
 1 

A Classificação Indicativa sob o 
Paradigma dos Direitos Humanos1 2 

 
Guilherme Canela de Souza Godoi3 

Agência de Notícias dos Direitos da Infância 
 

Resumo 
 
O texto discute a classificação indicativa de obras audiovisuais a partir de um eixo central: 
a proteção e promoção dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Para tanto, vale-se 
de uma análise dos princípios constitucionais brasileiros e de tratados internacionais, bem 
como de uma reflexão acerca da idéia de liberdade de expressão. Nosso ponto central é o de 
que a classificação indicativa deve ser entendida de maneira oposta à da censura, 
salientando sua função primordial de ampliar o direito de escolha informado da sociedade 
quanto à programação televisiva.  
 
Palavras-chave: 1) Classificação Indicativa; 2) Direitos Humanos; 3) Liberdade de 
Expressão 
 
I. Introdução 

A máxima de que a informação é um direito de homens e mulheres – 

independentemente de faixa etária, classe social ou raça/etnia – está bastante arraigada no 

discurso dos mais diversos grupos de proteção dos direitos humanos. Tal aforismo, apesar 

de simples à primeira vista, requer um olhar mais cuidadoso no que concerne à sua 

amplitude e às suas conexões.  

Primeiro, é necessário ressaltar que não só a recepção de informações, mas também 

a participação em seu processo de produção, constitui direito humano. Em segundo lugar, 

deve ser sublinhado que esse direito pode e deve envolver informação de qualidade. 

Finalmente, cumpre destacar que a todos deve ser assegurada a proteção contra eventuais e 

potenciais abusos cometidos pelos meios de comunicação – ponto em que se enquadra a 
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Intercom.  
2 Este texto, no que diz respeito a seus acertos, é, antes de tudo, fruto de uma construção coletiva dos diálogos 
trabalhados, aprimorados e lapidados no âmbito da ANDI – Agência de Notícias dos Direitos da Infância. Merece especial 
reconhecimento o amigo e Secretário-Executivo da instituição, o jornalista Veet Vivarta. Este texto não teria sido possível 
sem a sua colaboração intelectual do mais alto nível. Também reconheço os importantes aportes de Ana Neca, Fábio 
Senne e Denise Caputo. Por fim, como não poderia deixar de ser, os erros ainda persistentes são decorrentes de minhas 
inerentes limitações.     
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questão da Classificação Indicativa. A Convenção dos Direitos da Criança (artigo 17) 

ressalta a preocupação que os Estados Nacionais devem nutrir com relação à programação 

direcionada a crianças e adolescentes. Nossa Constituição, por sua vez, dentre outros 

dispositivos determina que compete à lei federal:  

estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se 
defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o 
disposto no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que 
possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. (Artigo 220, parágrafo 3º, inciso II) 

 

A sinalização, por parte de  uma autoridade regulatória competente, de conteúdos 

audiovisuais especia lmente interessantes e produtivos para determinados conjuntos 

populacionais – e inadequados para outros – deve ter dois objetivos primordiais : oferecer à 

sociedade a possibilidade, altamente recomendável nas democracias ocidentais, de escolha 

consciente dos conteúdos audiovisuais aos quais pretende ter acesso; e proteger os direitos 

de todos os cidadãos e cidadãs, em especial os das chamadas minorias políticas.  

Esse segundo aspecto constitui o tema principal do presente texto, o qual vai enfocar, com 

prioridade, a relação da Classificação Indicativa com a proteção dos direitos de crianças e 

adolescentes. 

II. Caracterizando os atores e o cenário 
Qualquer ator que interaja no espaço social – ou seja, que não viva isolado do 

convívio com outros seres humanos – é potencialmente um propulsionador ou violador de 

direitos humanos. A afirmação vale não apenas para indivíduos, como também para grupos, 

corporações e para o próprio Estado. 

Aqui, cumpre destacar que é dever indelegável dos Estados Nacionais garantir, em última 

instância, os direitos assegurados em sua Constituição, nos tratados internacionais  

ratificados e nas demais legislações infra-constitucionais aprovadas por seus Parlamentos. 

Entretanto, dada a variedade de possibilidades de promoção ou de violação dos direitos, os 

Estados são compelidos a concentrarem seus esforços na atuação de alguns atores com 

maior capacidade de incidirem, tanto positivamente quanto negativamente, sobre o ideal 

necessário  dos direitos humanos. 

