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RESUMO 
 
A proposta deste trabalho é analisar como a Revista Recreio, da Editora Abril, incentiva 
o consumo nas crianças, tendo por base a revisão bibliográfica sobre: a infância, a 
publicidade e a função o jornalismo. Sendo este produto voltado para um público de 6 a 
11 anos, de classes A e B, que está em processo de formação e amadurecimento, 
incapaz de identificar e diferenciar o que é informação do que é promoção do produto 
implícita no texto, torna-se relevante a verificação da hipótese de que a revista insere 
produtos comerciais em suas matérias, e incentiva, desta forma, o consumo na infância. 
Embora oficialmente a empresa afirme que são adotadas todas as condutas éticas e 
todos os cuidados necessários para evitar o consumismo no público-alvo, a análise do 
produto prova o contrário. 
 
PALAVRAS-CHAVE: consumismo; publicidade; infância; revista Recreio. 
 

Introdução 
 

A indústria do marketing, com o auxílio de psicólogos, direciona suas 
campanhas para fisgar as crianças ao explorar sua vulnerabilidade de 
desenvolvimento... (LINN, 2006, p. 48)  

Dizer que a publicidade tem lugar de destaque no mundo contemporâneo é truísmo. A 

citação de Linn (2006) ainda reflete o quanto ela [a publicidade] está aliada à psicologia 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Jornalismo, da Intercom Júnior – VI Jornada de Iniciação Científica 
em Comunicação, evento componente do XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Graduação Trancada no 7º semestre do curso de Jornalismo da PUC – Campinas, e-mail: aolobardi@gmail.com 
 
3 Estudante de Graduação 7º semestre do curso de Jornalismo da PUC – Campinas, e-mail: jarassai@gmail.com 
 
4 Graduada em 2010 no curso de Jornalismo da PUC – Campinas, e-mail: lais_russo@hotmail.com 
 
5 Estudante de Graduação 7º semestre do curso de Jornalismo da PUC – Campinas, e-mail: 
ma_cruzsilva@hotmail.com 
 
6 Estudante de Graduação 7º semestre do curso de Jornalismo da PUC – Campinas, e-mail: 
pamelinha13@hotmail.com 
 
7 Orientadora do trabalho, ex-professora do curso de Jornalismo da PUC – Campinas, e-mail: 
mlpjacobini@yahoo.com.br 
 

mailto:aolobardi@gmail.com
mailto:jarassai@gmail.com
mailto:lais_russo@hotmail.com
mailto:ma_cruzsilva@hotmail.com
mailto:pamelinha13@hotmail.com
mailto:mlpjacobini@yahoo.com.br


Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Recife, PE – 2 a 6 de setembro de 2011 

 

 2

para desenvolver mecanismos subliminares e, assim, provocar o desejo mimético nas 

crianças, seres em processo de formação, incentivando o consumismo neste grupo. 

O presente trabalho tem como objeto de estudo a revista Recreio, uma publicação 

semanal da Editora Abril, voltada para crianças de 6 a 11 anos, das classes A e B. A 

pesquisa abrange os limites entre os conteúdos das matérias ‘jornalísticas’ e a 

linguagem publicitária impressa nas páginas da Recreio, tendo como objetivo identificar 

quais recursos o veículo utiliza para estimular o consumo em seu público leitor.  

A metodologia adotada foi a observação documental, seguida de comparação entre a 

mensagem da revista e o discurso da empresa jornalística. Para tanto, foram 

selecionados 15 exemplares da Recreio, entre outubro de 2009 a janeiro de 2010, 

levando-se em consideração o período do Dia das Crianças, do Natal e de férias 

escolares. Ainda foi suposto que o investimento na publicidade é maior nesses períodos 

devido à comercialização de presentes. 

O trabalho está estruturado em duas partes. A primeira compreende a entrevista 

realizada com Monica Pina, confrontada com a verificação feita na revista. A segunda 

apresenta todo o embasamento teórico utilizado para a comprovação da hipótese. 

 

Do Discurso ao Produto 

 

1) De Como é a Realização da Publicação sob a Ótica de Quem a Produz 

O Grupo Abril, com suas atividades iniciadas em 1950 destaca-se pioneiro no país ao 

publicar, com autorização de Walt Disney, a versão brasileira do personagem “Pato 

Donald”, publicação destinada às crianças8. Dezenove anos depois, surge a revista 

Recreio, destinada também ao público infantil e tendo como um dos focos o destaque 

para a literatura infantil, na qual escreviam jovens autores da época, entre eles, Ruth 

Rocha e Ana Maria Machado. Com o passar dos anos, a revista teve sua 

comercialização enfraquecida e foi retirada do mercado, ficando o nome 'Recreio' de 

posse da Abril.  

