pela busca de produções científicas com foco nessa temática, publicadas no 

período de 2004 a 2014. Esperamos, com esta análise, identificar as principais características 

dessas publicações, bem como lacunas de conhecimento. 

O artigo se divide em 3 seções, além dessa introdução. Na primeira, relatamos a 

metodologia adotada na pesquisa. Na seção seguinte, exibimos a análise quantitativa dos 

dados. Por fim, apresentamos considerações sobre a análise, apontando possíveis lacunas de 

conhecimento nas publicações analisadas. 

 
2. Caminhos metodológicos da pesquisa 

           Para realização do levantamento bibliográfico sobre as políticas nacionais e 
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internacionais de proteção da infância frente à publicidade infantil, optamos pela pesquisa 

do tipo estado da arte. Também definida como de caráter bibliográfico, esse tipo de 

pesquisa tem o desafio de mapear e sistematizar determinada produção acadêmica em 

diferentes campos de conhecimento, identificando as formas e as condições em que são 

produzidas as pesquisas acadêmicas, assim como os aspectos que são destacados em 

diferentes épocas e lugares (FERREIRA, 2002, p. 258). 

Ao tratar da pesquisa do tipo estado da arte, Ramanowski e Ens (2006, p. 38-39) 

destacam que ela busca “apontar caminhos que vêm sendo tomados e aspectos que são 

abordados em detrimento de outros”. Soares (2000, p. 9) vai mais adiante e ressalta que 

esse tipo de estudo possibilita a compreensão do estado atingido pelo conhecimento acerca 

de determinado tema, além de indicar possibilidades de integração de distintas perspectivas 

e identificar contradições, lacunas, vieses. 

A busca das produções científicas sobre a temática aqui estudada ocorreu de outubro 

a novembro de 2014. Para a seleção da amostra, estabelecemos um recorte temporal, 

referente ao ano de publicação dos textos a serem analisados, que compreende o período 

de 2004 a 2014. A escolha desse recorte justifica-se tendo em vista que o debate sobre a 

regulamentação da publicidade infantil, especificamente no Brasil, ganhou destaque na 

esfera pública na última década. Nesse período, projetos de leis foram criados, entidades 

não governamentais que tratam do assunto surgiram, a temática entrou em pauta com mais 

intensidade nas famílias, instituições governamentais, universidades, bem como em 

organizações de anunciantes de produtos infantis. Conscientes de que o recorte temporal do 

método estado da arte é algo fundamental - visto que as análises realizadas dizem respeito a 

concepções e práticas presentes em determinados contextos sociais, políticos, econômicos e 

culturais -, julgamos que a escolha de pesquisar esse assunto em um ciclo de dez (10) anos 

permitiria um olhar comparativo entre publicações nacionais e internacionais em um 

período de debate intenso no Brasil sobre essa temática.  

Para a busca dos textos, usamos as bases de dados: Google Acadêmico; plataforma 

on-line Taylor & Francis; e periódicos com Qualis Capes, da área de Ciência Sociais Aplicadas 

I com linha editorial que dialogasse com as áreas afins da pesquisa. A escolha do Google 

Acadêmico aconteceu por essa base de dados possibilitar uma busca ampla, tanto de 

publicações acadêmicas nacionais quanto internacionais, em diferentes idiomas e de 

diferentes áreas. Por sua vez, a plataforma on-line Taylor & Francis respondeu ao nosso 

desejo de ampliar a busca por publicações internacionais de várias áreas. Visto que tínhamos 
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uma hipótese de que o tema pesquisado era tratado em outras áreas além da Comunicação, 

dentre tantas outras bases de dados internacionais, optamos pela Taylor & Francis por a 

mesma disponibilizar um conjunto multidisciplinar de mais de 1.200 revistas científicas60. 

Para focar na busca de publicações de pesquisadores nacionais da área de Comunicação, 

escolhemos também realizar a busca em periódicos da área de Ciências Sociais Aplicadas I, 

com conceito Qualis Capes A1, A2, B1 e B2. Para isso, utilizamos a listagem de periódicos 

disponível no site da Compós – Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação em 

Comunicação61. 

Outro critério usado na pesquisa foi a escolha das palavras-chave utilizadas na busca: 

“regulamentação da publicidade e infância”, usadas nas bases de dados também em inglês e 

espanhol. Identificamos, no mapeamento das publicações, 47 trabalhos (ver Tabela 3) com 

referências diretas e indiretas ao tema pesquisado. As informações contidas no título e nos 

resumos serviram para checar a relação do trabalho com o tema estudado62. Por conta do 

grande número de textos encontrados e devido ao objetivo do estudo ser mapear as 

principais características da amostra obtida, optamos por realizar um estado da arte de 

caráter quantitativo. Portanto realizamos a quantificação e identificação de dados 

bibliográficos para mapear uma produção num período delimitado, em anos, locais, áreas de 

produção, tipo de publicação, base de dado, tema, entre outros aspetos. (FERREIRA, 2002). A 

análise de cada um desses aspectos é apresentada no tópico a seguir. 

 

3. Análise dos dados 

Como primeira característica da amostra, observamos o predomínio de publicações 

nacionais. Do total das publicações, 26 são nacionais e 21 internacionais (Gráfico 1). Esse 

primeiro aspecto da amostra nos chamou atenção, pois, em termos de políticas de proteção 

à infância frente à publicidade, o Brasil encontra-se em uma situação menos avançada que 

muitos países, como demonstra Silva e Vasconcelos63 (2012). Contudo, há no Brasil, 

atualmente, um intenso debate na esfera pública sobre a necessidade de uma 

                                                           
60 Fonte: <www.tandfonline.com>. Acesso em: 7 jul. 2015. 
61 Disponível em: <http://www.compos.org.br/periodicos.php>. Acesso em: 14 de out. de 2014. 
62 Nos trabalhos que não apresentavam resumo, tivemos que ler os textos da introdução. 
63 Silva e Vasconcelos (2012) citam países de vários continentes (Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Suécia, Portugal, 

Bélgica, Alemanha, Irlanda, Dinamarca, Holanda, Áustria, Luxemburgo, Itália e Grécia) os quais apresentam políticas de 

regulamentação que restringem ou proíbem a publicidade infantil. As autoras comentam que, por exemplo, na Suécia, é 

proibida qualquer publicidade direcionada a crianças menores de 12 anos antes das 21h, e de anúncios veiculados durante, 

imediatamente antes ou depois de programas infantis; na Inglaterra, é proibida publicidade de alimento com alto teor de 

gordura, açúcar e sal durante a programação televisiva direcionada ao público com menos de 16 anos; no Canadá (província 

de Quebec), é proibida a publicidade de produtos destinados a crianças de até 13 anos, em qualquer mídia. 

http://www.tandfonline.com/
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regulamentação que restrinja a publicidade direcionada às crianças. Esse debate é pautado 

por movimentos sociais, instituições de defesa dos direitos das crianças e também por 

pesquisadores acadêmicos. Logo, o grande número de publicações nacionais identificadas 

neste estudo pode ser resultante desse cenário. 

