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RESUMO 

Neste artigo examinamos de forma breve, sob uma perspectiva diacrônica, campanhas 

publicitárias com o objetivo de refletir sobre a sensualização da imagem da 

criança/adolescente veiculada na mídia televisiva. A metodologia utilizada foi descritiva 

e documental. Verificou-se que embora os comerciais tivessem um apelo pueril e 

ingênuo, havia um toque “implícito” sensual, sedutor ou até mesmo sexy para um 

público infantil; e durante as décadas observadas não havia o mesmo rigor com o que 

deveria ou não ser veiculado na mídia como nos dias atuais. Entende-se que a sociedade 

está mais atenta ao que considera abusivo e inadequado para o público infanto-juvenil 

mas ainda é necessário cuidados para que crianças e adolescentes sejam preservados. 

 

Palavras-chave: Imagem da Criança, Mídia Televisiva, Publicidade Infantil, 

Sensualização da Criança. 

 

 

1- INTRODUÇÃO 

Ao longo dos anos, podem-se observar algumas transformações no modo de fazer 

propagandas televisivas, especialmente no que concerne ao uso da imagem da criança.   

Este segmento tornou-se gradualmente atrativo, sobretudo nas últimas décadas, quando 

os programas infantis ganharam importância crescente nas diversas emissoras. A partir 

de então houve um “boom” na demanda pela comunicação destinada a este público, 

despertando o interesse dos anunciantes em divulgar suas marcas e produtos de maneira 

direcionada.  

Crianças e adolescentes passaram a ocupar um lugar de destaque na mídia televisiva 

brasileira. Em diferentes nichos de mercado da era contemporânea, as crianças se 

tornaram valiosas, pois se atribuem a elas uma significativa capacidade de influenciar as 

decisões dos pais sobre o que comprar. Esses tinham como objetivo levar a sociedade a 
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reflexões, no entanto, não são compreendidos como algo que contribua socialmente na 

formação da personalidade infantil e, por esta razão, tornou-se urgente a 

conscientização da ética e do politicamente correto.  

Este artigo tem o objetivo de observar a veiculação da imagem da criança na mídia 

televisiva a partir da década de 80 e refletir acerca da sua sensualização.  

Muitos comerciais com crianças no passado eram considerados “aceitáveis” para a 

época, seriam impraticáveis nos dias atuais pelo seu teor de  racismo ou sexismo. A 

relevância deste trabalho se deve à necessidade de discussões para adoção de práticas 

responsáveis na criação de comerciais que veiculam imagem de crianças, de forma a 

protegê-las, respeitando sua dignidade.  

 

2. METODOLOGIA 

 Para o presente trabalho, realizamos uma pesquisa bibliográfica em obras impressas e 

digitais, com o objetivo de investigar autores e discussões acerca do tema em questão. 

 Utilizamos também websites para fazermos uma pesquisa documental com vídeos de 

propagandas que veicularam imagens de crianças, com apelos sensuais, de forma 

explícita ou implícita. Para tanto, Selecionamos sete filmes a partir dos anos 80 até a 

primeira década de 2000, examinamos o conteúdo de cada um deles, elaboramos a suas 

descrições com o objetivo de aprofundar discussões e análises dentro dos limites da 

pesquisa. 

 

3. A IMAGEM DA CRIANÇA NA MÍDIA TELEVISIVA 

A aparição da criança na mídia teve início em 1964, quando os produtores de televisão 

se reuniram para comemorar os melhores programas feitos para crianças no Festival de 

Televisão Infantil. Eles perceberam que as crianças não aceitavam a forma de exposição 

de sua imagem e também não tinham seus direitos respeitados. 