Segundo Monica Pina, editora especial da revista9, nos anos 2000, quando o Grupo 

Abril decidiu criar uma revista para o segmento infantil, foi resgatado o nome e houve 

                                                 
8 Informações extraídas de pesquisa no site  http://www.grupoabril.com.br/institucional/editora-abril.shtml, em 20 de 
abril de 2010. 
9 Entrevista realizada no dia 27 de maio de 2010, disponível em: 
http://rapidshare.com/files/403541702/Entrevista_Monica_Pina.WAV.html 
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uma reformulação no modo de produção da revista. Pina afirmou que no processo de 

criação dessa nova revista, uma tríade foi pensada para a elaboração do produto. A nova 

publicação deveria ser uma revista que contivesse diversão, um brinquedo e um site. 

Nos anos 2000, a internet estava em crescente expansão no país, o que faria do veículo 

um pioneiro na convergência de mídias, unindo conteúdo com a interface digital. O 

público-alvo da publicação são as crianças das classes A e B, entre 6 e 11 anos. Cada 

edição, que não seja especial, custa R$ 9,95. 

Firmada na ideia de entretenimento, fundamental é a escolha dos recursos utilizados 

para que a diversão ocorra, que partem de ferramentas relacionadas ao conteúdo, os 

assuntos tratados e recursos gráficos, que compõem o discurso visual.  

Quanto à elaboração das pautas, Pina afirma que compete destaque as sugestões da 

equipe, os e-mails enviados pelos leitores e releases que são encaminhados à redação. 

Entretanto, o material utilizado não pode ser destinado à divulgação de produtos, pois, 

segundo a editora especial, o periódico não comercializa nenhuma espécie de item nos 

conteúdos das matérias, seguindo compromissos éticos do jornalismo. 

As pautas mais sugeridas pelos leitores são assuntos relacionados a cinema, tendo Harry 

Potter como o preferido. Há que se destacar que desenhos, games e outros filmes 

destinados à crianças e adolescentes também figuram entre as páginas da revista, tais 

como Hannah Montana e Ben 10. 

Quanto à publicidade inserida na revista, Pina afirmou que não há sugestão de venda de 

produtos direcionados com as pautas. Porém, na análise feita com base na amostragem 

destinada à pesquisa, destacaremos pontos de contradição entre o discurso institucional 

e a própria publicação, como será apresentado no próximo tópico. 

Para compreender como a revista é assimilada por seus leitores, além dos canais comuns 

de contato – tais como cartas e e-mails – anualmente são aplicadas pesquisas em grupos 

de crianças para averiguar a apreensão do veículo por seu público leitor. Dos aspectos 

destacados nas pesquisas, estão presentes as imagens que as crianças possuem de si 

mesmas, que está sempre associada ao fato de se pensarem mais velhas do que são, 

negando que brincam com o complemento da Recreio, deixando para fazê-lo afastado 

dos olhos de colegas da mesma idade. Entretanto, quando estão longe, acabam cedendo 

ao brinquedo e se divertem. 
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2) De Como o Discurso Institucional Diverge do Produto Final 

Para realizar a análise da revista Recreio foi utilizada uma amostragem de 15 

exemplares entre os meses de outubro de 2009 e janeiro de 2010, período esse 

considerado relevante por abarcar datas comemorativas como Dia das Crianças e Natal, 

além do período de férias escolares. Em linhas mais gerais, foi analisada a revista como 

um todo, no entanto, foi dada maior atenção à matéria de capa e à publicidade veiculada 

na publicação. Entenda-se por publicidade a definição dada por Antônio Herman de 

Vascocelos Benjamin, citado por HENRIQUES (2008), para quem qualquer forma de 

oferta, comercial e massificada, tendo um patrocinador identificado e objetivando, 

direta ou indiretamente, a promoção de produtos ou serviços, com utilização de 

informação e/ou persuasão é publicidade. 

Na análise das revistas, foram identificados alguns temas que se repetiram como matéria 

de capa ao longo dessas 15 edições: 7 sobre cinema, 6 sobre televisão e 2 sobre faça 

você mesmo (receitas culinárias).  