Nesse contexto, surge uma forte – e quase universal – preocupação com os meios de 

comunicação de massa, nas mais avançadas democracias do planeta. Considerados um dos 

mais contundentes e poderosos instrumentos de socialização das populações 
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contemporâneas, esses atores produzem e veiculam mensagens de diversos tipos e teores, 

ocupando uma posição de destaque com relação aos direitos humanos.  

Mocinhos e bandidos 

Por meio de notícias jornalísticas, peças publicitárias e produções voltadas para o 

entretenimento – as quais contam com enorme audiência no Brasil –, a mídia pode assumir 

dois papéis distintos e contraditórios: prestar serviço à difusão, proteção e consolidação de 

direitos ou afrontá-los. No segundo caso, não são raros os episódios em que se verifica a 

violação dos direitos individuais à privacidade, à proteção da imagem e à recepção de 

informações de qualidade, além do aviltamento dos direitos coletivos de respeito às 

minorias e às infinitas diferenças intrínsecas à condição humana.  

Crianças e adolescentes são particularmente vulneráveis nesse cenário. Como não 

possuem representatividade política formal (não votam) e não constituem, via de regra, 

organizações que defendam seus reais interesses e anseios junto à sociedade, acabam 

necessitando de uma proteção especial dos Estados Nacionais. Algo semelhante ocorre com 

outras minorias políticas – mulheres, negros, indígenas, homossexuais, pessoas com 

deficiência, etc. Entretanto, por votarem e contarem com um mínimo de organização 

política, tais minorias conseguem, com maior sucesso, canalizar seus próprios interesses. 

Modificando o roteiro   

Democracias consolidadas nas mais diferentes regiões do planeta, em consonância 

com suas Constituições e com os compromissos internacionais firmados, têm regulado os 

meios de comunicação a fim de garantir, senão a promoção, pelo menos o respeito aos 

direitos de todos e todas. 

Ao classificarem indicativamente os conteúdos transmitidos pelas empresas de mídia, 

os Estados valem-se de algumas prerrogativas que merecem ser assinaladas:  

1. fazem uso legítimo de sua condição de proprietários do espectro eletromagnético, o qual, 
por meio de concessões públicas, está temporariamente cedido a determinadas empresas de 
comunicação;  

2. buscam apontar a pais, professores e demais responsáveis por crianças e adolescentes quais 
conteúdos são apropriados ou inadequados para certas faixas etárias. Isso assegura a 
liberdade de escolha consciente das famílias e, ao mesmo tempo, o direito inconteste de 
meninos e meninas terem uma socialização que respeit e a sua condição de indivíduos em 
formação – primando por um desenvolvimento integral de qualidade.  
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Há, por certo, obstáculos de considerável envergadura nesta tarefa. Alguns deles serão 

abordados na seqüência. 

III. CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA E LIBERDADE DE EXPRESSÃO 
Se é verdade que a sociedade tem o direito humano e difuso de receber, por parte 

das concessionárias que utilizam o espectro eletromagnético, uma programação de 

qualidade – ou seja, respeitadora dos direitos humanos de todos e todas –, também é certo  

que a liberdade de expressão é um direito que deve ser tido em alta conta. Nesse sentido, 

parece haver um choque de interesses entre a proteção a esses dois direitos. Seriam eles 

excludentes? Haveria mesmo um conflito? Em caso afirmativo, qual deve prevalecer? 

Aqui entram em cena duas questões: a da regulação da programação televisiva e a 

da censura. Apesar de algumas formas de controle poderem – como já ocorreu – resultar em 

práticas arbitrárias, o sinal de alerta parece-nos absolutamente despropositado no caso da 

Classificação Indicativa,  em especial quando um Estado não tem quaisquer dispositivos 

para impedir que uma criança de determinada idade assista a um conteúdo televisivo que 

lhe é inadequado. Para compreender tal argumento, é importante saber que, no Brasil, a 

regulação referente à Classificação Indicativa permite o seguinte: 

1) a indicação, por parte do Estado, dos conteúdos de certos programas, bem como das idades 
às quais as atrações não sejam apropriadas; 

2) a recomendação de horários para a exibição de certos programas. As emissoras – 
esdruxulamente, é verdade – podem acatar, ou não, a determinação do Estado (tanto que 
não o fazem nas regiões com diferenças de fuso-horário e não são punidas por isto). 

