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Ref. Denúncia de inconstitucionalidade de lei municipal que permite 

publicidade em material escolar. 

 

 

Prezados Senhores: 

 

uma vez tendo tido conhecimento da proposição nº 05.00136.2003 – Lei Municipal 

nº 11.537, o Instituto Alana vem à presença de V.Sas. denunciar a 

inconstitucionalidade dessa norma, que, contrariamente a diversos dispositivos da 

Constituição Federal, permite a divulgação de publicidade em material escolar 

distribuído para escolas municipais, a critério da Prefeitura Municipal da cidade de 

Curitiba. 

 

 



I. Sobre o Instituto Alana. 

 

O Instituto Alana é uma organização sem fins lucrativos que desenvolve 

atividades educacionais, culturais, de fomento à articulação social e de defesa dos 

direitos da criança e do adolescente perante o consumismo ao qual são expostos 

[www.institutoalana.org.br]. 

 

Para divulgar e debater idéias sobre as questões relacionadas ao consumismo 

na infância e na adolescência, assim como para apontar meios de minimizar e 

prevenir os prejuízos decorrentes do marketing infanto-juvenil criou o projeto 

‘Criança e Consumo’ [www.criancaeconsumo.org.br]. 

 

Por meio do projeto ‘Criança e Consumo’, o Instituto Alana procura 

disponibilizar instrumentos de apoio e informações sobre o impacto do consumismo 

na formação de crianças e adolescentes, fomentando a reflexão a respeito da força 

que a mídia e o marketing infanto-juvenil possuem na vida, nos hábitos e nos 

valores dessas pessoas ainda em formação. 

 

As grandes preocupações do Instituto Alana são com os resultados 

apontados como conseqüência do investimento maciço na mercantilização da 

infância e da juventude, a saber: a incidência alarmante de obesidade infantil; a 

violência na juventude; a sexualidade precoce e irresponsável; o materialismo 

excessivo; o enfraquecimento dos valores da sociedade, e o desgaste das relações 

sociais e familiares; dentre outros. 

 



II. A divulgação de publicidade em material escolar. 

 

A utilização de material escolar como veículo de publicidade, difusão de 

marcas, produtos e serviços comerciais não é questão recente, nem pacífica. Há 

quem argumente que ceder espaço à publicidade é uma oportunidade de angariar 

recursos que podem ser destinados à compra de novos materiais e à implementação 

de programas educativos e culturais. Em contrapartida, inúmeras pesquisas e estudos 

mostram como as crianças são suscetíveis ao marketing dirigido a elas, precisamente 

por estarem em formação e por não possuírem discernimento necessário para 

entender mensagens publicitárias e suas intenções. 

 

A publicidade direcionada ao público infantil de modo geral já é tema de 

intensa preocupação, mas quando os produtos são anunciados nas escolas, a questão 

se torna muito mais grave. 

 

Primeiramente, porque as crianças acreditam que o que aprendem na escola é 

bom pra elas. Em segundo lugar, porque, quando a escola expõe um produto, 

implicitamente ela o está apoiando e, de novo, as crianças acreditam que este 

produto é bom para elas. E, por fim, não se pode perder de vista o caráter 

pedagógico do material escolar. O objetivo do aprendizado claramente não é e nem 

pode ser alcançado quando há objetivos comerciais e lucrativos envolvidos. 

 

Ademais, é importantíssimo ressaltar que a criança está em constante 

processo de desenvolvimento de sua identidade, valores e gostos, sendo que muito 

disso ocorre por meio da observação e imitação do que está a sua volta. Assim pais, 

professores, colegas da escola, cujo contato da criança é mais freqüente, são pilar de 

referência nesse processo. 

 



Fundamento psicológico
1
 

 

É bem certo que a veiculação de publicidade em material escolar apropria-se 

da vulnerabilidade, inexperiência e deficiência de julgamento da criança, violando 

seus direitos fundamentais garantidos na Carta Magna. 