 

Gráfico 1 – Publicações acadêmicas por região 

 
 

Gráfico 2 – Publicações acadêmicas por país 

 
 

Como mostra o Gráfico 2, a Espanha é o país que lidera as pesquisas internacionais, 

com 7 publicações; depois vem os Estados Unidos com 3 publicações; em seguida, a 

Inglaterra e a Austrália aparecem com 2 trabalhos cada país; os demais países – Suíça, 

Portugal, Nova Zelândia, México e Chile – apresentam uma publicação, cada um. Há ainda 

um trabalho realizado em parceria com pesquisadores dos países Holanda e Estados Unidos. 

Esses dados revelam o destaque da Europa em pesquisas sobre essa temática e, em 

contrapartida, revela a fragilidade da produção acadêmica nos demais países da América 

Latina. Além do Brasil, apenas o Chile apareceu com uma publicação nesta amostra.  

Ao analisarmos os textos, segundo o ano de publicação, a segunda característica da 

amostra é revelada. Observamos que a produção acadêmica internacional sobre a temática 
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estudada foi decrescente nos últimos cinco anos. No entanto, observamos que a produção 

acadêmica nacional teve um crescente volume nos últimos dez anos, com picos em 2010, 

2012 e 2014. 

 

Gráfico 3 – Publicações acadêmicas de 2004 a 2014 

  
 

O crescimento de publicações no Brasil nos últimos anos reflete, como já dito, a 

discussão acerca da publicidade infantil em diversos espaços da cena pública. É importante 

destacarmos, inclusive, que, no ano de 2014, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 

do Adolescente (CONANDA) aprovou a resolução 163 que considera como abusiva toda e 

qualquer comunicação mercadológica dirigida à criança, o que trouxe mais elementos para o 

debate em torno da publicidade infantil e pode justificar o aumento de publicações nesse 

ano em específico. 

A terceira característica revelada na análise é a identificação do Google Acadêmico 

como base de dados de destaque na busca de trabalhos sobre a temática. Como mostra o 

Gráfico 4, fica evidente o predomínio dessa ferramenta, onde a maioria (38) dos trabalhos 

foi identificada. Na plataforma Taylor Francis Online, foram encontradas 6 publicações e, nos 

periódicos com Qualis Capes, apenas 3 trabalhos. 
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Gráfico 4 – Base de dados 

 
 

Gráfico 5 – Tipo de publicação 

 
 
Como quarta característica das obras mapeadas, apontamos o predomínio do 

número de artigos científicos os quais se sobrepõem ao número de livros/capítulos, 

dissertações de mestrado, teses de doutorado e relatórios de pesquisa (Gráfico 5). 

Entre os 40 artigos científicos identificados, a maioria (33) foi publicada em 

periódicos e a minoria (7) em congressos/conferências. É interessante ressaltar que as únicas 

revistas que tiveram mais de um artigo publicado foram: a nacional Ciência e Cultura, e as 

internacionais Pensar la Publicidad  (Espanha), Revista Luso-Brasileira de Direito ao Consumo 

(Portugal / Brasil) e International Journal of Cultural Policy (Inglaterra). 
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Tabela 1 – Artigos científicos por periódicos 

 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

A sistematização dos dados revelou, como uma quinta característica da produção 

nacional e internacional analisada, a diversidade de autores das publicações. Identificamos 

82 autores que escreveram sozinhos ou em parceria. Entre esses, apenas 3 publicaram mais 

de um artigo da amostra. Esse dado revela que há um grande número de pesquisadores 

estudando as políticas de proteção à infância em relação à publicidade infantil, mas também 

revela que essas publicações estão organizadas de forma pulverizada e com pouca 

continuidade.  
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           A Tabela 2 mostra com detalhes as publicações dos autores com mais de um artigo 

sobre a temática, dentro do recorte de 2004 a 2014, contrariando a tendência, identificada 

neste estudo, de publicar apenas um artigo. Dois desses autores são brasileiros, o professor 

da USP e referência em nutrição infantil Carlos Augusto Monteiro e a doutoranda em saúde 

pública Patrícia Henriques. O terceiro autor, Buckingham, é pesquisador da Universidade de 

Londres e referência sobre mídia e educação. As publicações dos 3 autores fazem referência 

à publicidade de alimentos. 

 
Tabela 2 – Artigos de autores com mais de uma publicação

 

                                   Fonte: elaboração própria. 

 

Após a apresentação da base de dados em que foi identificada cada publicação, dos 

países em que os trabalhos estão inseridos, do ano e o tipo de publicação, o caminho da 

investigação segue seu curso por meio da identificação das instituições a que as publicações 

estavam vinculadas. 
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Os dados revelaram que o interesse em abordar o assunto em questão parte, 

sobretudo, da academia. Dos 47 trabalhos encontrados, 39 foram produzidos em instituições 

universitárias. Contudo, organizações governamentais e intergovernamentais64 contribuem 

com 4 publicações sobre a temática, enquanto as não governamentais contribuem com 2 

trabalhos (Gráfico 6). 

Gráfico 6 – Tipos de instituições 

 
 

  Entre as instituições acadêmicas, destacam-se a universidade britânica University of 

London e as brasileiras Universidade de São Paulo, Universidade Federal de Pernambuco, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Universidade Federal Fluminense. Da 

amostra analisada, pelo menos duas publicações estavam vinculadas a cada uma dessas 

instituições. 

Em relação às publicações vinculadas a instituições governamentais ou 

intergovernamentais, vale ressaltar que uma foi realizada pela Câmara dos Deputados do 

Brasil, e as outras três estão vinculadas a instituições estrangeiras: o Hospital del SAS Jerez, o 

Comité Económico e Social Europeu e a Organização Mundial da Saúde. 

Já as duas publicações realizadas por instituições não governamentais estão vinculadas a 

instituições brasileiras: Instituto Elo e ANDI – Comunicação e Direitos. 

Outra característica observada no levantamento das publicações sobre políticas de 

proteção à infância em relação à publicidade infantil diz respeito à área de estudo a qual se 

insere cada publicação. 