 

Vale apontar ainda que o Poder Público não pode exigir cortes em trechos 

específicos das obras audiovisuais para que as mesmas se enquadrem em determinados 

critérios classificatórios, descartando assim qualquer possibilidade de compreender a 

Classificação Indicativa como uma forma de censura.  

Além disso, para enriquecer esse quadro, é válido mencionar que, em muitas 

democracias ocidentais, quando um programa é classificado para ser exibido em certo 

horário, não pode ser veiculado – como já era de se esperar – em horários inferiores ao 

mínimo estipulado. E, ao que se sabe, nenhum empresário da comunicação, nesses países, 

está pregando que esta é uma prática de censura. 

Finalmente, importa frisar que o discurso ao redor da liberdade de expressão não pode ser 

conduzido de maneira binária: ou se tem liberdade de expressão ou se tem censur a. É 
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perfe itamente possível assegurarmos esse direito com uma regulação democrática dos 

meios de comunicação de massa. Nesse processo, é necessário ao ente regulador dispor dos 

adequados elementos legais para a tomada de decisões nos casos em que essa liberdade 

entrar em conflito com outros direitos.  

Conflito entre direitos? 

Se assumirmos a possibilidade de a prática da Classificação Indicativa (ou qualquer 

outra regulação dos meios de comunicação de massa), imbuída do objetivo último de 

proteger os direitos humanos, entrar em conflito com o direito à liberdade de expressão, o 

que deve ser feito? Que direito prevalecerá?  

A leitura que muitos grupos de interesse fazem do artigo 5º, inciso IV e do artigo 

220 da Constituição Federal de 1988 abre margem à interpretação de que a liberdade de 

expressão paira vigorosa sobre os demais direitos, o que não é verdade. Como já salientou o 

jurista e atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau, nossa Carta Política não 

pode ser analisada em tiras, selecionando os trechos que mais se encaixam em nossos 

interesses particulares (Cf. FERNANDES, 2002).  

É preciso ficar claro também que, em sucessivas decisões, o Supremo Tribunal 

Federal sustentou a inexistência de direitos absolutos, particularmente no que tange à 

liberdade de expressão. Exemplo desse tipo de jurisprudência é aquela referente ao 

julgamento do Habeas Corpus 82.424/RS (concluído em 17/09/2003), que  tratou da prática 

de racismo perpetrada por um editor de livros do Rio Grande do Sul. Ensinou o Ministro 

Celso de Mello, no voto proferido em relação a este caso: 

“É que publicações como as de que trata esta impetração – que extravasam os 
limites da indagação científica e da pesquisa históric a, degradando-se ao nível 
primário do insulto, da ofensa e, sobretudo, do estímulo à intolerância e ao ódio 
público pelos judeus – não merecem a dignidade da proteção constitucional que 
assegura a liberdade de expressão do pensamento, que não pode compreender, em 
seu âmbito de tutela, manifestações revestidas de ilicitude penal”.  

 

O Ministro Gilmar Mendes vai mais além. Ainda que reconheça a vital importância 

do direito à liberdade de expressão – incluindo a liberdade de imprensa – compartilha do 

argumento  desenvolvido pelo estudioso do assunto Kevin Boyle, para quem, quando o 

direito à liberdade de expressão e o direito à não-discriminação entram em conflito, este 

deve prevalecer sobre aquele. 
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Esse tema também tem sido foco de debate no Parlamento. Ao discutir o PL 324/04 

– o qual, dentre outros temas, versa sobre a Classificação Indicativa – a senadora Heloísa 

Helena (PSOL/AL) dispara: “a liberdade de expressão não é um conceito amplo, geral e 

irrestrito, pelo qual se possa disseminar preconceitos contra pobres, homossexuais e 

negros”.  