 

A escola é o espaço no qual se prevê que os cidadãos são informados e 

formados de maneira imparcial a fim de construírem personalidade distinta para, 

depois de terem sua mente desenvolvida e a compreensão de regras e leis 

devidamente introjetadas, poderem julgar a qualidade e relevância do que lhes é 

proposto pelo mundo afora. 

 

Por isso, todo profissional no papel de educador deve ter esse compromisso 

ético de promover o desenvolvimento autêntico da criança, criando condições para 

que sua personalidade possa emergir genuína e espontaneamente.  

 

Assim, a simples sugestão de consumo de algum produto e/ou serviço por 

parte do educador ou mesmo da instituição educadora significa verdadeira indução 

para a escolha da criança. 

 

Como defesa natural, a criança esforça-se por ser aceita, tendendo, assim, a 

satisfazer as expectativas daqueles dos quais ela depende, tornando-se um alvo fácil 

para a assimilação e aceitação do desejo destes. Daí a importância de que o adulto a 

proteja, estimulando e respeitando sua expressão própria. Caso contrário, contribui-

se para a construção do chamado falso self ou falsa personalidade, baseado em uma 

negação da espontaneidade e genuinidade do indivíduo em favor do desejo de 

terceiros. 

 

                                                 
1 Parecer da Psicóloga MARIA HELENA MASQUETTI – CRP nº 36891/06. 



Há, ainda, o risco de, na idade adulta, a criança apresentar reações agressivas 

decorrentes da ‘atualização’, na memória, das informações e sugestões recebidas que 

possam ter desnorteado o processo espontâneo de sua expressão própria. Sem um 

correspondente atual aparente para seu descontentamento ou revolta, o então adulto 

pode revolver-se em culpas sentindo-se um indivíduo ingrato em relação aos que lhe 

querem bem, tendendo, em função disso, a formar um quadro depressivo. 

 

Pesquisas 

 

A percepção do público infantil como poderoso mercado-alvo por parte das 

empresas de produtos que envolvam esse grupo, despertou o desenvolvimento de 

diversas pesquisas na busca de melhor compreensão sobre este específico 

consumidor. 

 

Na pesquisa realizada pela InterScience, em 2003, sobre “como atrair o 

consumidor infantil, atender expectativas dos pais e ainda, ampliar as vendas...” 

[http://www.interscience.com.br/site2006/download/estudosinstitucionais/influenciacri

ancas.pdf], um dos resultados apontou que, em média, as crianças exercem 80% de 

influência na compra de produtos. 

 

Em recente estudo realizado pelo canal de televisão especializado na 

programação infantil, intitulado ‘10 Segredos para Falar com as Crianças’ 

[http://www.federasul.com.br/meeting_marketing/arquivos/MK_2103_Carolin

aViana_DiratoradeMKViacom.ppt], foi constatado que o investimento 

publicitário no Brasil, no ano de 2006, na categoria de produtos infantis, chegou a 

R$209,7 milhões. Nessa complexa pesquisa, um dos ‘10 Segredos’ informados é de 

que “criança é uma esponja” [!] porque absorve todo o tipo de informação que 

recebe, independentemente de sua qualidade, seu teor e sua necessidade. 

 



Na Suécia, ERLING BJURSTRÖM realizou um estudo crítico abrangendo as 

pesquisas internacionais realizadas até então, sobre os efeitos da publicidade 

televisiva em criança [http://www.konsumentverket.se/documents/in_engli 

sh/children_tv_ads_bjurstrom.pdf] e concluiu que a criança não tem mecanismos 

para se defender da publicidade, tal qual os adultos. 

 

Sua pesquisa teve como base a premissa de que a habilidade da criança em 

entender o propósito ou intenção da publicidade é pré-requisito fundamental para 

que ela consiga desenvolver uma atitude crítica ou questionamento frente ao que lhe 

é anunciado. Por conta disso, constatou que é apenas e tão-somente depois dos 12 

anos que todas as crianças já entendem totalmente as intenções publicitárias. 