Em entrevista, Pina afirma que a escolha das pautas está diretamente ligada aos 

interesses de seu público-alvo, ou seja, crianças entre 6 e 11 anos. Entretanto, constata-

se na amostragem que há a presença de personagens que são mais velhos do que o 

próprio leitor, o que incentiva o crescimento precoce nas crianças, o desejo de serem 

mais velhas do que são, conforme afirma Linn (2006). Entre os exemplos, estão 

personagens como Hannah Montana (recorrente em três edições) e Harry Potter (duas 

edições além de uma edição especial dedicada ao personagem). Este fato também se 

relaciona com o que diz Henriques (2008), quando lembra que crianças atualmente 

recebem mesadas e, portanto, além de serem forçadas a amadurecer mais rapidamente, 

são mais atuantes no poder de compra e de escolha. Com isso, pautas que abusam desse 

caráter, explorando o poder de consumo do público infantil, estão em contradição com o 

Código de Defesa do Consumidor10. Estão também, de acordo com Gomes (2001), fora 

das normas éticas, pois, da forma como é escrito, o texto não revela abertamente que os 

filmes e seriados ali colocados também são produtos passíveis de consumo, e muitas 

vezes esse consumo nem é indicado para a faixa etária do público leitor. 

Além disso, ainda incentivando a autonomia das crianças, estão as pautas relacionadas 

ao que destacamos como “Faça você mesmo”, das 22 receitas sugeridas, apenas uma 

                                                 
10 Código de Defesa do consumidor capítulo V, artigo 37, que proíbe toda publicidade enganosa ou abusiva: “§ 2º – É 
abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou 
a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou 
que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.” 
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(edição nº 510) pede que a criança solicite a ajuda de um adulto (para dissolver o pó da 

gelatina). Nessas receitas, a entrevistada ainda aponta a preocupação de não haver 

mistura entre as matérias e a publicidade, afirmando que na página seguinte ao texto 

informativo não há publicidade, porém não é o que acontece. Na edição 509, junto à 

matéria de capa há um anúncio em meia página dos biscoitos Trakinas. 

Há ainda que se destacar que na edição 502 (Halloween) a marca de um produto aparece 

duas vezes na matéria de capa. O nome do produto – biscoito Bis – aparece nos 

ingredientes e no modo de preparo, o que segundo Henriques seria abusiva, pois atenta 

contra a saúde das crianças. A autora afirma que a publicidade dirigida ao público 

infantil voltada à venda de alimentos, acaba por estimular seu consumo excessivo “e, 

juntamente com os fabricantes desses produtos, podem ser consideradas responsáveis 

pelo aumento da obesidade entre as crianças” (2008, p. 92). Pina relatou que essas 

matérias culinárias em datas comemorativas tem o objetivo exatamente oposto, ou seja, 

de desestimular o consumo no público-alvo. 

Para Linn, o marketing de alimentos segue o mesmo princípio de vender e associam 

alimentação a diversão e que isso não representa um motivo para comer.  

A literatura de marketing centrou-se na necessidade da comida ser 
“divertida”. A indústria de alimentos refere-se ao fenômeno como 
“entertainment” (“comertenimento”). Os comerciais de alimentos 
direcionados às crianças não falam tanto do “grande sabor” como 
falam da diversão – associando alimentos à ação, amigos, 
animação. (2006, p. 133) 
 

Conforme ressalta Scalzo (2002), a publicidade também não pode aparecer na capa da 

revista. Em 13 edições, o topo da página trata do anúncio do lançamento de um game. 

Considera-se que o fato seja uma publicidade oculta, que pode gerar frustração nas 

crianças que não puderem adquiri-lo (caso não tenham o videogame no qual o jogo 

funciona), conforme considera Henriques (2008). Para a teoria da indústria cultural, as 

frequentes capas relacionadas a lançamentos de filmes, games e seriados não 

apresentam nada de novo.  

Aquilo que a indústria cultural oferece de continuamente novo não 
é mais do que a representação, sob formas sempre diferentes, de 
algo que é sempre igual; a mudança oculta de um esqueleto, no 
qual muda tão pouco como no próprio conceito de lucro, desde que 
este adquiriu o predomínio sobre a cultura. (Horkheimer – Adorno, 
apud WOLF, 2006, p. 84) 
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2.1) Cinema e Televisão  

Os assuntos cinema e televisão talvez sejam os mais esperados pelos leitores, pois são 

os temas que mais aparecem nas edições analisadas. Considerando que essas matérias 

trazem as sinopses dos filmes e apresentações dos personagens, e que em tais 

apresentações há a presença de vários adjetivos (legal, alegre, arrogante, bonzinho, pão-

duro, egoísta, convencido, inteligente, entre muitos outros), pontos de exclamações e 

interrogações – os intensificadores da mensagem publicitária, conforme Carvalho – 

entende-se que existe a propaganda e/ou publicidade implícita dos produtos (filmes). 

São ofertas para que o público-alvo vá ao cinema conferir o filme, ou pague uma 

televisão a cabo para ter acesso a algum programa, da forma como explica a autora: “A 

tarefa da mensagem publicitária é informar as características dos produtos, e essa 

função objetiva é, aparentemente, primordial. Deve-se considerar, contudo, que a 

linguagem passa da informação à persuasão clara, e depois à persuasão subliminar” 

(2002, p. 107). 

