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Resumo 

Este artigo tratará de assuntos teóricos acerca da moral e da ética, em seguida, abordará 

a influência da mídia sobre a criança e o poder desta sobre os pais e seu poder de 

compra. O artigo pretende abordar a publicidade infantil e como ela é exposta às 

crianças. Essa análise da relação publicidade e infância será ilustrada com a análise do 

caso julgado pelo CONAR no ano de 2008 do chocolate Tortuguita da Arcor. 
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Considerações Iniciais 

 Vivemos em um mundo globalizado, competitivo, em que, em muitos casos, 

podemos levar ao extremo a máxima que diz “a propaganda é a alma do negócio”. Sem 

a publicidade, fica cada vez mais difícil uma empresa que possui grandes concorrentes 

sobreviver no mercado por muito tempo. A publicidade por ter essa importância e essa 

forte presença na vida do consumidor, não pode, assim como nas mais diversas 

profissões, caminhar sem limites, sem regras, sem responsabilidade social. Para isso, 

desde a década de 50, no Brasil, vêm sido pensados e executados novos e cada vez mais 

modernos meios de tentar regulamentar as práticas publicitárias para que não se faça 

necessária a intervenção do governo em propagandas consideradas abusivas. 

 Não somente na publicidade, mas no cotidiano de cada um de nós, nos 

encontramos em meio a imposições sejam morais, judiciais, sociais. Elas são essenciais 

para o bom convívio coletivo e a sobrevivência individual. 

 



2 
 

1. Moral e Ética 

1.1 Moral 

Podemos definir a moral como um conjunto de normas que possuem o objetivo 

de aperfeiçoar e manter em organização e harmonia as relações interpessoais dos 

indivíduos na sociedade na qual estão inseridos. Segundo Vázquez (2003), A moral de 

fato surge quando o homem supera a sua individualidade e a sua natureza instintiva e 

passa a ser membro de uma sociedade coletiva, estando assim inserido em uma natureza 

social. 

A moral deve ser estudada levando-se em consideração os seus vários aspectos, 

pois estes variam histórica e socialmente, por exemplo, há cinquenta anos ninguém 

usaria saia com o comprimento acima do joelho sem ferir a moral da sociedade 

brasileira, porém, dentro da sociedade brasileira, há a sociedade indígena, em que, usar 

uma saia curta, já significava muita vestimenta, pois de acordo com a sua tradição, 

andarem nus era o mais comum. 

Há também aspectos morais que passam por transformações em algumas 

sociedades, mas que em outras se mantêm conservadores em relação a isso, como o 

topless e matrimônio em que se é bastante variável de sociedade para sociedade. 

 

1.1.1 Moral e Moralidade 

 A moral efetiva, de acordo com Vázquez (2003), agrega tanto o conjunto dos 

valores e princípios como a realidade dos atos concretos. Porém, para que se obtivesse 

um estudo melhor segmentado, foi feita a distinção entre o que é puramente normativo, 

o ideal, e o fatual, o real, o que foi designado por alguns autores como respectivamente 

moral e moralidade. Isto é, a moral está mais ligada ao ideal, ao que deveria ser o 

correto, ao que foi imposto. A moralidade é uma forma a adaptação da moral ideal à 

realidade, pois ela nem sempre é seguida rigorosamente, pois a sociedade está em 

constante mutação social, tecnológica e em muitos aspectos, ideológica.  

  A moral seria, então, o conjunto de normas que objetiva aperfeiçoar e manter 

harmônica e organizada a relação entre os indivíduos na sociedade na qual estão 

inseridos, ao passo que a moralidade seria essa relação harmônica orientada e regida 

pelas normas morais.      
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1.2 Ética 

 Segundo o pensamento de Vázquez (2003), O homem por muitas vezes age de 

acordo com a moral, isto é, de acordo com os costumes e imposições sociais, mas há 

situações em que ele é levado a tomar decisões sobre sua conduta, refletir sobre o certo 

e o errado, sobre as consequências e os fatos ao redor. Mas o problema sobre a conduta 

a ser seguida em cada situação concreta, é um problema prático-moral e não teórico-

ético. A ética propriamente dita se dedica ao estudo de situações mais abrangentes, mais 

generalizadas. 