Na Austrália, foi onde aconteceu o primeiro encontro para discutir a melhor maneira de 

produzir conteúdo para crianças, pois havia reclamações sobre a forma que expunham 

suas ações na televisão, pois essas não refletiam a realidade vivida por elas. Nessa 

época, os produtores de mídia televisiva começaram a estudar uma maneira de entender 

como funcionava o universo da criança dentro da mídia televisiva para compreenderem 

de que forma poderiam produzir programas para elas. 
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Segundo Bautista 2007, um ano depois, nas Filipinas, o programa “Vozes das 

Crianças”4surgiu como solução para entendê-los. Foram desenvolvidos Workshops na 

escola e apresentados aos produtores midiáticos. Os workshops foram um sucesso e 60 

crianças abriram o Encontro Asiático cantando, dançando e fazendo mímica sobre o 

valor da brincadeira na infância e sobre o valor da infância, estavam ativamente 

envolvidas na criação da apresentação. Elas também escolheram a mensagem e o meio 

de comunicação a serem usados. (BAUTISTA, p.310, 1999). 

Quando a Organização das Nações Unidas - ONU aderiu ao processo, a escola e os pais 

deveriam entender a importância do programa, e, de acordo com Bautista, a opinião 

deles realmente começara a produzir efeito. Esse workshop foi o evento ideal para as 

crianças mostrarem o que queriam, e, para que este programa funcionasse, todos teriam 

de se engajar. Conforme Bautista, 

Nesse processo, as crianças devem assumir um papel central e 

ativo como nossas parceiras — na frente e atrás das câmeras, nos 

bastidores, desde o planejamento e desenvolvimento de um 

produto, até sua utilização e resposta dada pelas crianças como 

usuárias inteligentes e criativas da mídia. Esperançosamente, sua 

participação na mídia e nos mundos virtuais que ela recria será um 

ensaio geral de sua participação mais ativa no mundo real. 

(BAUTISTA, p. 317,1999). 

 

Ao final deste programa, as crianças puderam expor o seus desejos acerca dos 

programas televisivos, puderam ter um bate papo com o pessoal da mídia e com o 

presidente de Filipinas. Elas exigiram que tivessem seus direitos na televisão, que os 

programas fossem voltados completamente ao público infantil, sem cenas de sexo e 

violência, e ainda que suprissem suas necessidades de aprender e se divertirem. 

O International Children's Day of Broadcasting - ICDB5 foi um canal de grande 

importância neste processo do uso da imagem da criança, e foi em 1992 que ele inovou 

tornando o rádio e a televisão adequados para crianças e adolescentes de todo o mundo. 

                                                 
4
 De março a maio de 1996, crianças de 5 a 18 anos participaram de uma série de workshops sobre mídia 

que constituíam um dos componentes centrais de um projeto chamado “Vozes das Crianças. 

 

.5 O Dia Internacional da Transmissão de Rádio e TV da Criança (International Children’s Day of 

Broadcasting — ICDB), foi criado pela UNICEF em 1992. Todos os anos, as crianças tinham um dia 

dedicado a elas, participavam crianças do mundo todo; sentam-se na frente de microfones, preparam 

câmeras, montam cenários de estúdios e transmitem as últimas notícias ao vivo na televisão 
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A UNICEF tinha como função preocupar-se se os programas atendiam aos diretos da 

criança e do adolescente, trazendo toda a assistência necessária. 

Houve um importante marco na história quando em 1997, a United Nations Children’s 

Fund - UNICEF tornou a legislação necessária em todo o mundo, e exigiu que as 

crianças tivessem o Dia Nacional de Transmissão do Rádio e TV. Nas Filipinas, o 

presidente fez questão de assinar uma lei6 que exigia que o segundo domingo do mês de 

dezembro fosse dedicado totalmente à transmissão de conteúdos para crianças. 

Na Tailândia as crianças exigiram que a televisão abordasse temas tais como a vida que 

elas levavam no campo, a proteção contra o trabalho infantil, os direitos à educação, ao 

lazer e também ao descanso.  

O programa “Vozes da criança” ajudara os produtores de mídia a entender o universo 

infantil e a produzir mídias de qualidade, que, acima de tudo, visava à educação das 

crianças, já que passavam a maior parte na televisão. 

No Brasil, foi nos anos 70 que a TV Cultura ganhou destaque quando começou a 

investir na compreensão do mundo das crianças, trazendo primeiramente o programa 

Vila Sésamo7, que além de educativo, conseguia entreter as crianças por ser também 

divertido. 