Conforme Henriques, a ‘publicidade subliminar’ é aquela que, “por meio de mensagens 

visuais ou sonoras de pouca intensidade, não chega a estimular a consciência, mas é 

registrada no subconsciente”(2008, p. 39). Por este motivo, sem que o consumidor saiba 

muito bem a razão, adquire o serviço ou produto anunciado. Esse tipo de publicidade, 

por violar um dos princípios fundamentais - o da identificação da mensagem publicitária 

-, é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Segundo Higgs e Pereira (2005), 

parte dessas mensagens visuais subliminares são as cores e contrastes que a publicidade 

utiliza com o intuito de despertar a atenção do público infantil. E a revista Recreio segue 

integralmente a recomendação: cores muito fortes, textos vazados em branco, títulos 

contrastando com os fundos, estão presentes em todas as edições - por fazer parte do 

projeto gráfico da revista.  

Essa estrutura, em que a mensagem está oculta, reflete a tática de manipulação da 

indústria cultural. 

Tudo quanto ela comunica foi organizado por ela própria com o 
objectivo de seduzir os espectadores a vários níveis psicológicos, 
simultaneamente. Com efeito, a mensagem oculta pode ser mais 
importante do que a que se vê, já que aquela escapará ao controlo 
da consciência, não será impedida pelas resistências psicológicas 
aos consumos e penetrará provavelmente no cérebro dos 
espectadores. (Adorno, 1954 apud WOLF, 2006, p. 90). 
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Ainda no que diz respeito aos filmes, Linn (2006) acredita que assisti-los pode ser uma 

experiência criativa, porém, o filme que serve como ferramenta de marketing para 

produtos, ditando como as crianças devem processar a informação, rouba a experiência 

criativa das crianças. Wolf (2006) completa dizendo que esse tipo de produto propõe a 

lógica da dominação que não se poderia apontar, porém é próprio de toda a indústria 

cultural e do papel que ela desempenha na sociedade. 

O espectador não deve agir pela sua própria cabeça: o produto 
prescreve todas as reacções: não pelo seu contexto objectivo – que 
desaparece mal se volta para a faculdade de pensar – mas através 
de sinais. Qualquer conexão lógica que exija perspicácia intelectual 
é escrupulosamente evitada. (Horkheimer – Adorno, apud WOLF, 
2006, p. 88). 

 
2.2) Educação: Família, Amizade e Brinquedos 

É preciso mencionar que, conforme Pina fala em sua entrevista, a publicação também 

tem espaço para o aspecto educativo que, segundo Di Franco (1995), toda publicação 

jornalística deve conter. A revista ainda não raramente aborda em meio às matérias de 

capa temas como a amizade e a família, sendo este o único aspecto positivo que se pode 

destacar em meio a tantos outros duvidosos nesta publicação. Um exemplo está na 

edição 508. A novidade é a estreia do filme “Planeta 51” nos cinemas, que aborda a 

amizade entre diferentes espécies: humanos e ETs. A Recreio se aproveita deste enredo 

para incentivar a amizade nos seus leitores.  

Outra matéria de capa que ainda vale ser citada, pois traz outras discussões, é a que diz 

respeito ao desenho “Tela Mágica” (edição 516), apresentado aos domingos no canal 

pago Cartoon Network. O personagem principal, Zeke, convive amistosamente com seu 

irmão, irmã, pai, mãe, amigo e amiga. No entanto, o enredo trata-se da tela mágica que 

Zeke possui: tudo que ele desenha nela vira realidade, inclusive um robô para realizar as 

tarefas chatas. Linn (2006) afirma que a televisão pode abafar as brincadeiras 

imaginativas das crianças, pois apresenta algo pronto e esse tipo de história ou ainda 

robôs - que facilitam vida, requerem menos esforço por parte dos espectadores, 

portanto, estes brincam com menos criatividade. 

Além disso, o irmão mais velho de Zeke, o Ike, vive fazendo dietas bem estranhas para 

manter o seu corpo em forma. Apresentado ao público infantil, esse tipo de 

comportamento, segundo Linn (2006), interfere na maneira de como a criança se 

posiciona (precocemente, antes de chegar na puberdade ou na idade adulta) diante da 

sociedade. As preocupações vão além de ser gordo ou magro, mas moldam as 
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percepções do que é ser atraente. Embora o desenho e os personagens não sejam 

criações da Recreio, entende-se que esta não apresenta cautela ou preocupação com o 

que está sendo passado ao seu público. Em entrevista ao Instituto Alana, a psicóloga 

Ana Olmos destacou os principais impactos da publicidade e do poder de escolha da 

criança. 