Por fim, seguindo a recomendação de não analisar o texto constitucional em 

pedaços, parece-nos que dois artigos da Carta Magna devem ser destacados neste momento, 

visto que são de suma importância nos casos de supostos conflitos entre o direito à 

liberdade de expressão e outros, como os das crianças e adolescentes e das demais minorias 

políticas: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação.  
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade , o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 
e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. [Grifo nosso] 

 

 Como mostram os excertos acima, já em seu 3º artigo a Constituição estabelece os 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil – os quais, pode-se supor, 

deveriam ser perseguidos por todos aqueles que aqui se encontram. Às empresas de 

comunicação não foi outorgado nenhum salvo-conduto que lhes permita descumprir tal 

exortação constitucional.  

Depois, o legislador constituinte deixou claro, como não o fez em nenhum momento 

da Lei Maior, que os direitos de crianças e adolescentes – incluindo, vale destacar, o direito 

a uma programação informativa e de entretenimento de qualidade – devem ser observados 

por todos, inclusive pelas empresas de comunicação, com prioridade absoluta. Assim, 

apesar de não haver direitos absolutos, certamente há prioritários. E, pelo  menos a partir do 

texto constitucional, não é o caso da liberdade de expressão irrestrita e irresponsável. 

Desafios à frente 
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No Brasil, a defesa da liberdade de expressão da mídia resvala muitas vezes na 

irresponsabilidade. Além disso, é importante mencionar que há uma "falha de mercado" na 

garantia constitucional dessa liberdade. Com a introdução dos meios de comunicação de 

massa, a utilização deste direito passou a ocorrer de maneira desigual. Em outras palavras, 

pode-se afirmar que alguns passaram a ter mais liberdade de expressão do que outros. 

Resolver esta questão é tarefa central de qualquer regulamentação.  

É nesse ponto que debates relativos à regulação do conteúdo precisam ser compreendidos e 

analisados. Diversas variáveis estão no horizonte dos legisladores para o equacionamento 

deste complexo problema: 

1) garantir a pluralidade de vozes nos meios de comunicação (começando pela garantia de 
uma propriedade não concentrada dos meios);  

2) deixar que os tribunais superiores definam os limites da liberdade de expressão, como tem 
ocorrido em diversos países;  

3) garantir este equilíbrio de vozes com um empoderamento dos meios públicos de 
comunicação.  

Fora do papel 

É importante frisar que a demanda por “programação de qualidade” e a identificação 

da criança e do adolescente como “prioridades absolutas” devem, sob pena de estarmos tão 

somente nos referindo a princípios bem intencionados, redundar em medidas efetivas por 

parte do Estado em relação a diversos setores, inclusive aos meios de comunicação de 

massa. Nesse sentido, vale recuperar uma afirmação do jurista José Carlos Barbosa 

Moreira, em seu artigo Ação Civil Pública e Programação da TV: 

Inútil frisar que “a possibilidade de se defenderem” das infrações do art. 221 [da 
Constituição Federal], devidamente posta em realce no art. 220, parágrafo 3º, inciso II, 
de modo algum pode resolver-se em inane recomendação de comportamento 
meramente negativo por parte dos interessados – v.g., abster-se de assistir a programas 
refratários à disciplina constitucional.  

Assim, é preciso desenvolver sistemas regulatórios mais precisos para a proteção 

dos direitos de crianças e adolescentes a partir do veiculado pela mídia. A Classificação 

Indicativa – e suas diversas potencialidades – parece-nos um caminho atraente. 

IV. PARA ALÉM DAS FRONTEIRAS NACIONAIS 
A experiência de outros países ajuda a enriquecer a discussão aqui proposta. Os 

órgãos reguladores de algumas nações têm sido enfáticos em considerar que a proteção a 
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outros direitos – para além da libe rdade de expressão – deve entrar na balança quando os 

meios de comunicação estão em foco.  

Neste sentido, cabe a transcrição de trechos do Novo Código de Conduta para 

Radiodifusores, preparado em 2002 pela autoridade reguladora independente da África do 

Sul (Icasa), citado por Gallagher (pp. 26 e 24): 

“The outcome of disputes turning on the guarantee of  freedom of expression will 
depend upon the value the courts are prepared to place on that freedom and the extent 
to which they will be inclined to subordinate other rights and interests to free 
expression. Rights of free expression will have to be weighed up against many other 
rights, including the right to equality, dignity, privacy, political campaigning, fair trial, 
economic activity, workplace democracy, property and most significantly the rights of 
children and women. (Icasa, New Code of Conduct for Broadcasters, para. 7, emphasis 
added; see www.icasa.org.za) [Itálico no original]. 