 

SUSAN LINN, no seu livro Crianças do Consumo – A infância roubada2, 

bem analisa com profundidade a questão da publicidade comercial nas escolas. É 

bem certo que trata da realidade norte-americana, mas, sabe-se que essa tem grande 

influência na realidade brasileira. Nesse sentido, vale a pena observar suas palavras: 

 

“Estamos no meio de um impulso nacional de entrega das escolas a empresas 

lucrativas e instituições privadas.... Mesmo quando as cidades ficam a um 

passo de entregar a educação das crianças ao mundo dos negócios, as 

corporações tornam-se modelos para a direção do sistema escolar. (...) 

A idéia de que o marketing nas escolas é um reflexo de boa cidadania 

corporativa é discutível. (...) 

O único objetivo para a criação de material escolar deveria ser o 

favorecimento da educação dos alunos que o utilizassem. Se o objetivo 

torna-se a gravação de uma marca na consciência dos alunos ou a 

criação de uma associação positiva em relação a um produto, a educação 

provavelmente fica para trás. (...) (g.n.) 

                                                 
2 Editado pelo Instituto Alana, São Paulo, 2006, pp. 105/125. 



Fundamento Jurídico 

 

A publicidade que é veiculada em material escolar exagera no abuso e na 

ilegalidade em relação aos direitos da criança de ser protegida com prioridade de 

qualquer forma de negligência, exploração ou de opressão.  

 

Daí porque a Lei Municipal nº 11.537/2005 viola dispositivos constitucionais, 

bem como as leis federais consubstanciadas no Estatuto da Criança e do Adolescente 

e no Código de Defesa do Consumidor. 

 

Nesse sentido, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente prevêem como dever da família, da Sociedade e do Estado, assegurar-

se às crianças o direito de serem colocadas a salvo de qualquer tipo de 

negligência, exploração e opressão, com absoluta prioridade. Também prevêem 

os direitos à educação, lazer, cultura, dignidade, respeito e à convivência 

familiar, dentre outros. 

 

No Estatuto da Criança e do Adolescente é ainda fixado o direito da criança 

ao desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência, bem 

como o direito à inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança 

“abrangendo a preservação ... dos valores, idéias e crenças ...” (art. 17). 

 

Dessa forma, não há dúvidas de que a inclusão de publicidade em material 

didático viola a Constituição Federal, na medida em que explora a deficiência de 

julgamento e experiência da criança justamente dentro da sala de aula, onde é o 

lugar no qual ela está para aprender e com o aval da escola e do professor, que estão 

lá para acolher e ensinar. Aliás, é abusiva, nos termos do artigo 37 do Código de 

Defesa do Consumidor. 

 



 

Contudo, ainda que assim não fosse, por ser uma mensagem publicitária 

dirigida à criança, vendendo um produto, já seria passível de reprovação, pois, no 

país, publicidade dirigida ao público infantil é ilegal. 

 

No Brasil, pela interpretação sistemática da Constituição Federal, do Estatuto 

da Criança e do Adolescente e do Código de Defesa do Consumidor, pode-se dizer 

que toda e qualquer publicidade dirigida ao público infantil é proibida, mesmo que 

na prática ainda sejam encontrados diversos anúncios voltados para esse público. 

 

A Constituição Federal ao instituir os direitos e garantias fundamentais de 

todos, homens e mulheres, promove os direitos e garantias também das crianças e 

adolescentes, assegurando os direitos individuais e coletivos à vida, à liberdade, à 

segurança e à propriedade, além de elencar os direitos sociais à educação, à saúde, 

ao lazer, à segurança, à proteção, à maternidade e à infância. 

