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              3DUHFHU�SVLFROyJLFR�VREUH�FRPHUFLDO�3ROO\�3RFNHW�GD�HPSUHVD�0DWWHO�

 

,�±�&RQVLGHUDo}HV�LQLFLDLV�

 

A solicitação deste parecer refere-se ao comercial veiculado pela TV Cultura, tratando-

se de um produto – lava-rápido – vinculado ao produto boneca Polly e aos carrinhos 

que são comercializados pela empresa ora denunciada. No entanto, tendo na 

assinatura final o endereço eletrônico do site da referida boneca, o apelo de vendas se 

prolonga, ramificando-se em vários outros anúncios de uma vasta linha de produtos. 

Tomando por base a imaturidade física e mental das crianças, observo a seguir os 

aspectos desta comunicação que possam afetar o desenvolvimento saudável das 

mesmas: 

 

a) As crianças atuam no mundo de forma lúdica, sendo natural misturarem fantasia 

com realidade. Isto tem uma função fundamental para elas ao possibilitar que 

aprendam por meio da brincadeira. Porém, por serem sujeitos em formação e 

atribuírem à fantasia um caráter de realidade, as crianças são mais suscetíveis de 

serem manipuladas pela publicidade, não tendo condições de julgar a intenção 

comercial por traz das mensagens a elas dirigidas.  

 

b) Por serem indivíduos em formação física, mental e moral, as crianças acreditam 

naquilo que ouvem e vêem – até porque precisam acreditar e confiar nos exemplos 

adultos a fim de garantirem seu bem-estar e sobrevivência. Apropriar-se dessa 

particularidade para seduzi-las a desejar e pedir por produtos constitui uma ação 

invasiva. 

 

b) A razão de ser da publicidade é buscar formas de convencer as pessoas a comprar 

os produtos anunciados. E, para isso, visa muito mais a emoção que o intelecto de 

modo a induzir o comprador a associar o produto com algo que lhe inspire algum afeto. 

Se estas estratégias têm o poder de seduzir adultos, quanto mais às crianças 

caracterizadas pela ingenuidade e necessidade de referências para a construção de 

sua identidade. 
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c) Uma vez que as crianças necessitam de modelos nos quais se apoiarem, é 

fundamental que os mesmos sejam adequados. No entanto, os apelos comerciais 

restringem o campo de exploração natural da criança, adiantando-se em sugerir a elas 

conceitos e objetos com os quais se identificarem. Agravando ainda mais o problema, 

os produtos e serviços anunciados são geralmente ligados a um enaltecimento do 

status, algo não só negativo como desnecessário para a formação da criança. 

 

d) Tudo isso aponta para uma relação injusta e abusiva onde adultos que visam 

exclusivamente lucrar e sequer são familiares das crianças, exploram a credulidade 

das mesmas. Eles sabem o que estão fazendo e com que intenção enquanto elas não. 

É importante lembrar que inclusive civilmente, as crianças ainda não conseguem 

compreender táticas de sedução mercadológica, sendo, por isso, mais suscetíveis à 

manipulação. Vale lembrar as palavras do pensador francês Jean Baudrillard ao 

denunciar esta�contradição de uma cultura que enquanto protege as crianças de um 

lado as desprotege do outro:�³$�FULDQoD�p�WUDQVIRUPDGD�SHOD�PtGLD�QR�PRGHOR�LGHDO�GH�

FRQVXPLGRU�� 6H�� SRU� XP� ODGR�� HOD� QmR� p� FRQVLGHUDGD� VRFLDOPHQWH� FRPR� XP� VHU�

FRPSOHWR�� SRU� RXWUR�� QD� SHUVSHFWLYD� GH� VXD� LQVHUomR� QD� FXOWXUD�� HOD� p� SOHQD� SDUD� R�

H[HUFtFLR�GR�FRQVXPR´���

�

,,�±�6REUH�R�FDUiWHU�DEXVLYR�GD�SXEOLFLGDGH�3ROO\�3RFNHW�

�

Com base no exposto nas considerações iniciais deste parecer, tratarei a seguir dos 

aspectos da publicidade em análise que constituem afronta ao desenvolvimento 

psicológico das crianças. Valendo-se de recursos lúdicos e do caráter de realidade que 

a criança atribui à fantasia, a comunicação encerra vários subterfúgios de linguagem 

carregados de conceitos e valores inadequados, impossíveis de serem avaliados e 

questionados pelas crianças. Vejamos alguns destes subterfúgios: 