 
Para Mme Blandine Kriegel, encarregada de produzir relatório para o Ministro da 

Cultura Francês sobre as relações entre a proteção à criança e o conteúdo televisivo, no 

caso de haver um conflito entre o princípio da liberdade e o princípio da proteção das 

crianças, deve prevalecer o direito das crianças, segundo a legislação européia vigente.  

Aprofundando a discussão 

Partindo do exposto ao longo deste texto, é fácil perceber que a Classificação 

Indicativa, tal como está proposta na Constituição Federal, não é capaz de gerar quaisquer 

restrições ao uso responsável da liberdade de expressão. Mesmo assim, é relevante 

aprofundar alguns pontos desta questão.  

Em primeiro lugar, vale lembrar que esta discussão foi travada no âmbito da 

Assembléia Nacional Constituinte. Na ocasião, muitos deputados, entre eles Florestan 

Fernandes, mostraram-se contra, inclusive, ao estabelecime nto da Classificação Indicativa, 

por entenderem que daí poderiam derivar práticas com caráter de censura por parte do 

Estado. Entretanto, essas vozes foram voto vencido, pois constituintes como Arthur da 

Távola, Sandra Cavalcanti e José Fogaça reforçaram a importância de se indicar – sem, 

contudo, proibir – potenciais inadequações da programação.   

Em segundo lugar, parece-nos que a mensagem central da Classificação Indicativa é 

a proteção dos direitos humanos ou, em outros termos, a definição do formato de 

socialização que queremos para nossas crianças e adolescentes. Assim, se entendemos que 

um programa de conteúdo pornográfico é inadequado para determinadas idades por poder 

gerar impactos negativos – como a iniciação sexual precoce – ou porque as crianças têm o 
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direito de, no horário da programação a elas destinada, ter acesso a uma atração que 

valorize elementos mais próximos de seu estágio  de desenvolvimento, é imprescindível que 

haja dispositivos adequados para garantir alguma das alternativas a seguir: impedir a 

veiculação deste conteúdo; transferi-lo para horários mais apropriados; indicar a sua 

presença em determinadas obras audiovisuais; ou diferenciar produções aparentemente 

semelhantes. Este último ponto é particularmente relevante, pois pode-se considerar, por 

exemplo,  que o problema não é a apresentação de passagens com conteúdo sexual, mas de 

cenas com este conteúdo que não venham acompanhadas da sinalização quanto aos riscos 

do sexo inseguro, à valorização do papel da mulher etc.  

“A discussão sobre a Classificação Indicativa deve girar muito mais em torno de 

formar as crianças que nós queremos do que ao redor da idéia de que pessoas de 

determinada idade estão preparadas, ou não, para lidar com determinado conteúdo”, 

argumenta a psicanalista Maria Rita Kehl em entrevista a trabalho conduzido pelo autor e 

em andamento . Ela não nega a particularidade do desenvolvimento do público infanto-

juvenil, mas faz questão de ressaltar que isso não deve ser o centro do debate sobre a 

indicação: “A própria psicologia não estabelece uma relação de causa e efeito e nem faixas 

estanques do desenvolvimento ”. 

A inevitável relativização antropológica e social em relação a quais crianças e 

adolescentes estamos nos referindo – isto é, se há múltiplas adolescências, deveríamos 

trabalhar com múltiplas classificações em um mundo ideal – implica que reforcemos os 

princípios legais que sustentam e conferem legitimidade ao nosso argumento. Foi por isso 

que citamos os artigos 3º e 227 da Constituição Federal e, agora, chamamos atenção para o 

artigo 17 da Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente. Tal dispositivo  

prega, aos Estados signatários da Convenção, o direito de meninos e meninas a uma 

programação de qualidade.  

“O resultado final [da Convenção] foi um reconhecimento claro da importante 

função da mídia de massa. O papel do Estado era assegurar o acesso das crianças à 

informação. E estimular características positivas, como a disseminação de informações que 

valorizem a compreensão, a paz, a tolerância, a igualdade dos sexos e a amizade entre todos 

os povos”, analisa Thomas Hammarberg, embaixador e conselheiro especial do governo 

sueco para assuntos humanitários, no artigo Crianças e Influências Nocivas da Mídia – o 
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Significado da Convenção da ONU, de 1999. Entretanto, o mesmo autor aponta que muitos 

países que apresentaram relatórios acerca das situações nacionais pós-Convenção não 

fizeram menção ao que foi realizado para o alcance do disposto no artigo 17.  