 

 

 
                                                           
64 Também denominadas de organizações governamentais internacionais, são compostas por estados soberanos. 
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Gráfico 7 – Áreas de estudo 

 
 

Como vemos no Gráfico 7, foram publicados trabalhos em cinco áreas de estudo 

(Comunicação, Educação, Direito, Saúde e Administração). Observamos a predominância de 

publicações na área de Comunicação, responsável por 17 dos 47 estudos realizados; seguida 

por Direito, com 13 publicações; Saúde e Nutrição, com 10; Administração e Educação, com 

3 cada; e um trabalho multidisciplinar. 

A predominância de publicações em Comunicação evidencia que os estudiosos dessa 

área são os que mais se detêm a investigar a temática. Tal característica pode estar 

relacionada à interferência direta da atividade publicitária na área de Comunicação Social. A 

área do Direito, como a segunda que mais publicou, revela que, para entender essa 

problemática, é necessária uma reflexão para além da área da Comunicação, pois entra em 

jogo o equilíbrio entre o direito de anunciar das empresas e a proteção integral da criança, 

assim como o dever ético do setor publicitário e o dever do Estado em garantir e promover 

os direitos das crianças. Por sua vez, a grande quantidade de trabalhos em Saúde, terceira 

área de conhecimento que mais publicou, indica a preocupação de pesquisadores da área 

em considerar a publicidade como um fator influenciador importante quando se fala em 

saúde na infância. Já, as áreas de Administração e Educação aparecem com o reduzido 

número de 3 publicações, cada uma, o que evidencia que a temática ainda não é tão 

problematizada por pesquisadores dessas áreas. Por fim, ainda a respeito das informações 

apresentadas no Gráfico 7, chama atenção o reduzido número (1) de publicações que aborda 

as políticas de regulamentação e autorregulamentação publicitária de maneira 

multidisciplinar, articulando ideias de pesquisadores oriundos de vária áreas de 

conhecimento. 

Quando observamos os dados, de acordo com os temas, percebemos que grande 
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parte das publicações (27) tratam sobre políticas de regulamentação da publicidade dirigida 

a crianças e adolescentes de forma geral. Entre as publicações sobre temas específicos 

relacionados à publicidade infantil, destacamos a temática da publicidade de alimentos, com 

15 publicações. As temáticas licenciamento de produtos infantis, publicidade de brinquedos 

e literacia publicitária aparecem com uma única publicação cada (Gráfico 8). 

 
Gráfico 8 – Tema dos artigos 

 
 

O destaque do tema publicidade de alimentos, evidenciado no gráfico acima, reforça 

o que foi apresentado no Gráfico 7, isto é, as publicações vinculadas à área da Saúde 

aparecem nesta pesquisa com um peso grande quando comparadas ao todo. Outros 

assuntos relacionados à publicidade direcionada às crianças apresentam-se com pouco 

destaque. 

Outra característica identificada na pesquisa diz respeito ao tipo de política discutida 

nos trabalhos em questão, que varia em três categorias. A primeira, sobre regulamentação – 

feita por meio de leis, portanto, proveniente diretamente do Estado –, foi o tipo de política 

mais abordada, presente em 30 artigos. Em seguida, vem a autorregulamentação – regras e 

condutas definidas pelo próprio setor publicitário –, que foi tema de 10 trabalhos. Por fim, 

aparecem regulamentação e autorregulamentação juntas, presentes em 7 das 47 

publicações.  

A maior quantidade de trabalhos sobre regulamentação dá indício de um 

descontentamento e de uma necessidade de políticas mais eficazes que tenham como foco o 

respeito aos direitos das crianças frente aos abusos da publicidade, algo que os limites da 

autorregulamentação não permitem. 
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Gráfico 9 – Mídia a ser regulada 

 
 

Por fim, sobre o meio de comunicação a ser regulado (Gráfico 9), identificamos que, 

no universo dos 47 trabalhos, 35 não especificam o meio de comunicação a  ser regulada. 

Em seguida, 9 trabalhos falam exclusivamente sobre a regulamentação da televisão, que 

também aparece em duas outras publicações. A internet aparece uma vez sozinha e outra 

vez acompanhada de televisão / promoção de vendas. 

 

4. Conclusões e perspectivas futuras de pesquisa 

Nesse artigo, apresentamos o levantamento dos trabalhos sobre políticas de 

produção à infância em relação à publicidade infantil. Constatamos o quão é necessário 

investir no tema, continuando a publicar os resultados das investigações realizadas tanto 

nacionalmente quanto internacionalmente. No âmbito internacional, ressaltamos a 

necessidade de ampliação de pesquisas, sobretudo, em outros países da América Latina, 

além do Brasil. Chamamos atenção ainda para a relevância de continuidade e 

aprofundamento nesses estudos, de modo a diminuirmos a fragmentação das pesquisas que 

predominam no cenário atual. 

Dada a relevância de se pensar acerca de políticas que respeitem os direitos das 

crianças frente aos possíveis abusos da publicidade, constatamos também a necessidade de 

articulação de diferentes áreas de conhecimento, para analisar a questão de forma mais 

abrangente. A preocupação com a proteção da criança frente aos apelos publicitários deve ir 

além da publicidade de alimentos não saudáveis, temática que se destaca no cenário de 

publicações. Como indicam Linn (2006), Schor (2009), entre outros pesquisadores, a 

publicidade pode exercer influência em diversos outros problemas na infância, como, por 

exemplo, sexualização precoce, estresse familiar ao incentivar a criança a insistir por uma 

compra, bullying, transtornos de imagem corporal, estímulos à ingestão de álcool e tabaco 

etc. Ao considerarmos que a publicidade não vende somente produtos de forma direta 

https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1242&bih=585&q=bullying&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj65Yuln8_KAhUFFJAKHVc8CGMQvwUIGSgA
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para a criança, mas oferece valores, padrões de beleza e modelos de comportamentos, 

entendemos como fundamental a ampliação da realização de estudos multidisciplinares 

que articulem todos esses aspectos com a proteção da infância por meio de políticas 

públicas. 