A ética normativa é a ética prática que está muito ligada aos códigos morais, é a 

ética na qual nos deparamos todos os dias ao refletirmos sobre qual decisão tomar para 

não prejudicar a si mesmo e ao próximo, ferindo assim sua moral. 

Enquanto na moral criam-se normas e regras que passam a ser vistas pela 

sociedade como obrigação, a Ética estuda, discute e reflete sobre determinados 

comportamentos e sugere medidas morais que devem ser tomadas. “A ética é a ciência 

da moral” (VÁZQUEZ, 2003, p. 13). 

 Ela está localizada no âmbito teórico-ético, e não no prático-moral, portanto não 

cabe aos princípios éticos impor valores, ou fazer uso de uma moral absoluta. A ética 

objetiva explicar as razões por existir determinadas situações com determinado 

regimento normativo, para que se torne mais compreensível o desenvolvimento da 

moral. 

 A ética surge em meio à necessidade de se ter uma abordagem científica dos 

problemas morais. Ela analisa um fato de acordo com a moral regente, avalia suas 

razões e tenta associar o comportamento aos princípios morais à ética: 

Não lhe cabe formular juízos de valor sobre a prática da moral 
de outras sociedades, ou de outras épocas, em nome de uma 

moral absoluta e universal, mas deve antes, explicar a razão de 

ser desta pluralidade e das mudanças de moral; isto é, deve 

esclarecer o fato de os homens terem recorrido a práticas morais 
diferentes e até opostas. (VÁZQUEZ, 2003, p. 11) 

De acordo com Vázquez na citação acima, a ética não é responsável por formar opiniões 

e sim levar à reflexão do por que dos homens terem práticas morais diferentes, e a partir daí, se 

estabelece algo que nos leva a refletir o que é ou não ético dentro da moral “vigente”. 
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1.2.1 Ética na Publicidade 

 A publicidade é imprescindível às vendas, porém não se pode usar de todos os 

artifícios para atingir o consumidor, para evitar um “vale-tudo” publicitário, existem, 

assim como nas mais diversas profissões, um código ético para que se norteiem as 

práticas publicitárias, e que, mesmo não existindo leis mais específicas na Constituição, 

possa-se manter o equilíbrio, beneficiando, assim, principalmente o consumidor. 

 A criação do Código Ético Publicitário deu-se em 1957, por meio da Associação 

Brasileira de Propaganda (ABP), que consistia em um código de conduta que obrigaria 

um comportamento ético tanto das agências de publicidade como também dos 

anunciantes e dos veículos de comunicação. A seguir alguns preceitos básicos retirados 

desse código. 

A propaganda é a técnica de criar opinião pública favorável a 
um determinado produto, serviço, instituição ou ideia, visando a 

orientar o comportamento humano das massas num 

determinado sentido. (Parágrafo I da Introdução) 
 

A tabela de preços é pública e igual para todos os compradores, 

dentro de iguais condições, incumbindo ao veículo observá-la e 
fazê-la observar por todos os seus agentes ou prepostos, cujo 

reconhecimento como tal poderá ser cancelado por infração 

deste dispositivo. (Artigo 10 das Normas) 

 
Com o objetivo de incentivar a produção de ideias novas de que 

tanto necessita a propaganda, presume-se sempre que a ideia 

pertence à Empresa criadora e não pode ser explorada sem que 
esta dela se beneficie. (Artigo 15 das Normas) 

 

O profissional de propaganda que trabalha para uma 

determinada entidade não deve emprestar sua colaboração a 
outra empresa que, por vezes, está competindo com aquela que 

lhe paga o salário e lhe enseja a oportunidade de progredir na 

profissão. (Artigo 23 das Recomendações) 
 