V. O ÂNGULO DOS DIREITOS INFANTO-JUVENIS 
Para construir um sistema de Classificação Indicativa que assegure e promova os 

direitos de nossos meninos e meninas, é preciso, antes de tudo, conhecer a “cara” da 

infância e da adolescência brasileira. 

Afinal, o conteúdo da programação televisiva pode interferir nos direitos de crianças 

e adolescentes? A resposta parece ser positiva, apesar da dificuldade de se definir os 

contornos exatos de seus impactos, porque causalidades diretas – especialmente em 

contextos com importantes particularidades – podem estar relacionadas tanto a conteúdos 

audiovisuais, como a um conjunto de outros fatores. 

A Comissão de Educação Pública da Academia Estadunidense de Pediatria  é, no 

entanto, categórica com relação ao assunto. Para ela, a correlação entre a violência na mídia 

e o comportamento agressivo é maior, por exemplo, que a relação entre a quantidade de 

cálcio e a massa óssea ou a falta do uso de preservativo  e a aquisição do vírus HIV.   

Outro exemplo de impacto reconhecido pelas próprias corporações está vinculado às 

estratégias chamadas de “nag factor” ou “azucrinação”. O diretor executivo da Commercial 

Alert  – organização sem fins lucrativos que defende crianças e comunidades do 

consumismo –  Gary Ruskin, em artigo entitulado Why they Whine: how corporations prey 

on our children, publicado no último bimestre de 1999 na revista Mothering Magazine, 

comenta as táticas de propaganda utilizadas para transformar crianças em “soldados” das 

corporações, com a tarefa de convencer os pais, através de práticas de “pentelhamento”, 

acerca da necessidade de aquisição de determinados produtos.  

Como se vê, exemplos há muitos. Porém,  também é possível asseverar que , para 

cada caso que “demonstre” a ocorrência de um impacto, haverá um outro “comprovando” o 

contrário. Nesse sentido, reforçamos a necessidade de se compreender o sistema de 

Classificação Indicativa pela via do pacto social de proteção aos direitos – o que, 

inevitavelmente, implica algum nível de decisão política que ultrapasse os critérios 

absolutamente técnicos.  

O nascimento da infância e da adolescência 
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A construção da idéia de infância e adolescência, demonstram diversos historiadores 

e pensadores, não é uma conseqüência imediata dos elementos biológicos que caracterizam 

os indivíduos nessas “etapas” da vida humana. Muito pelo contrário. Segundo o escritor 

estadunidense Neil Postman, em seu livro O Desaparecimento da Infância, a existência de 

algo como “a infância” (childhood) e da aceitação de todas as peculiaridades que a 

diferenciam da “adultância” (adulthood)  é um fenômeno que somente passou a ganhar 

sentido e força no mundo ocidental com a Renascença. A adolescência, por sua vez, 

somente se consolidou como um locus social no século XX.  

Tais constatações têm um estrondoso impacto na formulação de políticas públicas 

voltadas para aqueles indivíduos localizados nesses espaços sociais. Se é verdade que 

infância e adolescência são construtos sociais – ou seja, nem sempre existiram e, quando 

surgiram, nem sempre foram definidas de um mesmo modo –, também é verdade que as 

políticas direcionadas a estas populações devem estar fortemente correlacionadas àquilo 

que cada sociedade historicamente datada decidiu fixar como elementos delineadores da 

sua infância e da sua adolescência. Muito mais, ainda que não os desconsiderando, que os 

elementos biológicos relacionados a meninos e meninas ou moças e rapazes.  

Não por outra razão, o trabalho infantil, amplamente aceito na Inglaterra da 

Revolução Industrial, é hoje fortemente condenado naquele mesmo país. Biologicamente, 

meninos e meninas de 10 anos no século XVIII ou agora apresentam características 

bastante semelhantes. O que mudou, radicalmente, é o contexto sócio-cultural. 