Para um menino de 12 anos, por exemplo, ser aceito é a coisa mais 
importante da vida dele. Ele pode se espelhar em hábitos, seja de 
um grupo de artistas ou de conteúdos que são veiculados na mídia 
...Só que, dependendo da idade, ele não tem crítica para dizer que 
esse é um conjunto de atitudes que não tem a ver com a maneira de 
viver dele, com a família, etc. A publicidade procura entrar nesse 
segmento de mercado, voltado para esses meninos e essas meninas, 
dando a idéia de que o consumo é o caminho do pertencimento ... 
Só que, no caso, o paradigma e o modelo do pertencimento são 
dados de fora para dentro do grupo de crianças. Não é uma escolha 
nem é uma via de mão dupla 11. 

 

Com isso, pode-se destacar os efeitos da revista em seu público leitor, que acaba 

crescendo e sendo despertado para o consumo, como demonstra Olmos na mesma 

entrevista, destacando que a fragilidade na auto-estima da criança pode alimentar a 

necessidade de buscar modelos externos. Para Wolf a estratégia de domínio da indústria 

cultural dispõe de inúmeras táticas e uma delas é a estereotipização, elemento 

imprescindível para antecipar as experiências da realidade social que o sujeito leva a 

efeito. Ele explica, “Impedem o caos cognitivo, a desorganização mental, constituem, 

em suma, um instrumento necessário de economia na aprendizagem” (2006, p. 91). 

Outro assunto que não poderia ‘passar em branco’, ainda relacionado a estereótipos, são 

as características sexuais que foram observadas em alguns brinquedos da série de 

quadrinhos Circomix (a cada edição, a revista conta um capítulo de uma história em 

quadrinhos, e ao adquirirem a publicação, as crianças ‘ganham’ de brinde um 

personagem da história). A bailarina Bela Lulu, por exemplo, vem toda maquiada, corpo 

esculpido, coberto por um vestido curto e decotado, da mesma forma que acontece com 

outras personagens femininas. Segundo Pina, esses brinquedos – que são divididos em 

três partes (cabeça, corpo, pernas), podendo ser remontáveis (ou seja, se a criança tiver 

mais de um boneco, ela poderá unir a cabeça de um ao corpo de outro e se divertir com 

isso) – estão dentro das normas estabelecidas pelo Inmetro, e seus designs são 

                                                 
11 Extraído do site http://www.alana.org.br/CriancaConsumo/NoticiaIntegra.aspx?id=5928&origem=23 
 

http://www.alana.org.br/CriancaConsumo/NoticiaIntegra.aspx?id=5928&origem=23
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aprovados por psicólogos e crianças. Eles são desenvolvidos no Brasil e produzidos na 

China. 

Em cada edição, a revista ainda traz um anúncio institucional avisando qual será o 

boneco que acompanhará a próxima publicação. Para Henriques, a criança não sabe que 

não precisa ter a coleção inteira dos brinquedos anunciados para viver, brincar, ser feliz, 

ter amigos etc. “No entanto, costumeiramente, além de não lhe ensinar isso, a 

publicidade diz o contrário, pois, ainda que não o faça de forma expressa, insinua que a 

brincadeira, a felicidade e os amigos serão encontrados por meio do consumo de algum 

produto ou serviço” (2008, p. 147). 

 
A Influência das Palavras – A Integração entre Publicidade, Jornalismo e Ética 

 

1) A Criança, os Apelos Publicitários e a Ética 

Quando se propõe a analisar um produto destinado ao público infantil, faz-se necessário 

discorrer sobre o que é a criança e como se dá seu processo de apreensão do mundo.  

Acredita-se que o processo mimético é uma das bases do desenvolvimento e formação 

do indivíduo, algo que se torna perceptível na mídia impressa destinadas ao público 

infantil, com faixa etária de 6 a 11 anos.  

O desenvolvimento e a aprendizagem estão inter-relacionados desde o 
nascimento da criança. (...) Desde muito pequenas, através da 
interação com o meio físico e social, as crianças realizam uma série de 
aprendizados. No seu cotidiano, observando, experimentando, 
imitando e recebendo instruções das pessoas mais experientes de sua 
cultura, aprendem a fazer perguntas e também a obter respostas para 
uma série de questões. Como membro de um grupo sociocultural 
determinado, ela vivencia um conjunto de experiências e opera sobre 
todo o material cultural (conceitos, valores, ideias, objetos concretos, 
concepção do mundo etc.) a que tem acesso. (VYGOSTSKI, 1987, p. 
76) 
 