Segundo Magalhães 2007, os programas daquela época eram compostos por quadros, 

enquetes, tinham um conceito pedagógico, mostravam sempre um ambiente  

harmonioso em que havia a interação entre os bonecos falantes com as pessoas que 

participavam do programa. Os figurinos eram temáticos e coloridos para que pudessem 

 

4- PUBLICIDADE INFANTIL – BREVE HISTÓRICO 

Com o passar dos anos, alguns programas se tornaram além de educativos, um poderoso 

canal de vendas. No programa da apresentadora Maria da Graça Meneguel - Xuxa, as 

crianças têm interação com a apresentadora, porém ao mesmo tempo são bombardeadas 

com produtos inerentes à idade. 

                                                 
6 Lei Nº 11.652, de 7 de Abril de 2008. Institui os princípios e objetivos dos serviços de radiodifusão 

pública, explorados pelo Poder Executivo ou outorgados a entidades de sua administração indireta; 

autoriza o Poder Executivo a constituir a Empresa Brasil de Comunicação – EBC; altera a Lei no 5.070, 

de 7 de julho de 1966; e dá outras providências. 
7 Vila Sésamo é um programa infantil muito popular produzido nos Estados Unidos e foi exibido pela 

primeira vez em 1972. O programa visava alcançar crianças entre 3 e 7 anos de idade. 
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De acordo com Magalhães 2007, cada emissora tinha um objetivo em específico. O foco 

da TV Cultura era de educar, e com o tempo ela aumentou a qualidade de seus 

programas, focou ainda mais no seu público alvo, que eram as crianças, e a linguagem 

se tornou mais apropriada. Traziam ainda entretenimento, diversidade cultural e 

variedade rítmica. Tinham identidade e apropriação, seguiam sua programação com 

tecnologia e intervalos de desenhos. 

Os desenhos animados veiculados durante o programa perpetuam o conteúdo 

dicotômico da luta entre o bem e o mal. Os episódios centram-se em um dilema e 

demonstram, em alguns casos, pretensão em destacar valores morais como honestidade, 

amizade e esperança, mas sempre associados à dicotomia da existência de dois lados, 

certo e o errado. (MAGALHÃES, p.97, 2007). 

O principal foco das emissoras era influenciar as crianças, tentavam entender suas 

expectativas por meio das ações nos programas e como esses eram conduzidos. No 

programa da Xuxa, por exemplo, elas interagiam com o público; havia ainda os 

programas educativos, como no caso do Castelo Rá Tim Bum8.  

As emissoras que transmitiam os programas infantis focavam na interação com o 

público, com uma diferença: na TV Xuxa eles focavam na comercialização dos seus 

produtos. Já no caso do Castelo Ra-Tim-Bum, a maior preocupação era educar e 

auxiliar no desenvolvimento da inteligência da criança.  

Segundo Magalhães 2007, apesar de tudo, os principais afetados ainda eram os pais, 

pois as crianças não tinham autonomia para distinguir o certo do errado. Elas eram 

fortemente influenciadas pelos responsáveis que, segundo o autor, quando compravam a 

“pinta” da Angélica ou incentivam a criança a se vestir como a Xuxa, ou a exercitar a 

“dança da garrafa”, estão dando o sinal verde de sua aprovação para o que foi insinuado 

pelos programas. (MAGALHÃES, p. 146, 2007). 

A publicidade começava a ter forte domínio sobre os pais que se deixavam influenciar 

pelos programas. Eles acreditavam que esses eram uma boa distração para os filhos, e 

deixam de ser apenas um momento de diversão e passam a ser também educadores dos 

futuros cidadãos, que por ficarem muitas horas na frente da televisão, aprendem a 

contar, a falar e, aos poucos, tornam-se consumistas.  

                                                 
8 Castelo Rá-Tim-Bum é uma série de televisão brasileira infanto-juvenil e educativa que foi produzida e 

exibida pela TV Cultura. Foi exibida originalmente entre 9 de maio de 1994 e 24 de dezembro de 1997, 

totalizando 90 episódios e mais um especial. 
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Com o surgimento da TV a Cabo, os anúncios publicitários começaram a invadir os 

comerciais tomando 30 minutos de atenção com promoções que prendiam a atenção do 

cliente só levando à compra, os pedidos feitos por telefone e não cobravam nada pela 

ligação. 