 

No artigo 227, a Constituição Federal estabelece o dever da família, da 

Sociedade e do Estado de assegurar “com absoluta prioridade” à criança e ao 

adolescente os direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária. Também determina que todas as crianças e 

adolescentes deverão ser protegidos de qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente fixa os direitos 

dessas pessoas em desenvolvimento e o respeito à sua integridade inclusive com 

relação aos seus valores, nos artigos 4º, 5º, 6º, 7º, 17, 18, 53, dentre outros. 

 



O Estatuto da Criança e do Adolescente não disciplina a publicidade de forma 

específica, que, por competência delegada pela Constituição Federal à proteção do 

consumidor, é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. 

 

O Código de Defesa do Consumidor, no tocante ao marketing infantil, 

determina, no seu artigo 37, que a publicidade não pode se aproveitar da deficiência 

de julgamento e experiência da criança, sob pena de ser considerada abusiva e, 

portanto, ilegal. 

 

Esse é o grande problema da publicidade voltada ao público infantil no país – 

que a torna intrinsecamente carregada de abusividade e ilegalidade –, porquanto 

o marketing infantil se vale, para seu sucesso, ou seja, para conseguir vender os 

produtos que anuncia e atrair a atenção desse público alvo, justamente da deficiência 

de julgamento e experiência da criança. 

 

O marketing que se dirige ao público infantil não é ético, pois, por suas 

inerentes características, vale-se de subterfúgios e técnicas de convencimento 

perante um ser que é mais vulnerável – e mesmo presumidamente hipossuficiente 

– incapaz não só de compreender e se defender de tais artimanhas, mas mesmo de 

praticar – inclusive por força legal – os atos da vida civil, como, por exemplo, firmar 

contratos de compra e venda3. 

 

Mas não é só. Um dos princípios fundamentais que rege a publicidade no país 

é o ‘princípio da identificação da mensagem publicitária’, por meio do qual, nos 

termos do artigo 36 do Código de Defesa do Consumidor, “a publicidade deve ser 

veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente a identifique como 

tal”. 

                                                 
3 Conforme o seguinte dispositivo do Código Civil: 
“Art. 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: 

I – os menores de dezesseis anos; (...)”. 



 

 

Ora, existem inúmeras pesquisas, pareceres e estudos realizados não só no 

Brasil, como no exterior, demonstrando que as crianças, assim consideradas as 

pessoas de até doze anos de idade, não têm condições de entender as mensagens 

publicitárias que lhes são dirigidas, por não conseguirem distinguí-las do 

conteúdo no qual são inseridas, nem, tampouco, compreender seu caráter 

persuasivo. Além de misturarem fantasia com realidade. 

 

 

Daí tem-se que as crianças não conseguem identificar a publicidade como 

tal e, portanto, qualquer publicidade que lhes seja dirigido viola também o princípio 

da identificação da mensagem publicitária, infringindo igualmente o disposto no 

artigo 36 do Código de Defesa do Consumidor. 

 

 

Assim, toda e qualquer publicidade voltada ao público infantil, inclusive a ora 

questionada, que é inserida em material escolar, é abusiva e ilegal porquanto viola o 

disposto nos artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, bem como as regras de 

defesa dos direitos da criança estatuídas na Constituição Federal e no Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

 

 

Por todas essas razões não há dúvidas de que toda e qualquer publicidade 

veiculada em material escolar afronta a Constituição Federal, os princípios legais e 

os valores éticos e morais da sociedade, assim como resta patente a 

inconstitucionalidade da Lei nº 11.537/2005, do Município de Curitiba. 

 

 



III. Pedido. 

 

Por tudo o que foi exposto, é a presente denúncia para pedir a esse Ilustre 

Conselho que promova as ações que lhe competirem no sentido de ser declarada a 

inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 11.537/2005 da cidade de Curitiba-PR. 

 

 

Instituto Alana 

Isabella Vieira Machado Henriques 

Coordenadora do projeto 

‘Criança e Consumo’ 