 

D� ([SORUDomR�GD�FDSDFLGDGH�QDWXUDO�GH�IDQWDVLDU�GDV�FULDQoDV�  

Os brinquedos da linha Polly Pocket da empresa Mattel são visualmente atraentes e 

sedutores. Porém, este poder de sedução está condicionado à capacidade infantil de 

acreditar nas imagens animadas por efeitos especiais os quais ampliam as funções do 

brinquedo, por sinal todos em miniatura. Dessa forma, o fabricante se apropria de um 

atributo natural da criança, desconhecido por ela mesma, para aumentar sua 

lucratividade. 

 

�
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E��$PSOLDomR�GR�LPSDFWR�GR�FRPHUFLDO�VREUH�DV�FULDQoDV  

Através do endereço eletrônico na assinatura final da peça publicitária, as crianças são 

encaminhadas para o site da boneca. Pela quantidade de produtos anunciados e pela 

dinâmica do site que remete a criança para outras tantas páginas com uma infinidade 

de opções de brinquedos, vê-se que o mesmo se trata, na verdade, de um amplo 

catálogo de vendas. Além disso, os links remetem diretamente às lojas onde comprar 

os produtos. 

 

F��$�FRPXQLFDomR�Gi�YLGD�j�ERQHFD��DXPHQWDQGR�VHX�SRGHU�GH�SHUVXDVmR�

Valendo-se do anseio natural da criança por inspirar-se em modelos para a formação 

de sua personalidade, a comunicação reveste a boneca com vida própria. Assim, a 

boneca-apresentadora (permito-me identificá-la assim) persuade diretamente a criança 

a seguir seu modelo, impondo-lhe, por meio de apelos sedutores e contundentes, 

valores adultos de cunho consumista e materialista. Note-se também a ênfase repetida 

nas expressões PHX e PLQKD� que evidenciam o caráter de possessividade das 

mensagens�� ³2L� DPLJD�� ROKD� RV� PHXV� FDUURV���´�� ³%HP�YLQGD� DR� PHX� VLWH�� FRQKHoD�

PHXV�ELFKLQKRV�OLQGRV��YRFr�YDL�DGRUDU���´��´2Oi��PHXV�QRYRV�PRGHORV�3ROO\�ZKHHOV�VmR�

GHPDLV�´�

 

G��2�FRPHUFLDO�GLULJH�VH�GLUHWDPHQWH�jV�FULDQoDV  

Isto se confirma pelas características infantis dos brinquedos, por seu colorido atraente 

e pela linguagem lúdica do comercial, bem como por remeter a criança diretamente 

para o site da boneca onde a mesma se depara com uma vasta linha de outros 

brinquedos. Como foi dito, o referido site funciona como um catálogo de vendas virtual. 

Não bastasse isso, a tarja na parte superior das páginas do site com a logomarca 

“Qbrinquedos” trata exclusivamente da venda de toda a linha de produtos, conduzindo 

a criança diretamente às lojas. Com isso, consuma-se a abordagem direta da mesma 

como consumidora. 

 

H��%ULQTXHGRV�VmR�FRQFHLWXDGRV�FRPR�VtPEROR�GH�VWDWXV�

³$JRUD�D�3ROO\�H�VXDV�DPLJDV�YmR�FXUWLU�PXLWR�QHVWD�SLVWD�VXSHU�HVWLORVD´��³¬V�YH]HV�D�

JHQWH�ILFD�GRLGD�SRU�XP�YLVX�QRYR��Qp"´� ³2L�DPLJD��HVWDPRV�QD�OLPXVLQH�UXPR�DR�3ROO\�

:RUG´� Com estes apelos, longe de incentivar o gosto pelas brincadeiras espontâneas 

infantis, estas falas presentes no site da boneca trazem como apelo de vendas um 

convite ao modo de vida adulto onde predomina o status social. Pelo fato da boneca se 