Ademais, ficou evidente a importância de se pensar a regulamentação e a 

autorregulamentação da publicidade infantil de forma mais ampla, para além dos meios de 

comunicação tradicionais. A publicidade dialoga cotidianamente com a criança não somente 

pela televisão. Progressivamente aparelhos com acesso à internet estão ocupando um 

espaço de destaque na rotina de crianças e jovens, como indicam pesquisas recentes (EU 

KIDS ONLINE, 2011; TIC KIDS ONLINE BRASIL, 2013). As empresas vêm se adaptando a esse 

contexto de consumo infantil de várias mídias e investindo em novos formatos e estratégias 

de comunicação com as crianças na internet (BUCKINGHAM, 2012). Formatos e estratégias 

estes que priorizam a interação e a experiência lúdica infantil com suas marcas, dialogando 

com o novo paradigma publicitário em que a publicidade se apresenta cada vez mais 

disfarçada de divertimento (MÉDIZ, 2010). Desse modo, é preciso um maior número de 

trabalhos que se concentrem em estudar políticas de regulamentação da publicidade 

também nesses espaços.  

Por fim, reconhecemos que esta pesquisa tem seus limites. Embora a opção de seguir 

uma abordagem quantitativa de estudo tenha contribuído para a definição de um mapa 

geral sobre o tema, apontando suas principais características, bem como suas lacunas de 

conhecimento, é bem verdade que não nos permitiu analisar os conceitos e ideias 

trabalhados nas publicações analisadas. Admitimos e reforçamos a ideia de que se faz 

necessário um maior aprofundamento acerca dessa temática. Para contribuir com esse 

aspecto, pretendemos realizar um futuro artigo científico com ênfase na análise qualitativa 

da amostra aqui trabalhada. 
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APÊNDICES 

 
 

APÊNDICE 1 – ROTEIRO DA OFICINA 1 

 

 

Realização:                   Apoio de Desenvolvimento:            

    

 
 
 

Pesquisa Pós-Doutoral: A escola como um espaço de potencialização do senso crítico infantil 
sobre a publicidade em jogos on-line. 

Pesquisadora responsável: Profª Drª Pâmela Saunders Uchôa Craveiro 

Supervisão: Profª Drª Ana Paula Bagraglia 

 

 

Oficina I – Internet: novo espaço para o brincar infantil.  

 

Objetivos: 

 Apresentar a proposta da pesquisa às crianças e o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido; 

 Conhecer e mapear os hábitos de consumo midiático das crianças, 

 Trabalhar o sentido da internet no entretenimento infantil na contemporaneidade; 

 Oportunizar a troca de experiências sobre os desafios e prazeres de se brincar na 
internet com base na experiência das crianças. 

 

Considerar os seguintes aspectos nas formações:  

 A realidade da escola; 

 O contexto social de cada criança. 

 

Metodologia:  

Exposição do Tema; Dinâmica de grupo; Roda de Conversa. 
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Recursos: folhas A4, lápis de cor, canetinha, canetas, lápis, folha de papel madeira, folha de 
papel ofício; pincel atômico. 

 

Duração: 1 hora e 30 minutos 

 

Nº de participantes: 6 crianças (de 10 a 11 anos) 

 

Roteiro de Atividades: 

 

 Atividade 1 (duração: 20 minutos) 

- Apresentação da proposta da pesquisa e da oficina; 

- Apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 

- Estabelecimento de acordo de convivência durante as oficinas. 

 

 Atividade 2 (duração: 30 minutos) 

Dinâmica de apresentação: “Quem sou eu?”.   

Objetivo: Conhecer cada participante da oficina e mapear seus hábitos de consumo 
midiático.  

Desenvolvimento: Será entregue uma folha para cada participante. Essa folha simulará o 
perfil do Facebook, onde os participantes irão responder perguntas como por exemplo: 
“quais músicas/cantores gostam?”; “que filmes gostam?”; “quais programas/canais de TV 
assistem?”; “quais livros costumam ler?”; “quais redes sociais costumam acessar”; “quais 
aplicativos e jogos costuma jogar?”. Apresentação em grupo dos perfis dos participantes. 

Obs.: quando as crianças tiverem citando os jogos e aplicativos que costumam jogar, 
estimulá-los a responderem que tipos de jogos usam (de redes sociais, de portais de jogos, 
em consoles, mundos virtuais, aplicativos de celular etc.). 

 
INTERVALO (10 minutos) 
 

 Atividade 3 (duração: 30 minutos) 

Dinâmica de trabalho: “Brincar no mundo on-line” 

Objetivo: trabalhar o sentido da internet no entretenimento infantil na contemporaneidade 
e oportunizar a troca de experiências sobre os desafios e prazeres de se brincar na internet 
com base na experiência das crianças. 

Desenvolvimento: distribuir placas para os participantes. Em cada placa, os participantes 
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completarão frases lidas em voz alta pela pesquisadora. Após fazer cada pergunta e dar um 
tempo para as crianças responderem, a pesquisadora deixará que elas mostrem o que 
escreveram e proporá uma discussão sobre as respostas. As frases são as seguintes: 

 Eu jogo na internet quando... 
 Eu gosto de jogar na internet porque... 
 Eu jogo na internet com [que pessoa (s) ou ninguém]... 
 Eu jogo na internet com [celular/computador/tablet]... 
 O que eu já aprendi jogando na internet foi... 
 O que eu já vi/vivi de perigoso nos jogos na internet foi... 
 Quando eu não estou brincando na internet, eu brinco de... 
 Eu brinco fora da internet com [que pessoa (s)]... 
 O que tem de mais legal nos jogos na internet é... 
 O que tem de mais chato nos jogos na internet é... 

 

Obs.: novas questões podem surgir durante a dinâmica a partir do que as crianças forem 
falando. Enquanto elas forem respondendo as questões, explorar o tempo que elas gastam 
jogando on-line, quais plataformas preferem e outras questões desse mesmo gênero que 
ampliem o mapeamento dos seus hábitos de jogo. 
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APÊNDICE 2 – ROTEIRO DA OFICINA 2 

 
 
Realização:                   Apoio de Desenvolvimento:            

    

 

 

 

Pesquisa Pós-Doutoral: A escola como um espaço de potencialização do senso crítico 
infantil sobre a publicidade em jogos on-line. 

Pesquisadora responsável: Profª Drª Pâmela Saunders Uchôa Craveiro 

Supervisão: Profª Drª Ana Paula Bagraglia 

 

 

Oficina II – Desmistificando a publicidade65: conceito, linguagem e estratégias de persuasão. 

 

Objetivos: 

 Mapear os conhecimentos prévios das crianças sobre o conceito de publicidade, sua 
linguagem e suas principais estratégias persuasivas; 

 Desmitificar a função da publicidade, seu objetivo e suas estratégias de criação; 

 Propor análise crítica da publicidade. 
 

Considerar os seguintes aspectos nas formações:  

 A realidade da escola; 

 O contexto social de cada criança. 

 

Metodologia:  

Exposição do tema; Dinâmica de grupo; Roda de Conversa; Exibição de vídeo. 