Os programas educativos se estenderam ainda mais, pois podiam suprir o público 

infantil e também ao mercado comercial. Além disso, a TV a Cabo foi muito bem 

utilizada nas áreas urbanas como complemento da educação. Dizard 2000, afirma ainda 

que em locais aonde a educação não chegava. Essa ferramenta colaborou para que eles 

aprendessem em casa, pois o valor da assinatura ainda era acessível a todos. 

Verifica-se que a indústria do cabo está reconstruindo sua infraestrutura e melhorando 

suas ofertas de produtos. Além de proporcionar mais receita, tais providências vão 

posicionar a indústria para enfrentar os desejos de marketing das companhias 

telefônicas e de outros concorrentes da mídia na próxima década. (DIZARD, p. 184, 

2000). 

Diante desta evolução, as crianças aprenderam o que é o consumo, o que antigamente 

era meramente uma questão de “sobrevivência”, os comerciais eram vistos de forma a 

divulgar a marca e o produto, as pessoas consumiam para suprir uma necessidade.  O 

que se vê atualmente é muito diferente, pois se consomem muito devido à influência das 

propagandas.  

Este cenário sofreu uma mudança. O consumo tornou-se um prazer mediado pela 

imaginação, e as crianças sofreram forte influência de consumo por uma questão de 

socialização para pertencer a um determinado grupo. Esse quadro tem preocupado pais, 

psicólogos e educadores de todo o mundo, uma vez que a criança vira alvo fácil não só 

dos comerciais, mas do exemplo vindo da própria família, dos colegas de escola e da 

sociedade como um todo. (SILVA; VASCONCELOS, p. 31. 2012). 

Contudo, vários países como Suécia, Inglaterra, Canadá e Estados Unidos, tomaram 

medidas diante de tal situação, proibindo comercias em horários considerados 

“impróprios”, mudaram a forma como em como eram feitos os comerciais infantis. 

Diante deste cenário, verifica-se que o mundo infantil conquistou um espaço 

significativo na televisão.  

Com os programas educativos, a mídia obteve vantagem por comercializar produtos 

voltados aos pequenos, e a sociedade se tornou cada vez mais individualista e cada dia 
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fica mais claro que este é um processo irreversível seu papel de incentivador de 

consumo.  

As crianças são um alvo importante, não apenas porque escolhem o que seus pais 

compram e são tratadas como consumidores mirins, mas também porque impactadas 

desde muito jovens tendem a ser mais fiéis a marcas e ao próprio hábito consumista que 

lhes é praticamente imposto. Neste sentido, é tarefa dos pais cuidarem para que seus 

filhos tenham acesso aos programas que auxiliam do desenvolvimento cognitivo e ao 

mesmo tempo, tornem-se consumidores mais críticos e aptos a fazerem escolhas 

conscientes.  

 

4.1 O IMPORTANTE PAPEL DO CONSELHO NACIONAL DE 

AUTORREGULAMENTAÇÃO PUBLICITÁRIA (CONAR) NA PUBLICIDADE 

 

O CONAR é uma instituição criada em 1978 por entidades ligadas à atividade 

publicitária (agências, anunciantes e veículos de comunicação) com o objetivo de 

regulamentar o setor, criando regras para a realização e veiculação de publicidade. A 

atuação do CONAR é pautada por um Código de Autorregulamentação, elaborado pelo 

próprio conselho, que contém todas as regras que devem ser seguidas pelas agências 

publicitárias. Salienta-se, porém, que o CONAR não é um órgão do Judiciário e não tem 

nada a ver com o poder público. (CONAR) 

Com o advento do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, a atividade 

passou a ser regida por uma série de princípios internos, destacando-se dois: todo 

anúncio deve ser respeitador e conformar-se às leis do país e todo anúncio deve ser 

preparado com o devido senso de responsabilidade social, evitando acentuar diferenças 

sociais. (CONAR) 

Neste sentido, pode-se afirmar que com as mudanças de comportamento da sociedade 

contemporânea, torna-se mandatória a mediação de um órgão regulador no âmbito 

publicitário, com o objetivo de coibir abusos. Ressalta-se que em relação ao público 

infanto-juvenil sua personalidade ainda em formação e é considerado inapto para 

responder de forma madura aos apelos de consumo. 