Ao operar sobre o material cultural, seja a mídia eletrônica ou sobre a mídia impressa, 

como revistas, pode-se destacar as influências recebidas no ambiente escolar. Segundo 

Henriques (2008), atualmente, a criança em idade escolar já recebe mesada e adquire, 

portanto, certo livre arbítrio para fazer suas escolhas, inclusive compras. A autonomia 

oferecida às crianças é percebida também nas propagandas de televisão, que, segundo 

Marshall (2003), passaram a ganhar espaço nos comerciais de televisão. Isso se dá por 

meio da inserção da criança em filmes publicitários, passando a ser agente de escolha e 

por ser também mais um voto de poder na escolha pela compra de produtos.  
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Wolf (2006) afirma que na era da indústria cultural, o indivíduo deixa de decidir 

autonomamente, pois há o conflito entre impulso e consciência. 

Aquilo a que outrora os filósofos chamavam vida, reduziu-se à 
esfera do privado e, posteriormente, à do consumo puro e simples, 
que não é mais do que um apêndice do processo material da 
produção, sem autonomia e essências próprias. (ADORNO, apud 
WOLF, 2006, p. 86) 

 

Assim, Wolf completa ainda citando Adorno, que o homem está em poder da sociedade 

que manipula e que é sempre vencedora sobre o indivíduo, conforme diz, “O 

consumidor não é soberano, como a indústria cultural queria fazer crer, não é o seu 

sujeito, mas o seu objecto.” (ADORNO, apud WOLF, 2006, p. 86). 

Por este motivo e pelo fato de que, de acordo com Linn, o cérebro das crianças “é o 

menos desenvolvido, elas tem menos experiência e, portanto, estão em uma perfeita 

posição para ser iludidas” (2006, p. 230), as crianças acabam se tornando alvo de 

intensas campanhas de marketing, muitas das quais, se não a maioria, projetadas para 

encorajá-las a se vestir e agir como adolescentes ou jovens adultos: os adolescentes 

querem ter 20 anos e crianças de 12 anos querem ter 17. Na visão de Henriques,  

a publicidade dirigida à criança deve ter limites restritos porque a 
criança, diferentemente do adulto, não possui discernimento para 
compreendê-la em sua magnitude. Para a criança, é mais difícil, até 
mesmo, reconhecer a mensagem publicitária como prática comercial 
que é, ainda que não seja clandestina [oculta], subliminar ou 
disfarçada. (2008, p. 145). 
 

A autora afirma que quanto mais nova a criança e, portanto, provida de ingenuidade, 

mais vulnerável estará perante a publicidade. Embora não considere a publicidade o 

mesmo que propaganda (esta sem intuito comercial), defende que a publicidade que se 

aproveita da deficiência de julgamento e experiência da criança é abusiva. E este tipo de 

publicidade é proibida, bem como a publicidade enganosa (aquela que não tem o 

princípio da veracidade)  12. (HENRIQUES, 2008) 

Os maiores efeitos adversos para a criança atingida pelas publicidades abusivas dizem 

respeito à formação de sua personalidade, seu caráter, e seus valores éticos, sociais, 

culturais e morais.  

Publicidades geram, no final das contas, tristezas, decepções e 
frustrações por motivos fúteis ou banis – tais como o de não possuir 
determinado produto ou o de usufruir determinado serviço – que 
nunca seriam dessa forma vivenciados pela criança. Ou, quanto pior, 
geram inveja, ganância, gula e um consumismo despropositado. Há 

                                                 
12 Código de Defesa do Consumidor, artigo 37, parágrafo segundo.  
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também o risco de as crianças passarem a adotar desprezíveis modelos 
como exemplo de vida (HENRIQUES, 2008, p. 188) 

  

As estratégias utilizadas pelos publicitários nas propagandas destinadas ao público 

infantil, segundo Higgs e Pereira (2005)13, são as cores, os contrastes e a música (nas 

propagandas televisivas), valorizando os recursos que podem despertar a atenção, pois, 

a criança ainda não diferencia produto e marca. Somente após o crescimento é que 

começam a associar palavras e imagens, passando a atribuir dimensão concreta ao que é 

visto. Quando há a presença de um enredo, os autores afirmam que as histórias são 

simples e claras, por vezes, valendo-se de crianças mais velhas do que as do público a 

qual a campanha é destinada, para estabelecer uma relação de modelagem e, sendo 

assim, duradoura com o público. Sendo assim, a publicidade passa a ser um canal de 

formação da criança, por meio dos temas e abordagens adotados por agências de 

propaganda.  

 
2) Jornalismo x Publicidade: Uma Questão Ética 

A relação entre publicidade e jornalismo exige um equilíbrio delicado entre as 

abordagens das duas disciplinas. Para tanto, faz-se necessário destacar as características 

mais relevantes e diferenciadoras entre os gêneros, analisando os aspectos relativos ao 

jornalismo produzido em revistas.    