Recomenda-se que as Associações de Propaganda em cada 

cidade do País tomem a iniciativa de instituir comissão local de 
Ética de Propaganda, a qual terá como orientadores de suas 

normas os princípios estabelecidos neste Código. (Artigo 28 das 

Recomendações) 

 

Os fragmentos acima, nos permitem compreender o foco principal do código, 

que é regulamentar as diretrizes mais “operacionais” da publicidade, não se toma como 

foco o conteúdo das propagandas, portanto o CONAR chegou anos mais tarde para 

viabilizar essa autorregulamentação. 
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Voltando às normas publicitárias, estas, que tiveram seu primeiro código no ano 

de 1957, em 1998 ganharam uma nova reestruturação que se adaptava aos avanços 

tecnológicos e sociais que ocorreram nessa lacuna temporal de mais de quarenta anos. 

Essa reestruturação se deu com a criação do Conselho Executivo das Normas Padrão – 

CENP, que objetiva fiscalizar o cumprimento das Normas-Padrão elaboradas pelo 

conselho, no CENP estão inseridas normas éticas e também de cunho comercial entre os 

publicitários, agências e veículos. 

 

1.2.2 CONAR 

 Antes da fundação do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária 

(CONAR), houve manifestações e especulações sobre a criação de um meio de 

regulamentação da publicidade por um órgão público, como o ocorreu no México onde 

acabou criando-se, como definiu Giacomini Filho (1991), “um monstro burocrático”, 

que ao depender da justiça tinha a sua veiculação bastante atrasada e assim prejudicada. 

A criação do CONAR seria um meio de autorregulamentar a propaganda sem que fosse 

necessária uma filtragem prévia por algum órgão público. Foi nesse contexto que em 

1978 foi criada a ONG durante o III Congresso Brasileiro de Propaganda que teve os 

publicitários Mauro Salles e Caio Domingues como os principais redatores do código.  

Aos poucos as agências e os veículos foram aderindo à causa e atualmente o 

CONAR ocupa posição de destaque e renome no que tange a regulamentação da 

propaganda no Brasil. Além de publicitários, outros profissionais dos mais diversos 

setores como medicina e jornalismo, participam do CONAR para que assim as 

avaliações dos casos possam ser feitos pelos profissionais mais especializados e com a 

participação da sociedade na questão abordada no julgamento. 

 Depois da denúncia o caso vai ao Conselho de Ética que está divido em sete 

Câmaras espalhadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre, e conta com 

conselheiros que vão desde publicitários e jornalistas a profissionais representantes da 

sociedade civil que trabalham voluntariamente. Se a denúncia for acatada, o CONAR é 

o responsável por solicitar a sustação ou alteração do anúncio aos veículos e agências. 

 Porém o CONAR ainda tem uma falha considerada por muitos autores, como 

grave: 



6 
 

(...) mesmo que o anunciante e o veículo tenham atendido à 

decisão do CONAR, e isso realmente tem ocorrido, o anúncio 

lesivo terá deixado sua mensagem junto ao público. Há 
inclusive agências que em certos períodos buscam a censura do 

CONAR para a valorização e o aumento da audiência do 

anúncio ou sua polemização, tal como ocorre com a censura de 
um filme ou peça teatral. (GIACOMINI, 1991, p. 104) 

 Como foi dito no trecho acima, algumas agências utilizam-se desse meio de 

análise posterior do CONAR propositalmente para promover a polêmica, ou disseminar 

o mais rápido possível uma ideia durante o período de julgamento do conselho. 

Algumas pessoas acreditam que um exemplo disso foi o comercial intitulado “Avó” da 

marca Havaianas, onde a avó “sugeria” descontraidamente à neta que fizesse sexo com 

o ator Cauã Reymond e foi denunciado ao CONAR por vários consumidores de 

diversos estados do país.  O CONAR sugeriu a veiculação em um horário de 

programação com conteúdo adulto, mas o que vimos foi uma resposta rápida da avó 

dizendo que algumas pessoas se sentiram incomodadas e por isso a propaganda na 

íntegra saiu da TV, mas estava disponível na Internet.  