Recursos: caixa de papelão; produtos variados; anúncios publicitários impressos; data-show; 
computador; caixinha de som. 

 

Duração: 1 hora e 30 minutos 

                                                           
65

 Durante a oficina, para se referir à publicidade, usaremos o termo propaganda, por considerarmos que os 

mesmo é mais conhecido  entre as crianças. 
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Nº de participantes: 6 crianças (de 10 a 11 anos) 

 

 

Roteiro de Atividades: 

 

 Atividade 1 (duração:  20 minutos) 

Dinâmica de trabalho: “Criando um anúncio”.  

Objetivo: mapear os conhecimentos prévios das crianças sobre o conceito de publicidade, 
sua linguagem e suas principais estratégias persuasivas. 

Desenvolvimento: organizar as crianças em dupla. Pedir para que cada dupla retire de uma 
caixa de papelão um objeto. Solicitar que criem um anúncio publicitário do objeto que 
retiraram da caixa e apresentem ao grupo. 

Obs.: Devido ao pouco tempo disponível para a oficina, explicar que a encenação do anúncio 
deve ser pensada como se fosse ser divulgada na televisão ou no rádio. 

 

 Atividade 2 (duração:  30 minutos) 

Dinâmica de trabalho: “Desmistificando a publicidade”.  

Objetivo: desmitificar a função da publicidade, seu objetivo e suas estratégias de criação.  

Desenvolvimento: por meio de apresentação de slides destacar os seguintes pontos: 
 A publicidade é uma forma de comunicação que se caracteriza pela persuasão e, 

portanto, tem sempre a função de despertar nas pessoas o desejo de adquirir algo; 
 A publicidade está presente em vários aspectos de nossa vida cultural e social, ou 

seja, em vários momentos da nossa vida cotidiana (quando a gente anda na rua, 
assiste TV, acessa a internet, joga um jogo, vai ao shopping, vai ao cinema etc.); 

 Apresentar definição e exemplos de elementos do processo de criação publicitária 
que contribuem para a marca obter sucesso e conquistar seu público-alvo como, por 
exemplo, slogan, marca, mascotes etc.; 

 Ressaltar que a publicidade usa vários artifícios para atingir seu objetivo como, por 
exemplo, efeitos especiais, maquiagem, uso de photoshop. 

 
Encaixar alguns desses vídeos no decorrer da apresentação: 

 Dove: https://www.youtube.com/watch?v=URUuSB4bGpY 
 Publicidade de comida: https://vimeo.com/111076177          
                                            https://vimeo.com/111076179 
 Trip Linhas Aéreas: https://www.youtube.com/watch?v=G_ZfMBFMrBE 

Making off dessa publicidade: https://www.youtube.com/watch?v=4LzEULvIoAs 
 

https://www.youtube.com/watch?v=URUuSB4bGpY
https://vimeo.com/111076177
https://vimeo.com/111076179
https://www.youtube.com/watch?v=G_ZfMBFMrBE
https://www.youtube.com/watch?v=4LzEULvIoAs
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INTERVALO (10 minutos) 

 Atividade 3 (duração:  30 minutos) 

Dinâmica de trabalho: “Analisando a publicidade: o que esse anúncio diz?”. 

Objetivo: analisar criticamente a publicidade, por meio da identificação de sua linguagem e 
suas estratégias persuasivas. 

Desenvolvimento: organizar as crianças em duplas e distribuir anúncios. Pedir para cada 
dupla analisar seu anúncio segundo as seguintes questões: 

 Qual o produto está sendo vendido? 
 Qual a marca do produto? 
 Qual o público-alvo busca atingir? 
 Onde esse anúncio pode ter sido divulgado? 
 O que é usado como estratégia para chamar atenção do público-alvo (cores / 

imagens, mascotes, slogan, personalidades, personagens etc.)? 
 O que acharam do anúncio? É bom ou ruim? Sentiram vontade de comprar o 

produto? Acham que outras pessoas sentiriam vontade de comprar? 

Em grupo, as duplas deverão socializar as suas análises dos anúncios.  
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APÊNDICE 3 – ROTEIRO DA OFICINA 3 

 

 

Realização:                   Apoio de Desenvolvimento:            

    

 

 

 

Pesquisa Pós-Doutoral: A escola como um espaço de potencialização do senso crítico 

infantil sobre a publicidade em jogos on-line. 

Pesquisadora responsável: Profª Drª Pâmela Saunders Uchôa Craveiro 

Supervisão: Profª Drª Ana Paula Bagraglia 

 

 

Oficina III – Publicidade nos jogos de internet66: tipos, formatos e estratégias de persuasão. 

 

Objetivos: 

 Mapear como as crianças percebem a publicidade veiculada nos jogos de internet. 

 Problematizar sobre os tipos e formatos da publicidade presentes nos jogos de 
internet; 

 Discutir a influência da publicidade, veiculada nos jogos de internet, no 
cotidiano infantil. 
 

Considerar os seguintes aspectos nas formações:  

 A realidade da escola; 

 O contexto social de cada criança. 

 

Metodologia:  

Exposição do Tema; Dinâmica de grupo; Roda de Conversa; Exibição de vídeo. 

Recursos: data-show; computador; caixinha de som; cartolinas; fita adesiva; figuras de 
marcas, produtos e expressões de sentimentos. 

 

                                                           
66

 Durante a oficina, para se referir à publicidade, usaremos o termo propaganda, por considerarmos que os 

mesmo é mais conhecido  entre as crianças. 
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Duração: 1 hora e 30 minutos 

 

Nº de participantes: 6 crianças (de 10 a 11 anos) 

 

Roteiro de Atividades: 

 

 Atividade 1 (duração:  30 minutos) 

Dinâmica de trabalho: “Conhecendo a publicidade nos sites de internet: tipos e formatos”. 

Objetivo: problematizar sobre os tipos e formatos da publicidade presentes nos jogos de 
internet. 
Desenvolvimento: introduzir o tema perguntando ao grupo se eles veem publicidade quando 
jogam na internet e como é essa publicidade. Em seguida, questionar: será que a gente 
percebe todas as estratégias que as marcas usam na publicidade nos jogos? Vamos conhecer 
algumas? 
Apresentar slides que abordem os seguintes pontos: 

 Tipos, formatos e estratégias de publicidade nos jogos de internet. 
 Exibir exemplos por meio de print screen de telas de anúncios veiculados em jogos 

habitualmente acessados por crianças. 
 

 
INTERVALO (10 minutos) 

 

 Atividade 2 (duração:  40 minutos) 

Dinâmica de trabalho: “Qual influência da publicidade nos jogos de internet na minha vida?”. 