apresentar como uma adulta que fala diretamente à criança, estas falas relacionam a 

aquisição de um carro com vaidade e não com necessidade ou conforto. Esta 
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associação não é compatível com a inocência das crianças, sobretudo daquelas 

preservadas dos assédios consumistas, lembrando que o brincar espontâneo deve 

independer dos desejos adultos. Como disse Vigotsky, grande educador e pesquisador 

russo: ³1mR�p�R�EULQTXHGR�TXH�FRQIHUH�VLJQLILFDGR�j�EULQFDGHLUD��PDV�p�R�EULQFDU�TXH�

DFDED�SRU�IRUQHFHU�QRYRV�VHQWLGRV�DRV�REMHWRV�H�EULQTXHGRV´� 

 

I��±�$�ERQHFD�3ROO\�ILJXUD�FRPR�PRGHOR�LGHDO�DGXOWR�

Em complemento ao abuso, as crianças telespectadoras são seduzidas a admirar tanto 

os produtos quanto a “apresentadora-boneca”. Revestida por várias características 

como beleza, fama e poder material, a boneca passa a ser um modelo de sucesso e 

realização pessoal. Vale lembrar que, em função das dúvidas inerentes a esta fase e 

busca de auto-afirmação, as crianças tornam-se um alvo frágil deste tipo de indução, 

identificando-se com figuras de destaque em seu meio ou na mídia. Com isso tendem 

a expressar os mesmos valores que os ídolos demonstram ter a fim de se sentirem 

socialmente aceitas. Solange Jobim, em seu livro “Subjetividade em Questão”��chama 

a atenção para a questão: “$V� ILJXUDV� PLGLiWLFDV� TXH� DWUDYpV� GRV� PHLRV� GH�

FRPXQLFDomR�IDODP�jV�FULDQoDV��HP�XP�UiSLGR�HVSDoR�GH�WHPSR��YmR�DPSOLDQGR�VXDV�

IXQo}HV� TXDQGR� VmR� DSURYHLWDGDV� SHOD� PtGLD� GR� FRQVXPR� SDUD� GLYXOJDomR� GH� RXWURV�

SURGXWRV�� DXPHQWDQGR� D� JDPD� GH� RIHUWDV� GH� DUWLJRV� LQIDQWLV�� 0DV� R� IHQ{PHQR� PDLV�

FRPXP�p�VH�WRUQDUHP�PRGHORV�GH�FRPSRUWDPHQWR�H�PRGRV�GH�VHU�SDUD�R�VHX�S~EOLFR�

DOYR��WRGRV�DVVLVWHP��LPLWDP�H�VH�YHVWHP�FRPR�RV�VHXV�tGRORV´�� 

 

J��$�FRPXQLFDomR�LQFLWD�DV�FULDQoDV�D�VXSOLFDU�DRV�SDLV�SHORV�EULQTXHGRV�

Outro aspecto da indução por meio de modelos é o fato de, em todos os comerciais 

mencionados, os protagonistas atuarem sempre em grupos de duas ou mais pessoas. 

Isto sugere que a maioria das crianças está aderindo aos produtos. Esta tática 

persuasiva de discurso encontra eco na busca natural das crianças por serem aceitas 

em seus grupos, sendo induzidas, também por essa razão, a desejar os produtos e a 

amolar os pais para aquisição dos mesmos. Suzan Linn, doutora em Educação e 

professora de Psiquiatria da Escola de Medicina de Harvard, dispensa especial 

atenção a essa questão da amolação infantil em seu livro “Crianças do consumo – A 

Infância Roubada”, lamentando o depoimento de uma destacada diretora de empresa 

de mídia em seu país: ³6H� HQWHQGHUPRV� R� TXH� PRWLYD� XP� SDL� D� FRPSUDU� XP�

SURGXWR���VH� SXGHUPRV� GHVHQYROYHU� XP� FRPHUFLDO� FULDWLYR� ±� VDEH�� XP� FRPHUFLDO� GH�

WULQWD�VHJXQGRV�TXH�HQFRUDMH�XPD�FULDQoD�D�DPRODU���TXH�D�FULDQoD�HQWHQGD�H�FRQVLJD�

UHSHWLU�SDUD�RV�SDLV��HQWmR�REWHUHPRV�VXFHVVR´. 
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�

�

K��$�ERQHFD�DSUHVHQWDGRUD�LQGX]�DV�FULDQoDV�D�XVDU�SURGXWRV�GH�EHOH]D�

³¬V� YH]HV� D� JHQWH� ILFD� GRLGD� SRU� XP� YLVX� QRYR�� Qp"´� Com este apelo, a boneca 

apresentadora incute nas meninas uma preocupação precoce com a questão da 

aparência, transmitindo-lhes valores tipicamente adultos como maquiagens, adornos e 

acessórios para penteados. Da mesma forma que no comercial do lava - rápido, as 

páginas e anúncios do site acenam para as crianças com valores incompatíveis com o 

universo infantil, notadamente a preocupação com status ou aparência visual. Salão de 

beleza, shopping da Polly, provador da Polly, vitrine da Polly são links do site que 

revelam a apropriação da tendência e necessidade infantil de imitar o adulto. É 

fundamental frisar que imitar o comportamento adulto é um recurso do qual a criança 

se utiliza para WUHLQDU um modo de ser a partir das referências que particularmente lhe 

atraem. No entanto, sugerir a ela o que imitar, ainda mais visando o lucro, é um 

atropelamento deste processo único e individual. �

 

L��±�$�LQFLWDomR�j�YDLGDGH�SHVVRDO�HVWLPXOD�D�HURWL]DomR�SUHFRFH�

É importante frisar que a vaidade está relacionada mais com as questões adultas. 

Portanto, esta indução das crianças ao uso de adornos e produtos de beleza 

caracteriza-se como um estímulo precoce de cunho consumista. Ampliando-se para 

uma vaidade propriamente dita, este “caminho” pode conduzir a criança para a 

erotização precoce. No link “salão de beleza”, as meninas podem trocar a cor dos 

cabelos da boneca a convite da mesma que atesta tal necessidade: ³¬V�YH]HV��D�JHQWH�

ILFD�GRLGD�SRU�XP�YLVX�QRYR��Qp"´��Sobre este aspecto, vale lembrar que as crianças 

protagonistas e públicos-alvo dos comerciais, pela idade sugerida nas mensagens, 

encontram-se na fase de latência. Esta fase tem como função natural ocultar os 

impulsos de ordem sexual que a criança ainda não está apta a controlar devido à sua 

imaturidade física, mental e emocional, sendo também o período em que ela canaliza a 

produção de energia para os assuntos relativos à socialização e à aprendizagem. 

Portanto, o estímulo à vaidade não é salutar nesta fase. 

�

,,,���&RQVHT�rQFLDV�GD�PHQVDJHP�YHLFXODGD�SDUD�D�IRUPDomR�GDV�FULDQoDV�

�

D��FULDQoD�p�DIDVWDGD�GR�VHX�EULQFDU�HVSRQWkQHR�

Não cabe ao mercado propor hábitos e tampouco o tipo de brinquedo que uma criança 

deve desejar.�O comercial e seu respectivo site seduzem as crianças, fazendo-as crer 

que o brinquedo anunciado é o que verdadeiramente desejam. A criança que se diverte 
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com os tipos de hábitos e brinquedos ligados ao status sugeridos pelo comercial em 

questão e pelo site ao qual o mesmo remete, distancia-se da criança devidamente 

integrada com seu mundo espontâneo e lúdico. Lembrando uma vez mais o que disse 

Vigotsky: ³e� QD� EULQFDGHLUD� TXH� D� FULDQoD� H[SHULPHQWD� VHU� DTXLOR� TXH� QmR� p� ±� RXWUD�

SHVVRD��XP�ELFKR��XP�REMHWR�±�H�FRQVWUyL��VHP�VH�GDU�FRQWD��D�LPDJHP�TXH�WHP�GH�VL�H�

GRV�RXWURV��DMXGDGD�SRU�XP�LPHQVR�UHSHUWyULR�LPDJLQiULR�GH�SRVVtYHLV�PRGRV�GH�VHU�³��

�

E��2�DVVpGLR�FRQVXPLVWD�GD�FRPXQLFDomR�FRQWULEXL�SDUD�R�VWUHVV�IDPLOLDU  

A sedução das crianças por meio de tantas opções de brinquedos é muito forte. Todos 