 

5- ANÁLISE DOS COMERCIAIS  

 

Em meados dos anos 80, o Comercial “Valisière – primeiro sutiã” foi um sucesso, pois 

se tratava de um momento marcado pela ousadia, em que puderam mostrar a 
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importância não somente do primeiro sutiã, mas da fase de transição de menina a 

mulher. O filme exibe uma adolescente observando como um sutiã ficava no corpo das 

outras adolescentes. A jovem chega a casa decepcionada porque só ela não usava sutiã. 

O objetivo é mostrar a importância de tudo o que vem primeiro, de como a mãe se 

preocupa com a filha dando-lhe uma peça de vestuário tão significativa, símbolo da 

transição da infância para a adolescência. O clímax do comercial é quando a adolescente 

coloca o sutiã e se sente única, desfilando pela rua e como se os garotos a olhassem de 

forma diferente. Verifica-se que há uma pitada de sensualidade, porém naquela época 

não foi considerado ofensivo, abusivo ou desrespeitoso.      

 

  FIGURA 1 – Comercial do Valisère (Primeiro Sutiã) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.propagandashistoricas.com.br/ (1987) 

 

Sabendo-se que os consumidores estão cada vez mais exigentes ao fazer uma compra, as 

marcas mudaram também seus posicionamentos, pensando sempre nas facilidades da 

vida moderna e na economia de tempo. A partir de então, as propagandas passam a 

vender a marca em vez do produto.  

Conforme explica Sampaio 1999, em cada propaganda temos uma experiência única 

que acaba nos levando a uma possível compra e a uma pós-venda positiva. Não se pode 

perder de vista que a marca é uma experiência total, conceito alemão de Gestalt. Isso 

inclui tudo o que está ligado ao produto, do design gráfico da marca ao serviço pós-

venda, passando pela propaganda, pelo canal de venda, pela entrega e pela performance 

do produto em si, dentre diversos fatores. (SAMPAIO, p. 222, 1999). 

Para melhor ilustrar a época em que as crianças trabalhavam de forma escrava, e 

mostrar que essas eram o reflexo de seus pais, verificamos um comercial da marca Omo 
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Total veiculada em 1971, conforme figura 2. Trata-se de um filme de crianças com 

atitudes de adultos que mostra o dia a dia de uma dona de casa que se preocupa com as 

roupas e a aparência de seu marido. Observa-se a menina (mulher) usando o OMO e, ao 

final do comercial, ela o compara ao sabão em pedra, que era o único produto, pois só 

Omo deixa a roupa branca.  

Como era comum na época, ela recomenda às vizinhas comprarem o produto que a 

roupa ficaria branca. Apesar de ser um produto utilizado por adultos, a marca faz um 

apelo emocional com a imagem de crianças atuando como adultas, fazendo uma ligação 

com a época em que as meninas se tornariam futuras donas de casa e deveriam escolher 

o melhor produto.             

 

                     FIGURA 2 – Comercial do Omo Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: http://www.propagandashistoricas.com.br/ (1971) 

 

Após a veiculação do comercial da W/Brasil da marca Valisière outras marcas também 

veicularam peças publicitárias que abordavam imagem da criança e adolescente. Pode-

se observar o filme Seiva de Alfazema Phebo, veiculado em 1980, (figura 3), que lança 

mão de um toque de sensualidade e exibe um ato de carinho entre mãe e filha tomando 

banho juntas. Como os filhos querem imitar os pais e adultos em geral, o comercial 

mostra a mãe passando o óleo sobre o corpo após o banho e a criança copiando os seus 

gestos.  

A propaganda é considerada ousada para a época, porém o discurso de que o produto é 

tão bom que passa de geração em geração, ganha força e a sensualidade parece ficar em 

segundo plano. 
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FIGURA 3 – Comercial da Seiva de Alfazeima (Phebo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

          

  Fonte: http://www.propagandashistoricas.com.br/ (1980) 

 

Com as transformações socioeconômicas, o consumidor tornou-se pouco a pouco mais 

exigente. A apresentadora Xuxa fora uma forte influenciadora de opinião das crianças 

por décadas.  No comercial da Sandália Love Xu, veiculado em 1990 (figura 4), são  

exibidas crianças pedindo a sandália utilizando uma linguagem sensual. Essas 

conversam com produto como se fosse uma pessoa e se mostram hipnotizadas quando 

dizem “I love you”, “I want you”. Apesar de a sandália ser um produto para crianças, o 

comercial se assemelha aos comerciais de perfumes, os quais usam todo um jogo de 

sensualidade. 