Objetivo: discutir a influência da publicidade, veiculada nos jogos de internet, no 
cotidiano infantil. 
Desenvolvimento: 3 cartazes serão fixados na lousa. Os cartazes terão os seguintes títulos: 
“quais produtos e marcas eu vejo em anúncios enquanto eu jogo na internet?”; “quais 
produtos vejo em anúncios enquanto eu jogo, sinto vontade de ter, mas não consigo 
comprar?”; “como me sinto quando eu não posso ter o que vejo na publicidade?”. No centro 
da sala, haverá figuras de variadas marcas e produtos comumente anunciados em sites de 
jogos, figuras expressando sentimentos (raiva, tristeza, indiferença, alegria etc.) e notas 
adesivas para serem usadas caso as crianças queiram escrever nomes de produtos e marcas 
que não estejam nas firguras. Uma criança por vez deverá escolher uma figura para colar em 
cada cartaz e deverá explicar sua escolha relatando uma situação/experiência. 
 
Após a atividade, mostrar para as crianças, a partir dos resultados fixados nos cartazes, como 
a publicidade tem influência na nossa vida cotidiana, influenciando nossos desejos e nosso 
comportamento. 

Obs.: enquanto as crianças falam, instigá-las a relatar com detalhes o anúncio (tipo, formato, 
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site ou jogo em que foi veiculado) que relatam ter influenciado seu desejo.  

 

 Atividade 3 (duração:  10 minutos) 

Dinâmica de trabalho: “Compartilhar conhecimentos”. 

Objetivo: pensar conteúdo da próxima oficina. 

Desenvolvimento: perguntar as crianças que material poderíamos construir juntos na 
próxima oficina sobre tudo que vimos e discutimos sobre a publicidade e os jogos de 
internet. Caso as crianças não consigam sugerir nada, dar algumas opções: fanzine, cartaz-
mural, cartilha etc. Após decidirmos, dividir as crianças em duplas ou trios e pedir para que 
comecem a pensar sobre o conteúdo desse material 
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APÊNDICE 4 – Termos de consentimento para os pais 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Título do Projeto: A escola como um espaço de potencialização do senso crítico infantil sobre a 

publicidade em jogos on-line. 

 
Pesquisador Responsável: Pâmela Saunders Uchôa Craveiro 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
MÍDIA E COTIDIANO – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. 

Telefones para contato: (21) 981392436             E-mail: pamela_uchoa@yahoo.com.br 
 

Nome do voluntário: 
_____________________________________________________________________ 

Idade: ____ anos                              R.G. __________________________ 

Responsável legal (quando for o caso): 
_______________________________________________________________ 

R.G. Responsável legal: _________________________ 

 

O(A) fiho(a) do(a) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa pós-doutoral 
“A escola como um espaço de potencialização do senso crítico infantil sobre publicidade em 
jogos on-line” de responsabilidade da pesquisadora Pâmela Saunders Uchôa Craveiro. 
 

Este projeto de pesquisa está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano – 
Universidade Federal Fluminense.  
 
A publicidade infantil tem sido um tema b a s t a n t e  discutido no Brasil nos últimos anos. Há 
os que são a favor desse tipo de comunicação mercadológica dirigida à criança e os que 
defendem a proteção da criança frente aos abusos da publicidade. Assim como há uma 
preocupação com o conteúdo comercial na televisão e em outros meios, espera-se pelo mesmo 
motivo uma urgente e suficiente atenção à publicidade nos sites de jogos que entorpecem a 
experiência de jogo infantil e afeta quem está se formando como cidadão antes que como 
consumidor.  
 
O objetivo geral desta pesquisa consiste em compreender como crianças de 9 a 11 anos, por 
meio de oficinas, constroem e aprofundam sua leitura crítica sobre a publicidade presente nos 
jogos na internet. De forma mais detalhada, trata-se de (I) analisar a relação dessas crianças com 
a publicidade nos jogos on-line; (II) identificar como os professores do Ensino Fundamental I 
podem criar estratégias de discussão com seus alunos sobre a publicidade nos jogos na internet; 
e (III) analisar o potencial da instituição escola como um espaço de promoção da discussão sobre 
o consumo e a publicidade na internet.   
 

A metodologia básica do trabalho de campo contempla:  
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1) Quatro oficinas com crianças de 9 a 11 anos de uma escola da cidade de Niterói. 
Nessas oficinas serão discutidos temas relacionados aos jogos na internet e à 
publicidade que permeia esses espaços;  

2) Grupo de discussão com os professores dessas crianças na escola. Será 
apresentado a esses professores o que as crianças expressaram nas oficinas e, a 
partir disso, eles serão questionados sobre seus conhecimentos sobre a publicidade 
nos jogos on-line e estimulados a pensarem como podem potencializar a 
compreensão crítica infantil sobre a publicidade na internet. 

 
 
As oficinas com as crianças e o grupo de discussão com os professores serão filmados, como 
forma de facilitar a posterior análise dos dados de pesquisa. Os nomes e as imagens dos 
participantes serão mantidos em sigilo. As filmagens serão usadas apenas pela pesquisadora 
responsável com a finalidade de análise, portanto, não serão divulgadas em outros espaços nem 
usadas para outros fins. 
 
Embora esta pesquisa seja de cunho social, como todo esudo, há a possibilidade de alguma 
atividade causar riscos ou desconfortos. Entre eles listamos a possibilidade de: (a) cansaço ao 
participar das atividades das oficinas e (b) sentimento de aflição ao ser instigado ao lembrar de 
produtos que viu na publicidade, desejou comprar, mas não conseguiu por algum motivo. Para 
atenuar esses riscos ou desconfortos, as crianças serão informadas no início de cada oficina que 
não precisam responder a questões que as incomodem e que podem abondonar a atividade, ou 
a pesquisa como um todo, sempre que sentirem cansaço, incômodo ou por qualquer outro 
motivo.   
 
Em contrapartida, os benefícios individuais para o participante desta pesquisa são: (a) 
conhecimento sobre as estratégias e formatos publicitários utilizados em sites de jogos infantis; 
(b) possibilidade de aprofundamento do senso crítico sobre a relação consumidor-marca; (c) 
conhecimento sobre como contrapor as estratégias persuasivas usadas nos anúncios 
publicitários direcionados às crianças. Ademais, para a sociedade de maneira geral, sua 
participação ajudará na compreensão da relação da infância com a publicidade presente nos 
jogos na internet e o papel da escola como promotora de discussão sobre o tema. 
 