Scalzo (2002) conceitua a revista como um veículo de comunicação, um produto, um 

negócio, uma marca, um objeto, um conjunto de serviços, uma mistura de jornalismo e 

entretenimento. Para a autora as revistas nunca tiveram o papel de fazer jornalismo, pois 

nasceram unicamente para entreter. A justificativa é que, antes do advento da televisão, 

as gravuras das revistas eram o que distraía as pessoas no século XIX e começo do 

século XX.  

A introdução do jornalismo no conteúdo das revistas se deu pouco a pouco, 

paralelamente à época em que surgiu o termo publicidade. Segundo Marshall (2003), a 

publicidade reflete a lógica da sociedade de consumo que utiliza da linguagem da 

sedução para manter-se atuante no imaginário coletivo, bem como, atingir, influenciar e 

modificar o comportamento individual ou coletivo fazendo uso de técnicas de 

persuasão. 

                                                 
13 Disponível em http://www.bocc.uff.br/pag/higgs-pereira-publicidade-dirigida-criancas.pdf. Acesso em 25 de maio 
de 2010. 

http://www.bocc.uff.br/pag/higgs-pereira-publicidade-dirigida-criancas.pdf
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Quanto às publicações infantis, a inserção de publicidade e elementos de fidelização na 

compra desses periódicos é datada, no Brasil, do ano de 1895, com a comercialização de 

figurinhas como complemento em revistas, o que já naquela época, geravam disputas 

entre os leitores.  

Inseridos o jornalismo e a publicidade nas revistas, já no século XXI, a avaliação de 

Carvalho – que considera a propaganda no seu discurso sobre mensagens publicitárias –

, é a de que tanto a linguagem jornalística quanto a linguagem publicitária são 

manipuladoras, pois o ato de falar, por si só, já significa argumentar, tentar impor. 

Porém, a diferença entre ambas “está no grau de consciência quanto aos recursos 

utilizados para o convencimento” (2002, p. 09). Na publicidade, dentre estes recursos 

estão elementos denominados intensificadores da linguagem. Intensifica-se a linguagem 

através de advérbios, adjetivos, locuções adverbiais, pontos de exclamação, comparação 

e superlativos. De forma um tanto quanto mais complexa, a linguagem publicitária 

também utiliza de figuras de retórica como a hipérbole, a metáfora e a metonímia, como 

forma de influenciar o receptor, reafirmando, assim, seu papel de mudar ou conservar a 

opinião do público-alvo. 

Para Scalzo (2002), as recomendações quanto ao que deve conter em uma página de 

publicidade dão conta de uma diagramação diferenciada da página editorial. Também, a 

assinatura do anunciante deve ser explícita e facilmente identificada pelo leitor. Quanto 

aos jornalistas, não podem produzir peças de publicidade para a revista em que 

trabalham, além de não poder conter nenhuma publicidade na capa da revista, devendo 

o anúncio não ficar perto de matérias que se relacionem ao produto anunciado. 

Em relação ao estilo, Scalzo ensina14 que, para o jornalista, “escrever com substantivos 

é melhor do que lançar mão de adjetivos indiscriminadamente” (2002, p. 58), 

argumentando que quando se faz uso de adjetivos o jornalista está opinando e que, ao 

usar os substantivos, está mais perto de oferecer uma ideia mais concreta e menos 

carregada de sua bagagem. 

O bom texto de revista tem que estar calcado prioritariamente em 
informações. Rechear um texto apenas com juízos de valor (próprios 
ou tomados emprestados de alguém) é fácil – as opiniões são livres e 
baratas -, mas são sempre as informações que garantem a qualidade e 
consistência do texto jornalístico. (SCALZO, 2002, p.58) 
 

Além de tentar mudar ou conservar a opinião do leitor, segundo Carvalho (2002), ainda 

é tarefa primordial da mensagem publicitária informar as características dos produtos. 

                                                 
14 Ministrou curso para a Editora Abril, na qual foi editora. 
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Na visão de Henriques, não se deve confundir informação com publicidade, pois esta, 

apesar de informar, não é preponderantemente informativa, “mas tem como objetivo 

primordial incitar os consumidores” (2008, p. 39). Já o jornalismo, que trabalha 

propriamente com a informação, é capaz de despertar o interesse ou a atenção dos 

receptores pela simples importância ou ineditismo do acontecimento. 

Grandim (2001) reforça que o jornalista deve cumprir com a obrigação de informar o 

leitor, bem como “jamais se deve misturar o jornalismo com faturamento, o que resulta 

naquilo que, em gíria de jornal, convencionou-se chamar de ‘picaretagem’” (DINES, 

1986, p.114).  