eles são visualmente chamativos e apresentados de uma forma dinâmica envolvendo 

iluminação, cenário e os chamamentos diretos da boneca. Isto tudo inflama na criança 

o desejo pelos brinquedos. Esta tática de persuasão direta à criança tem como objetivo 

fazer com que ela amole seus pais para obter o brinquedo, colocando os mesmos na 

situação espinhosa de ter que dizer “não” aos filhos muito mais do que o necessário, 

tendendo com isso a colher dissabores no relacionamento familiar.  

 

F��$�FULDQoD�ILFD�QXPD�SRVLomR�GHVLJXDO�IUHQWH�j�SXEOLFLGDGH�

“$�FULDQoD�QmR�SRGH�SDUDU�SDUD�SHUJXQWDU�µ3RUTXH�LVVR"¶��(OD�QmR�WHP�D�FDSDFLGDGH�GH�

UHIOHWLU��2V�SDtVHV�TXH�Mi�SHQVDUDP�QLVVR��QmR�WrP�SURSDJDQGD�SDUD�D�FULDQoD��SRUTXH�

HODV�QmR�WrP�R�UHFXUVR�QHFHVViULR�SDUD�UHDJLU��p�D�PHVPD�FRLVD�TXH�OXWDU��$OJXpP�HVWi�

DUPDGR�FRP�XP�UHYyOYHU��PHWUDOKDGRUD�H�RV�RXWURV�TXH�QmR�WrP�QDGD�YmR�TXHUHU�OXWDU�

HP� Sp� GH� LJXDOGDGH"� 1mR�� 2� SURFHVVR� p�� TXDQGR� R� VHU� KXPDQR� Mi� SRGH� FRPHoDU� D�

ID]HU� D� SHUJXQWD� SDUD� SRGHU� FRQVHJXLU� UHVSRVWDV"´.� Estas palavras do filósofo e 

psicólogo Pedrinho Guareschi no I Fórum Internacional Criança e Consumo, promovido 

exatamente com o fim de tratar da questão dos abusos da publicidade sobre o público 

infantil, denuncia este jogo desigual a que a criança é submetida. Portanto, por não 

terem a consciência crítica desenvolvida, as crianças não têm condições de 

compreender os “jogos de interesses” embutidos na publicidade em questão.  

 

H��$�SXEOLFLGDGH�HP�TXHVWmR�LQWHUIHUH�QD�HGXFDomR�GDV�FULDQoDV��

³%HP�YLQGD�DR�PHX�VLWH��FRQKHoD�PHXV�ELFKLQKRV� OLQGRV��YRFr�YDL�DGRUDU´��³8DX��YHMD�

HVVHV�EULQTXHGRV�TXH�Pi[LPR��YRFr�SUHFLVD�FRQKHFHU�WRGRV´��³$MXGH�D�3ROO\�D�HVFROKHU�

DV�URXSDV�GHOHV�H�SUHVHQWHLH�R�PDLV�HVWLORVR�FRP�XP�WURIpX´��³2L��DPLJD��ROKD�RV�PHXV�

FDUURV��YRFr�SRGH�SLORWDU�FDUURV�HVSRUWLYRV��RI�URDGV�H�FRQYHUVtYHLV�OLQGRV´�´�2L��DPLJD��

HVWDPRV�QD�OLPXVLQH�UXPR�DR�3ROO\�ZRUOG”, “Mude a cor do cabelo e arrase com estilo”. 

Frases como estas ressaltam o tom imperativo e por isso invasivo do comercial e dos 

apelos do site. O respeito aos limites permite deduzir que oferecer algo a uma criança 
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sem uma consulta prévia a seus pais ou responsáveis constitui-se numa ingerência. É 

o que demonstram estas falas ao exortarem as crianças a consumir os brinquedos 

anunciados fazendo-as crer que precisam muito deles para se sentir felizes. �

 

I��$�FULDQoD�p�LQGX]LGD�D�GHVHMDU�WRGD�XPD�FROHomR�VHP�XP�ILP�HGXFDWLYR�

Toda essa oferta de produtos com o mesmo tema, tanto pelo comercial como pelo 

respectivo site implica na idéia e possibilidade de se formar coleções. O forte apelo 

visual e o fato de serem apresentados ora pela apresentadora-boneca ora por atores 

em grupo induzem a criança a desejar a SRVVH de todos os brinquedos anunciados.  