O desenho das políticas públicas 

Ainda que seja altamente pertinente considerar as características biológicas e 

psíquicas peculiares às crianças e aos adolescentes, na definição de quaisquer políticas 

públicas (entre elas a Classificação Indicativa), o mais relevante é compreender a leitura 

social e política – no melhor sentido da palavra – que pode ser feita destas mesmas 

características. Não por outro motivo, de tempos em tempos, retomamos o espírito de duas 

leis: a Convenção dos Direitos da Criança e o Estatuto da Criança e do Adolescente.  

Na primeira, estão contidos os compromissos que a comunidade internacional 

decidiu ratificar quando estão em foco crianças e adolescentes. Em outras palavras, está aí 

alocada a definição contemporânea de infância e adolescência. Na segunda, em muito 
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tributária à Convenção, encontram-se os elementos particulares e específicos desses dois 

conceitos para a sociedade brasileira.  

A infância e adolescência que emergem desses dois marcos legais são 

completamente distintas – ainda que herdeiras – das concepções que emergiram da 

Renascença. Na verdade, o mais acurado seria dizer que são revolucionariamente distintas, 

algo que, infelizmente, quinze anos depois, não foi amplamente percebido nem pelas 

sociedades nem pelos seus corpos de representação política. 

Hoje, crianças e adolescentes são vistos como prioridades absolutas, como 

merecedores de uma proteção especial em virtude de se encontrarem na condição de 

indivíduos em formação, mas em uma perspectiva totalmente diferente daquela atribuída no 

passado. Agora, eles devem ser, sobretudo, compreendidos como sujeitos de seus próprios 

direitos, como cidadãos e cidadãs capazes de colaborar para a construção da sociedade que 

melhor lhes aprouver. A tutela vertical do Estado e da família passou a ser substituída por 

uma colaboração mútua, com a efetiva participação de crianças e adolescentes. 

E, com isso, as sociedades contemporâneas não estão afirmando que a infância e a 

adolescência devem ser igualadas ao universo adulto. Entretanto, trata-se de mundos 

distintos que se entrelaçam em um ponto comum: a existência de direitos humanos 

universais que se aplicam indistintamente a crianças, adolescentes e adultos.  

O parágrafo acima contém dois elementos centrais para elaboração de quaisquer 

políticas públicas voltadas para o segmento infanto-juvenil, em especial iniciativas que 

envolvem a regulação dos meios de comunicação. São eles: a diferenciação entre o mundo 

adulto e o universo infanto-juvenil e o objetivo central das sociedades contemporâneas 

quanto à proteção dos direitos humanos de todos os cidadãos e cidadãs, independentemente 

de suas idades. 

Ouvindo a população-alvo 

Por fim, é fundamental salientar a relevânc ia de se conferir voz à população infanto-

juvenil, especialmente quando questões – como políticas públicas – que lhe dizem respeito 

estão em pauta. Isso tem amparo, inclusive na Convenção Internacional dos Direitos da 

Criança em seus artigos 12 e 13.  

Assim, é imprescindível que pesquisas com crianças e adolescentes sejam levadas a 

cabo com mais regularidade no Brasil, a fim de entender o que desejam nossos meninos e 
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meninas. Ademais, durante a elaboração de qualquer política, é central dialogar com as 

organizações formadas por crianças, adolescentes e jovens. Caso contrário, estará se 

perpetuando um cenário pouco democrático e distante da real garantia dos direitos infanto-

juvenis. O debate acerca dos conteúdos audiovisuais, por exemplo, seguirá sendo pautado 

por padrões exclusivamente adultos.  

Mantendo a separação dos mundos  

Se crianças e adolescentes não são o mesmo que adultos, é necessário compreender 

que há características socialmente aceitas (ou em debate, ao menos), contemporaneamente, 

que diferenciam estes dois grupos sociais. De fato, muitas delas são biológicas; outras, 

conforme já adiantamos, não são.  

A expressão “infância roubada” – empregada com grande freqüência para descrever 

situações nas quais meninos e meninas estão absorvidos pelo mundo adulto – ilustra a 

relevância da diferenciação social entre esses universos. E a Classificação Indicativa, 

enquanto política pública tributária da Convenção dos Direitos da Criança e do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, deve garantir que a infância e a adolescência possam continuar 

mantendo sua identidade diferenciada do universo adulto. Para tanto, é fundamental que os 

espaços públicos de construção da identidade infanto-juvenil (incluindo os meios de 

comunicação de massa) contribuam para isso.  