Discutir sobre funções jornalísticas remete a algumas ideias sobre ética. Os jornalistas 

devem defender o direito à informação. Administrar o equilíbrio entre a liberdade de 

expressão, o interesse público e o direito à privacidade dos cidadãos fazem parte dos 

dilemas cotidianos da profissão. Di Franco (1995) lembra que a ética do jornalista é a 

ética do cidadão, logo, tal qual o cidadão, o profissional não pode trair a palavra dada e 

não lhe é permitido mentir.  

Mais do que garantir o acesso a informação verdadeira, a questão ética passa pela 

qualidade do veículo e a forma como os conteúdos (pautas) são distribuídas nas páginas. 

Esses aspectos devem ser avaliados de acordo com a linha editorial da empresa 

jornalística e o compromisso com seu público leitor. Gomes (2001) fala sobre a 

necessidade de equilibrar formação, informação e entretenimento nos meios de 

comunicação, ou seja, não basta divertir, é necessário também informar e, em alguns 

aspectos, educar.  

Ainda é questão de ética no jornalismo o esforço em não mesclar informação com 

opinião. Como reforça Di Franco (1995), é preciso separar completamente informação 

de opinião, e é possível manter a linha editorial tendo imparcialidade informativa. O 

leitor precisa ter de forma clara qual conteúdo é informação, qual é opinião e qual 

conteúdo é publicidade dentro de uma publicação. Uma criança pode até não se 

importar com essas distinções, embora lhe seja direito assegurado pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente15 (art. 17), mas as mesmas distinções ainda são direitos 

àqueles que orientam a leitura infantil, ou seja, seus pais ou responsáveis, que na 

                                                 
15 O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, 

abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos espaços e 

objetos pessoais. 
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condição de adultos devem esclarecer as crianças sobre essas diferenças presentes nas 

publicações, a fim de identificar o que é publicidade (Henriques, 2008). 

 

Considerações Finais 

 
A publicidade, como parte do nosso sistema social e como um sistema de classificação 

de bens, confere sentido aos produtos para que sejam consumidos. Sua função excede o 

ato de vender a mercadoria: indica modelos e estilos de vida, através da apresentação de 

identidades almejadas. Ou seja, vende ainda ideias e ideais. A publicidade tem assumido 

diferentes formatos e estratégias, na pretensão de atingir os consumidores mais 

dispersos. Uma dessas estratégias é vender para o público infantil a ideia de que eles 

tem livre escolha no mercado. 

O resultado desta pesquisa foi satisfatório, ao comprovarmos que a revista Recreio 

incentiva o consumismo em seu público leitor, tanto através das matérias – em sua 

grande maioria associadas aos lançamentos de filmes, desenhos, seriados e games –, 

quanto através dos anúncios publicitários presente em suas páginas. Conforme foi 

mostrado, a revista possui anunciantes, alguns fixos e outros sazonais, de acordo com o 

período do ano e o interesse de vendas. Foi possível constatar que o percentual de 

anunciantes na revista varia de 9%, nas primeiras semanas de janeiro, a 27% quinze dias 

antes do Natal. 

Como já dito, é função da publicidade vender, mas não é função da revista. Entendemos 

que, já que não há uma regulamentação sólida em nosso país quanto à publicidade 

dirigida às crianças, ao menos a publicação deveria ter respeito e responsabilidade com 

o seu público-alvo, oferecendo-lhe proteção. No entanto, mais gravemente ainda, a 

Recreio utiliza-se da publicidade subliminar em suas matérias, ofertando não apenas 

informação – o que é função básica do jornalismo – mas também produtos. O consumo 

sobressalta-se sobre a necessidade de proteção à criança, em processo de formação. 

Esta pesquisa clareou que, para crianças, o acesso a valores e exemplos salutares seriam 

essenciais e os mais favoráveis em suas condição de amadurecimento. Entretanto, surge 

inevitavelmente o questionamento: como produzir então uma revista, ou qualquer outro 

veículo, que cumpra com o papel educativo, e desperte ainda o interesse na criança, sem 

perder de vista o caráter de entreter? Não obstante, para que servem as revistas do 

século XXI? Qual o objetivo delas perante seus públicos, que não seja vender? 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Recife, PE – 2 a 6 de setembro de 2011 

 

 15

Talvez seja, afinal parece ser indispensável ainda para essa geração, o palpável que o 

veículo impresso proporciona e outros meios digitais não. Sendo assim, podemos 

afirmar que existe uma relevância da revista Recreio para o seu público e esta não 

corresponde a responsabilidade que carrega ao transmitir conteúdo para este. 
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