Neste ponto, a publicidade se apropria da importância que o hábito de completar 

coleções tem para a criança, inclusive pelo sentido psicológico de integração e 

elaboração que ele encerra. Caso não possam adquirir tantos itens da linha, as 

crianças correm o risco de se sentirem estigmatizadas em seus grupos. Esta 

possibilidade se baseia na falta de capacidade de elaboração simbólica da criança que 

faz com que ela balize seu valor pessoal pela quantidade maior ou menor de bens 

materiais que possua em relação aos seus pares.  

 

A propósito da diferença entre o colecionar espontâneo da criança e o induzido pela 

indústria do consumo, vale agregar neste ponto a citação da filósofa e educadora Rita 

Maria Ribes Pereira em sua tese de doutorado, “Nossos comerciais, por favor": 

³(QWUHWDQWR��QD�VRFLHGDGH�GH�FRQVXPR��FRQWUDS}H�%HDWUL]�6DUOR��R�VXMHLWR��HP�YH]�GH�

FROHFLRQDU�REMHWRV��FROHFLRQD�DWRV�GH�DTXLVLomR�GH�REMHWRV��GHOLQHDQGR�XPD�QRYD�ILJXUD�

QRPHDGD�SHOD�DXWRUD�FRPR�³FROHFLRQDGRU�jV�DYHVVDV´��(VVH�QRYR�WLSR�GH�FROHFLRQDGRU��

HQJHQGUDGR�SHOD� FXOWXUD� GR� FRQVXPR� VDEH� TXH� RV�REMHWRV�TXH� DGTXLUH� GHVYDORUL]DP�

DVVLP� TXH� HOH� RV� DJDUUD�� 2� YDORU� GHVVHV� REMHWRV� FRPHoD� D� HURGLU�VH� H� HQWmR�

HQIUDTXHFH�D�IRUoD�PDJQpWLFD�TXH�Gi�EULOKR�DRV�SURGXWRV�TXDQGR�HVWmR�QDV�YLWULQHV�GR�

PHUFDGR�� XPD� YH]� DGTXLULGDV�� DV� PHUFDGRULDV� SHUGHP� VXD� DOPD�� QD� FROHomR�� DR�

FRQWUiULR��D�DOPD�GDV�FRLVDV�HQULTXHFH�j�PHGLGD�TXH�D�FROHomR�YDL�ILFDQGR�PDLV�H�PDLV�

ULFD��QD�FROHomR��D�DQWLJXLGDGH�LPSOLFD�PDLRU�YDORU��3DUD�R�FROHFLRQDGRU�jV�DYHVVDV��R�

GHVHMR�QmR�WHP�XP�REMHWR�FRP�R�TXDO�SRVVD�FRQIRUPDU�VH��SRLV�VHPSUH�KDYHUi�RXWUR�

REMHWR�FKDPDQGR�VXD�DWHQomR´� 

�

g)�$�SXEOLFLGDGH�SURS}H�XPD�OLQKD�DGXOWL]DGD�GH�EULQTXHGRV�

É natural nas crianças a alegria de ter um adulto disposto a brincar e mergulhar com 

elas em seu mundo de fantasias. A idéia de dar vida e voz à boneca Polly se aproveita 

desse fato, revestindo a boneca com a mesma influência que as personalidades 

famosas têm sobre os pequenos. Isto facilitado pelo fato de a criança conferir à figura 
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lúdica um caráter de realidade. Não bastando esta conversão oportuna da boneca em 

apresentadora, esta, longe de entrar no mundo tipicamente infantil, convida as crianças 

a ingressarem no seu. Assim, a apresentadora-boneca agrega à sua relação com as 

pequenas um elemento confuso: ela, representando uma adulta real, oferece 

brinquedos com sua identidade pessoal e representativos do mundo adulto. São carros 

de luxo, salão de beleza, shopping, estábulo, palco de show, entre outros, todos 

delineados como símbolos de status. Longe de estimularem o brincar infantil 

espontâneo, estes produtos mais se configuram como um ensaio aos hábitos 

consumistas adultos do que com a espontaneidade das crianças. Não é demais repetir 

que uma coisa, muito natural, é a criança imitar o mundo adulto em suas brincadeiras. 