     

2. Publicidade e Infância 

No contexto midiático, sob o qual, nós habitantes do mundo globalizado, 

estamos inseridos, é praticamente impossível mesmo com toda uma formação teórica ou 

mesmo empírica sobre a mídia e sua influência, não nos deixarmos levar por ela em 

determinados momentos. E o que dizer das crianças que ainda estão aprendendo o certo 

e o errado, o que se pode e o que não se deve fazer? As crianças ainda estão em pleno 

processo de formação moral, por consequência, muitas das coisas nas quais elas têm 

contato, são absorvidas e inseridas por elas. Uma das formas de expressar essa 

influência é por meio da imitação: 

Fazemos uma infinidade de coisas em nossa vida, e 

exclusivamente porque vemos os outros fazerem. Nossas 

crenças, nossos hábitos, nossas atitudes são em grande parte 
ditadas pelo que fazem os outros. Imitar é uma tendência inata 

do ser humano, como a sugestão, da qual é o aspecto ativo. 

(SANT’ANNA, 1996, p. 93) 

 Alguém pode chegar a indagar-se o porquê de uma publicidade tão apelativa ao 

público infantil, esse questionamento tem uma resposta muito simples que pode ser 

vista no cotidiano das famílias, que é a influência que a criança tem sobre os provedores 
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de renda da casa, em geral, seus pais. O motivo dessa influência, cada vez mais latente, 

pode ser atribuído a vários fatores, dentre eles, a ausência física, e muitas vezes 

emocional, dos pais, que por passarem grande parte do tempo dedicando-se ao trabalho, 

tentam suprir essa ausência na vida do filho fazendo-lhe suas vontades de consumo. 

Como também é possível observar que em famílias nas quais os pais passam grande 

parte do dia ausentes, é mais difícil impor limites aos filhos. 

A criança é, no Brasil, a soberana do lar. Sua participação nas 

decisões da casa tem sido crescente e proporcional ao 

‘abandono’ dos pais, abandono este, representado pela 
priorização do trabalho a fim de aumentar a renda familiar, 

pelas atividades externas para um melhor relacionamento social, 

relegando as crianças à televisão. (GIACOMINI, 1991, p. 54). 

É nessa lacuna que a publicidade se insere em peças com apelo infantil, com a 

presença de elementos lúdicos e ícones infantis, essa prática é utilizada tanto em 

produtos voltados às crianças como voltados aos adultos, como carros, devido a essa 

influência exercida sobre os pais. 

Além de questionar a publicidade comercial direta, também é importante ver 

ações de merchandisings feitas em programas infantis podem ser ainda mais lesivas às 

crianças pois, de acordo com Giacomini Filho (1991), a propaganda em forma de 

merchandising é uma das formas mais agressivas de se fazer publicidade, pois não há 

uma autorregulamentação para esse tipo de ação publicitária. Hoje, podemos ver uma 

inclinação a mudanças, aos poucos, podemos ver mobilizações a favor de uma 

regulamentação ou proibição da propaganda infantil, como o Instituto Alana que é uma 

organização sem fins lucrativos que tem como uma de suas missões defender os direitos 

da criança. 

 

3. Análise da Peça 

 A peça escolhida para complementar e ilustrar os conceitos presentes neste 

artigo foi a campanha do chocolate Tortuguita da marca Arcor veiculada no ano de 

2008. O CONAR recebeu a queixa de uma consumidora de Curitiba que reclamava do 

termo “estúpida” falado enfaticamente durante o diálogo entre duas “tortuguitas”. A 

seguir, trechos do possível e-mail que também foi divulgado pela própria consumidora 

no fórum do canal de TV fechada Discovery Kids:  
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“(...) a campanha publicitária da ARCOR veiculada no Canal 

Discovery Kids Brasil, pode até estar sendo em outros, mas digo 

especificamente neste, vez que tenho um filho de 4 anos que assiste 

exclusivamente o DK. A campanha em questão é do produto 

Tortuguitas, no qual duas tartarugas conversam ou melhor dizendo, 

trocam ofensas entre si, uma xinga a outra de ESTÚPIDA.(...) Meu 

filho no final de semana, brincando com um amiguinho aqui em casa, 

o chama de ESTÚPIDO, ora foi a gota d´água, mesmo eu mudando de 

canal, percebi que não poderia controlar o tempo inteiro, já que 
também assiste TV na casa dos amiguinhos e familiares.” (Site da 

Discovery Kids). 