FIGURA 4 – Comercial da Sandália Love Xu (Xuxa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.propagandashistoricas.com.br/ (1990) 
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O comercial da marca Sundown veiculado em 1992 (figura 5), exibe uma garota usando 

um protetor solar. A música Garota de Ipanema, que é cantada pelo garoto, remete à 

sensualidade, beleza e o charme da mulher brasileira. Além disso, as crianças, ao 

jogarem água um no outro, imitam atitudes de adultos em momento de paquera e 

sedução. Ao final, o que importa de fato é a segurança que o produto oferece; a mãe 

pode ficar despreocupada, pois a filha estará protegida do sol.  

      FIGURA 5 – Comercial da Sundown (Johnson & Johnson) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.propagandashistoricas.com.br/ (1992) 

 

Com o surgimento da Indústria Cultural somos levados a seguir os padrões de beleza e 

ao consumo desejado pelos capitalistas, levando-nos a consumir sempre mais. São 

muitos os produtos que fazem a mesma função, porém alguns carregam uma marca 

forte.  

Falando nas transições dos comerciais ao decorrer dos das décadas nos anos 2000, os 

comerciais para crianças passam a ser realmente adequados e educativos voltando à 

época dos primeiros comerciais em que as crianças queriam ser ouvidas, como exemplo,  

temos o Shampoo Johnson’s Cachinhos, veiculado em 2011 (figura 6).  

O comercial exibe várias crianças tomando banho com o shampoo que não arde os olhos 

mostrando que os cabelos cacheados também têm um cuidado todo especial. Outro 

aspecto mostrado é o quanto a hora do banho é importante.  

 

FIGURA 6 – Comercial do Johnsons’s Baby Shampoo (Cachinhos) 
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Fonte: http://www.propagandashistoricas.com.br/ (2011) 

 

Para concluir as três décadas, apresentamos o comercial veiculado em 2007, da empresa 

aérea Gol – 6 anos (figura 7). Trata-se de um comercial com crianças de apenas 6 anos, 

atuando dentro da companhia. São várias as áreas mostradas com crianças que sonham 

com um futuro emprego ideal; mostram também a evolução, o fato de serem únicos e os 

melhores, com tudo novo, assim como as crianças, a companhia cresce com o 

consumidor.  

 

FIGURA 7 – Comercial da Gol 6 Anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.propagandashistoricas.com.br/ (2007) 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Inúmeros filmes comerciais de produtos infantis propagaram no passado hábitos e 

comportamentos que aos olhos da sociedade contemporânea são atribuídos ao público 

adulto e não são condizentes com o universo infantil.  

Verificamos nos filmes selecionados para este trabalho, que as publicidades fizeram 

muito sucesso, porém ficou evidente a “adultização” da infância, um fenômeno que era 

quase imperceptível aos nossos olhos no passado. Isso justifica a proposta, anos mais 

tarde, em 2013, de uma nova redação do Artigo 37 do Código Brasileiro de 

Autorregulamentação Publicitária do Conar, que tem como premissa impedir que 
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criança e/ou adolescente figurem em comerciais que associem crianças e adolescentes a 

situações incompatíveis com sua condição, sejam elas ilegais, perigosas ou socialmente 

condenáveis. 

Entende-se que os sete comerciais aqui selecionados e examinados, a despeito da 

perspectiva inocente e carismática, poderiam não ser veiculados nas mídias nos dias 

atuais por que a nosso juízo esbarrariam nas novas regras reguladoras. Além disso, 

poderiam enfrentar resistência e repúdio dos internautas nas redes sociais, as quais se 

tornaram uma espécie de patrulha das redes, exigindo das marcas um cuidado maior ao 

utilizar crianças para divulgação dos seus produtos ou serviços.  
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