Outra, invasiva e antinatural, é tirar-se proveito disso para sugerir a ela do que gostar e 

o que imitar.  

 

,9�±�&RQFOXVmR�

�

Entre as várias razões da abusividade da publicidade dirigida à criança, duas são 

centrais: 1) Como indivíduo em formação, a criança está construindo sua identidade, 

um processo que deve ocorrer de dentro para fora e não o contrário como intentam os 

apelos de vendas. 2) Por não terem desenvolvido ainda o juízo crítico, as crianças 

encontram-se diante de um jogo desigual em relação à publicidade por não 

compreenderem as intenções por trás dos comerciais.  

�

A infância é – principalmente através do brincar – uma preparação contínua para a 

fase posterior, mas jamais da forma como sugere o comercial em análise. Não é, e 

nem deve ser o destino de qualquer criança, crescer com vistas a consumir bens sem 

critério, muito menos os que pretendem incutir prematuramente nelas a preocupação 

com questões como poder e status. Isto prejudica sua formação moral e aponta para 

problemas emocionais futuros. Quanto mais respeitada for a criança em sua condição 

de ser em formação, sem nenhuma etapa de sua infância queimada, melhor adulta ela 

será. Este tipo de ensaio para a vida adulta, insinuada pelos comerciais em análise, 

além de deturpado, encerra um erro grave por ser uma imposição de fora para dentro, 

sobretudo de valores consumistas, inadequados portanto à construção da cidadania 

das crianças.  

 

É visível que a comunicação em questão se vale da falta de juízo crítico das crianças e 

da confiança depositada por elas nas figuras midiáticas que, há muito, vêm sendo 

tomadas como exemplos a serem seguidos em função do status da fama. No caso, 



 9 

esta figura é representada pela boneca Polly, fruto de uma estratégia criativa que faz 

dela uma personalidade famosa e “amiga” das crianças. Transmutada em 

personalidade famosa por cortesia da própria imaginação dos pequenos, ela fala, 

propõe hábitos às crianças, tem opiniões próprias e uma condição social privilegiada. A 

capacidade de fantasiar é um recurso natural da criança. Sendo assim, não deve servir 

a interesses comerciais. Sua função é preservar a criança de questões de difícil 

elaboração para ela e, ao mesmo tempo, de possibilitar o desenvolvimento de sua 

criatividade. Este cuidado previsto pela própria natureza deveria ser suficiente para que 

todo e qualquer adulto reconhecesse, de antemão, que a criança deve ser preservada 

de abordagens que a mobilizem mais do que ela possa questionar e julgar.  

�

Quando preservadas da compulsão consumista, crianças não têm porque ansiar por 

carros de luxo, compras em shopping ou salões de beleza. No mundo da imaginação 

onde elas transitam, a oferta de brinquedos e brincadeiras é infinitamente maior e mais 

saudável. Antes de se propor desejos às crianças, deve-se, ao máximo, criar 

condições para o aflorar de sua criatividade, espontaneidade e aptidões inatas. 

Lembrando as palavras de Walter Benjamin: ³p�D�EULQFDGHLUD��H�QDGD�PDLV�TXH�HVWi�QD�

RULJHP� GH� WRGRV� RV� KiELWRV�� e� GD� EULQFDGHLUD� TXH� QDVFH� R� KiELWR�� H� PHVPR� HP� VXD�

IRUPD�PDLV�UtJLGD��R�KiELWR�FRQVHUYD�DWp�R�ILP�DOJXQV�UHVtGXRV�GH�EULQFDGHLUD´�� 

�

Beneficiando-se justamente das vulnerabilidades das crianças justificadas pelo 

observado até aqui, a publicidade em análise envolve um amplo conteúdo abusivo, 

expresso por aspectos tais como: D� mescla abundante de conteúdo fantasioso (carros 

sendo dirigidos pela boneca-apresentadora); E� informações enganosas (a boneca 

canta e dança junto com as crianças); testemunhais infantis: ³3ROO\�� YDPRV� GDU� XP�

EULOKR�QR�VHX�FDUUR"´ F� Chamamento imperativo da boneca-apresentadora incitando as 

crianças, além do mais, a colecionarem todos os seus dez carrinhos��³8DX��YHMD�HVVHV�

EULQTXHGRV�TXH�Pi[LPR��YRFr�SUHFLVD�FRQKHFHU�WRGRV�´; d) Prolongamento estratégico 

do apelo do comercial para dentro do site da boneca por meio do endereço eletrônico 

na assinatura final. Lembrando uma vez mais, o site se comporta como um explícito 

catálogo de vendas que inclui ainda o encaminhamento para as lojas onde os produtos 

são vendidos. 

 

A vasta linha de brinquedos com o mesmo tema, todos visualmente chamativos, com 

suas funções e atrativos ampliados pelos efeitos especiais de imagem e, por fim,  

recomendados pela apresentadora-boneca, faz com que as crianças se tornem presas 

fáceis deste tipo de comunicação onde a empresa em questão sabe o que quer das 
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crianças ao passo que estas não sabem que estão sendo manipuladas. Argumentar 

que as crianças de hoje já são espertas para entender esse tipo de manobra é admitir 

que a infância está sendo aviltada em favor da formação precoce delas como 

consumidoras. 

 

Merece atenção também o impacto deste tipo de comunicação dirigida à criança nas 

relações familiares onde a criança é elevada à posição de decisora da compra, sendo 

utilizada como argumento e convencimento aos pais. Não considero demais repetir 

uma observação fundamental nesta questão da sedução das crianças ao consumo de 

brinquedos: uma coisa é a criança gostar de brincar e de brinquedos, motivando-se 

internamente a buscar por aqueles que fazem sentido para ela. Outra é bombardeá-la 

com brinquedos criados bom base nas aspirações adultas, visando tão somente o 

lucro. Enquanto a primeira possibilidade diz respeito ao processo de construção da 

identidade da criança, a segunda é inibidora da espontaneidade, da criatividade e das 

razões particulares de cada criança na escolha dos brinquedos, das brincadeiras e do 

que lhe apetece imitar. 

 

³$� PHQVDJHP� GR� FRPHUFLDO� GR� EULQTXHGR� ODYD� �� UiSLGR�� LQFOXLQGR� VXD� H[WHQVmR� SDUD� R�

VLWH� GD� ERQHFD� 3ROO\� 3RFNHW�� p� DEXVLYD� HP� UHODomR� j� FULDQoD� HQTXDQWR� LQGLYtGXR� HP�

IRUPDomR�� YDOHQGR�VH� GD� LPDWXULGDGH� ItVLFD� H� PHQWDO� H� GD� FRQVHT�HQWH� IDOWD� GH� MXt]R�

FUtWLFR� GDV� PHVPDV� SDUD� REWHQomR� GH� OXFUR"´ Por tudo quanto foi apresentado aqui, a 

resposta para esta pergunta que justificou a solicitação do presente laudo é sim. 

 

2EVHUYDomR�LPSRUWDQWH��

Julgo importante ressaltar que, a bem da verdade, o cerne da questão sobre a 

abusividade da publicidade dirigida à criança não reside na forma de comunicação mas 

no fato de se abordá-la diretamente para propor-lhe a compra de algum produto. 

Sendo assim, a análise do comercial em questão e de seu mencionado 

“prolongamento” no site Polly Pocket não tem como finalidade apenas sugerir 

remanejamentos na forma de se abordar a criança. Porque crianças, como foi dito, não 

devem e não têm maturidade para serem abordadas diretamente como consumidoras. 

A finalidade essencial dessas observações, portanto, é pormenorizar as razões pelas 

quais as crianças devem ser protegidas em relação à comunicação mercadológica.  

 

Maria Helena Masquetti 

CRP. 36891/06 
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