Comprometo-me a esclarecer ao responsável pela criança participante, durante e após a 
realização da pesquisa, sobre todos os resultados obtidos.  
 

A participação do(a) seu(sua) filho(a) é voluntária e este consentimento poderá ser retirado a 
qualquer tempo. Agradecemos sua colaboração e garantimos que a identidade do(a) seu(sua) 
filho(a) será resguardada e só serão divulgadas informações relacionadas a pseudônimos ou 
nomes fictícios. Os resultados da pesquisa serão divulgados somente em eventos e publicações 
científicas. 
 
Eu,__________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter sido informado e 
concordo em autorizar meu(minha) filho(a) a participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 
  
Niterói, _____ de ____________ de _______ 

____________________________________ 
Nome e assinatura do participante ou seu responsável legal / Nome e assinatura do responsável por obter o 
consentimento. 
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APÊNDICE 5 – Termos de consentimento para as crianças 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Usualmente aplicado a adolescentes com 12 anos completos, maiores de 12 anos e 
menores de 18 anos. Nesta investigação, além dos pais, consideramos importante consultar 
as próprias crianças sobre seu interesse em participar da pesquisa, mesmo sendo menores 

de 12 anos). 
 

 
Informação geral: O assentimento informado para a criança não substitui o termo de 

consentimento livre e esclarecido dos pais. O assentimento assinado pela criança registra a 

sua disposição em colaborar com a pesquisa. 

 

Título do Projeto: A escola como um espaço de potencialização do senso crítico infantil 

sobre a publicidade em jogos on-line. 

 
Pesquisador Responsável: Pâmela Saunders Uchôa Craveiro 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM MÍDIA E COTIDIANO – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. 

Telefones para contato: (21) 981392436 

E-mail: pamela_uchoa@yahoo.com.br 

 

O QUE É ESSE TERMO DE ASSENTIMENTO 

Esse termo de assentimento sinaliza que você concorda em participar com outras crianças 
de uma pesquisa sobre a publicidade presente nos jogos na internet. 

Todos os seus direitos serão respeitados e você deverá receber todas as informações que 
desejar para que os procedimentos sobre a pesquisa sejam esclarecidos. 

É possível que este documento denominado TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO tenha palavras que você não entenda. Se isso ocorrer, fique à vontade para 
pedir à responsável pela pesquisa para explicar qualquer palavra ou informação para que 
você possa esclarecer qualquer dúvida e entender tudo claramente. 

 

CONVITE À PARTICIPAÇÃO 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa com o objetivo de saber o que 
crianças da sua idade pensam sobre a publicidade presente nos jogos na internet. 

A sua participação como voluntário deverá ter a duração de 4 encontros com a pesquisadora 
e com outras crianças da sua mesma idade. Nesses encontros, você terá a oportunidade de 
conversar sobre o tema da pesquisa. 
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Ao participar desta pesquisa, você estará ajudando a entendermos melhor a relação das 
crianças com a publicidade presente nos jogos na internet. 

O seu nome e a sua imagem serão mantidos em sigilo, assegurando assim a sua 
privacidade. 

Caso você aceite participar, a pesquisa envolverá a sua participação em 4 oficinas (atividades 
com outras crianças da sua idade sob a supervisão de uma pesquisadora) que poderão ter 
duração de 1 hora e 30 minutos, cada. 

É importante ressaltar que os procedimentos desta pesquisa poderão causar cansaço ou 
gerar algum incômodo. Caso se sinta cansado durante alguma atividade, você poderá sair da 
sala. Além disso, se o assunto de alguma pergunta lhe incomodar, você não precisa 
responder. 

Sua participação lhe trará conhecimentos sobre publicidade nos jogos na internet e 
possibilitará que você pense de maneira mais crítica sobre o assunto. 

A sua participação é voluntária e caso você decida não participar ou, após ter aceito, desista 
de sua participação, não terá nenhum tipo de prejuízo. Se desejar, você poderá ser 
informado sobre os resultados da pesquisa realizada. 

 

CONTATO EM CASO DE DÚVIDA 

Se você ou o(s) responsável(is) por você tiver(em) alguma dúvida sobre esta pesquisa, sobre 
seus direitos como participante, ou sobre qualquer aspecto a ela relacionado, você deve 
procurar a responsável por esta pesquisa, Pâmela Saunders Uchôa Craveiro, cujos telefone é 
(21) 981 392436 e o e-mail é pamela_uchoa@yahoo.com.br. 

 

DECLARAÇÃO DE ASSENTIMENTO DO SUJEITO DE PESQUISA 

Declaro que li e conversei com a pesquisadora responsável por esta pesquisa sobre os 
detalhes apresentados neste documento. Entendo que eu sou livre para aceitar ou recusar 
participar, e que posso interromper a minha participação a qualquer momento sem nenhum 
prejuízo. Estou de acordo que os dados coletados para esta pesquisa sejam usados para os 
fins acima indicados. 

Eu entendi a informação apresentada neste TERMO DE ASSENTIMENTOS e tive a chance de 
fazer perguntas e todas as minhas perguntas/dúvidas foram respondidas/esclarecidas. 

O presente Termo de Assentimento é assinado em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

 

_________________________           _________________________        _________ 

                    NOME DA CRIANÇA                                                          ASSINATURA                                                DATA  

 

 

_________________________          _________________________         _________ 

                 NOME DA PESQUISADORA                                                 ASSINATURA                                               DATA 

mailto:pamela_uchoa@yahoo.com.br
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APÊNDICE 6 – Questionário aplicado às crianças 

 
 

QUESTIONÁRIO 
 

Nome: _______________________________________________________________ 

 

Idade: _____________ 

 

 

1) Tem computador em casa? 

(   ) sim     (   ) não 

 

2) Tem tablet em casa? 

(    ) sim     (   ) não 

 

3) Tem celular? 

(   ) sim     (   ) não  

 

Se respondeu SIM, continue a responder as próximas questões. 

 

4) Costuma jogar na internet? 

(   ) sim     (   ) não 

 

5) Quando joga na internet? 