Contudo, a programação televisiva, enquanto poderoso instrumento de socialização, 

pode estar colaborando com um fenômeno inverso. Ao colocar ao alcance de meninos e 

meninas conteúdos que não contribuem para construir e reafirmar suas condições peculiares 

e distintas daquelas atreladas ao universo adulto, a mídia pode estar estreitando as 

desejáveis distâncias que separam estes diferentes lugares sociais: infância, adolescência, 

juventude, mundo adulto e velhice.  

Portanto, é tarefa do Estado indicar os conteúdos apropriados para as audiências 

infanto-juvenis, de tal forma a tentar proteger essa separação de universos, que está se 

esvaindo, como mostra o trabalho de Neil Postman. Basta uma mirada, não sistemática nem 

metodológica, nos espaços públicos compartilhados por crianças e adultos – as ruas, por 

exemplo – para verificar, pelos outdoors, que estamos em uma veloz e, talvez 

irresponsável, divulgação dos “segredos” adultos para crianças e adolescentes. O mesmo se 
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passa com a indumentária, os interesses, as brincadeiras e os jogos favoritos do segmento 

em questão. 

Especificidades em foco 

Considerando todo o debate travado até o momento, é preciso acrescentar ainda que 

as especificidades vivenciadas, por exemplo, por crianças e adolescentes de distintos 

rincões do País necessitam ser consideradas pelo poder concedente do espectro 

eletromagnético e, logo, pelas concessionárias. 

As bases filosóficas para isso estão anunciadas na Constituição Federal. A Carta 

Magna, por um lado, demanda a difusão da regionalização da programação e a absorção de 

um maior volume de programação independente – aspectos que poderiam contribuir para 

uma maior pluralização dos conteúdos e, logo, para um maior respeito à diversidade de 

interesses presentes na nação.  

Por outro, ao determinar a Classificação Indicativa, o texto constitucional torna  

óbvio que o legislador não desejava que nenhuma diferenciação fosse perpetrada contra 

cidadãos e  cidadãs habitantes das mais diferentes regiões brasileiras. Logo, os quatro fusos-

horários nos quais o território nacional está dividido deveriam ser respeitados. Ou seja, 

quando uma programação é classificada para as 21 horas, recomenda-se que ela seja 

veiculada após este horário específico, considerando-se, por suposto, a hora local de cada 

estado da federação.  

Apesar disso, verifica-se a esdrúxula situação em que as crianças acreanas, por 

exemplo, não têm os seus direitos assegurados na mesma medida em que os têm as 

paulistas. Para ilustrar essa afirmação, pode-se mencionar que, durante o horário de verão, 

um programa que só será transmitido em São Paulo às 23 horas poderá ser assistido no 

Acre às 20 horas.  

VI. CONCLUSÃO 
Este artigo buscou, brevemente, apontar como a Classificação Indicativa pode 

constituir um instrumento relevante de proteção dos direitos humanos, especialmente de 

minorias políticas e, de forma ainda mais particular, de crianças e adolescentes.  

A decisão social de proteger nossa população infanto -juvenil de determinados 

desvios de rota embutidos na programação audiovisual e/ou de estimular o contato deste 

mesmo segmento com conteúdos de qualidade não pode ser entendida nem como um 
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aviltamento da liberdade de expressão, nem como conseqüência direta de comprovados 

impactos sobre a formação biológica ou psíquica de crianças e adolescentes. O que está em 

questão, de fato, é a formação de cidadãos e cidadãs com direito s a uma identidade própria 

e à escolha de conteúdos que valorizem os mais diversos interesses e vivências. Tais 

direitos, em muito, só poderão ser garantidos quando o conteúdo das programações 

televisivas estiver, democraticamente, sinalizado a todos e a todas. 

Nesse sentido, a Classificação Indicativa também se configura como um 

instrumento pedagógico. Ao escancarar os segredos embutidos no programa que se começa 

a assistir, a cla ssificação incita os telespectadores a tomarem uma decisão: assistir ou não 

àquele determinado conteúdo. A tomada de decisões, necessariamente, implica algum grau 

de reflexão, o que pode ser um convite para uma relação mais independente e proveitosa 

com a caixa mágica que tem lugar de destaque em nossas residências. A liberdade, o maior 

de todos os direitos, enfim, estaria garantida.   
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