(   ) todo dia     (   ) 1 vez na semana     (   ) 2 vezes na semana     (   ) 3 vezes na semana 

 

6) Gosta de jogar: 

(   ) no computador     (    ) no tablet     (   ) no celular 

 

7) Escreva o nome de 3 sites que você gosta de jogar 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

8) Escreva o nome dos 3 jogos que você mais gosta de jogar 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
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ANEXOS 

ANEXO 1 - Autorização da escola para realização da pesquisa 

 
 



 

 

160 

 

ANEXO 2 - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 
 

 

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HU  

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
 
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 
Título da Pesquisa:A ESCOLA COMO UM ESPAÇO DE POTENCIALIZAÇÃO DO SENSO CRÍTICO INFANTIL SOBRE 

A PUBLICIDADE EM JOGOS ON-LINE  
Pesquisador:  Pâmela Saunders Uchôa Craveiro 
 
Área Temática: 
 
Versão: 2 
 
CAAE: 56254016.4.0000.5243 
 
Instituição Proponente: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÍDIA E COTIDIANO 
 
Patrocinador Principal:  Financiamento Próprio 

 
DADOS DO PARECER 

 
Número do Parecer:  1.623.282 
 
 
 
Apresentação do Projeto: 
 
A publicidade infantil tem sido um tema bastante discutido no Brasil nos últimos anos. Há os que são a favor desse tipo de 

comunicação mercadológica dirigida à criança e os que defendem a proteção da criança frente aos abusos da publicidade. 

Assim como há uma preocupação com o conteúdo comercial na televisão e em outros meios, espera-se pelo mesmo motivo 

uma urgente e suficiente atenção à publicidade nos sites de jogos que entorpecem a experiência de jogo infantil e afeta 

quem está se formando como cidadão antes que como consumidor. Este projeto objetiva analisar, qualitativamente, 

através de oficinas, como as crianças aprofundam sua leitura crítica sobre a publicidade em jogos on-line. Para isso, será 

realizada uma intervenção por meio de oficinas com um grupo de crianças, de 9 a 11 anos, da escola Coluni- Colégio 

Universitário Geraldo Reis, e com um grupo formado por seus professores. Na perspectiva de construir uma pesquisa 

ouvindo as crianças, entendendo-as como atores sociais e, sobretudo, como parceiras no processo investigativo, serão 

usados como base os referenciais teórico- metodológicos da sociologia da infância e da pesquisa-intervenção. Espera-se 

com esta pesquisa compreender como as crianças desenvolvem sua criticidade sobre a publicidade nos sites de jogos, além 

de identificar possíveis estratégias criadas pelos professores para potencializar o senso crítico infantil sobre essa temática. 

Com isso, esperamos contribuir para a reflexão, no ambiente escolar, sobre a

publicidade veiculada nos jogos on-line, potencializando o senso crítico das crianças e estimulando-as a serem difusoras, 

entre seus colegas, de orientações para o uso crítico dos jogos on-line. 

 

Objetivo da Pesquisa: 
 
Objetivo Primário: Analisar, qualitativamente, através de oficinas, como um grupo de crianças, de 9 a 11 anos, de uma 

escola da cidade de Niterói (Coluni-Colégio Universitário Geraldo Reis), aprofunda sua leitura crítica sobre a publicidade em 
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jogos on-line. Objetivo Secundário: Analisar a relação que crianças, de 9 a 11 anos de uma escola da cidade de Niterói 

(Coluni-Colégio Universitário Geraldo Res), têm com a publicidade em jogos on-line.  

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
 
Riscos: Embora a pesquisa seja de cunho social, como todo estudo há a possibilidade de alguma atividade causar riscos ou 

desconfortos. Para as crianças prevemos a possibilidade de: (a) cansaço ao participar das atividades das oficinas e (b) 

sentimento de aflição ao ser instigado a lembrar de produtos que viu na publicidade, desejou comprar, mas não conseguiu 

por algum motivo. Para atenuar esses riscos ou desconfortos, as crianças serão informadas no início de cada oficina que não 

precisam responder a questões que as incomodem e que podem abandonar a atividade, ou a pesquisa como um todo, 

sempre que sentirem cansaço, incômodo ou por qualquer outro motivo.  

Benefícios: os benefícios individuais em virtude da participação nesta pesquisa são: (a) conhecimento sobre as estratégias e 

formatos publicitários utilizados em sites de jogos infantis; (b) possibilidade de aprofundamento do senso crítico sobre a 

relação consumidor-marca; (c) conhecimento sobre como contrapor as estratégias persuasivas usadas nos anúncios 

publicitários direcionados às crianças. Ademais, para a sociedade de maneira geral, a participação das crianças na pesquisa 

ajudará na compreensão da relação da infância com a publicidade. 

 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
 
A presente pesquisa objetiva investigar como as crianças estabelecem uma leitura crítica da publicidade em sites de 

jogos, e como os professores podem potencializar esta leitura crítica. Este objetivo será alcançado através de oficinas 

com as crianças em que serão debatidos os temas da publicidade voltada para crianças em sites de jogos infantis. A 

pesquisa apresenta relevância para a área de pesquisa. 
 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
 
A folha de rosto está preenchida corretamente, os TCLEs e TALE foram corrigidos, assim como o protocolo de pesquisa. 
 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
 
Não há pendências. 
 
Considerações Finais a critério do CEP: 
 

 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 
 Tipo Documento  Arquivo  Postagem Autor Situação 
        

 Informações Básicas  PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 19/06/2016  Aceito 

 do Projeto  ROJETO_649874.pdf  23:12:18    

 Projeto Detalhado /  PROJETODEPESQUISA.docx  19/06/2016 Pâmela Saunders Aceito 

 Brochura     23:10:34 Uchôa Craveiro   

 Investigador        

 Outros   Carta.pdf  19/06/2016 Pâmela Saunders Aceito 

      23:09:20 Uchôa Craveiro   

 Ausência         

 TCLE / Termos de  TCLEpais.docx  19/06/2016 Pâmela Saunders Aceito 

 Assentimento /    22:44:39 Uchôa Craveiro   

 Justificativa de        

 Ausência         

 TCLE / Termos de  TCLEcriancas.docx  19/06/2016 Pâmela Saunders Aceito 

 Assentimento /    22:44:31 Uchôa Craveiro   
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Justificativa de TCLEcriancas.docx 19/06/2016 Pâmela Saunders Aceito 

Ausência  22:44:31 Uchôa Craveiro  

Declaração de CartadeAnuencia.pdf 21/04/2016 Pâmela Saunders Aceito 

Instituição e  21:49:38 Uchôa Craveiro  

Infraestrutura     

Folha de Rosto Scanner.pdf 11/01/2016 Pâmela Saunders Aceito 
  23:14:34 Uchôa Craveiro  
 
Situação do Parecer:  
Aprovado 
 
Necessita Apreciação da CONEP:  
Não 
 

NITEROI, 30 de Junho de 2016  
 

 

Assinado por:  
ROSANGELA ARRABAL THOMAZ  

(Coordenador) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