  A palavra estúpida é utilizada de maneira enfática três vezes em um mesmo 

comercial. Além dessa palavra de péssimo gosto para ser empregada em um comercial 

voltado ao público infantil, ainda há a agressividade característica dessa campanha, na 

peça em questão uma Tortuguita come a cabeça da outra, em outro comercial uma 

Tortuguita esmaga a outra com uma raquete, porém esses argumentos não foram 

utilizados para o pedido de alteração da publicidade que se limitou a pedir a retirada do 

termo estúpida de suas peças. 

 De acordo com o código do CONAR seção 11 artigo 37, parágrafo I “Os 

anúncios deverão refletir cuidados especiais em relação à segurança e às boas maneiras 

(...)”. O que aparentemente foi violado neste comercial, que foi veiculado inclusive em 

canais infantis voltados para a educação e desenvolvimento das crianças principalmente 

na idade de formação cognitiva, como no caso do canal Discovery Kids, como foi 

mencionado no e-mail, provavelmente o gerador dessa denúncia pelo CONAR. 

 
Fig. 1 e Fig. 2 : Print Screen do comercial Tortuguita - Estúpida. 

Fonte: Youtube 

 

A Arcor recorreu alegando que se tratava de uma brincadeira fantasiosa entre as 

duas Tortuguitas, porém o CONAR foi unânime novamente e manteve sua decisão com 

base nos artigos 1º, 3º, 6º e 27, parágrafo 6º, 37 e 50, letra "b" do Código, alegando que 

para atrair a atenção das crianças não é necessário fazer o uso de palavras que possam 
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interferir na educação infantil. Confira abaixo o diálogo completo entre as duas 

Tortuguitas no comercial:  

Tortuguita 1: Por que as nossas cabeças não entram no nosso casco? 

Tortuguita 2: Porque o nosso casco está cheio de recheio, estúpida! 

Tortuguita 1: Ah, pensei que nossa cabeça é que fosse cheia de recheio. 

Tortuguita 1: Não, a nossa cabeça é de chocolate, estúpida! 

Tortuguita 2 (depois de comer a cabeça da outra): Tem razão, hein, nossas cabeças são 

de chocolate, estúpida! (em tom irônico) 

(Texto retirado a partir do áudio do vídeo da campanha) 

 Com a recomendação de alteração inferida pelo CONAR, a campanha deu 

continuidade com a mesma linha de raciocínio com o mesmo tipo de violência, porém 

com a substituição da palavra estúpida pela palavra esperta, que foi empregada de 

maneira irônica, diminuindo assim a compreensão da ironia por crianças de pouca idade 

tentando evitar, assim, uma possível assimilação e imitação da criança, pois mesmo que 

a criança utilize o termo com a mesma finalidade do termo “estúpida”, “esperta” tem 

um significado original bem diferente da palavra pejorativa utilizada anteriormente.  

 

Considerações Finais 

Após os estudos sobre ética e moral, podemos identificar seus conceitos no 

nosso cotidiano, incluindo o conteúdo das publicidades. Logo em seguida, foi explicado 

como se dava a regulamentação da publicidade, do publicitário, das agências e dos 

veículos no Brasil. Baseado em um desses códigos, o CONAR, ilustramos o conteúdo 

com a análise de uma peça voltada para o público infantil que fazia o uso de palavra 

inadequada, além da violência empregada entre os personagens que possuem grande 

carisma por parte das crianças. 

É importante ressaltar que a denúncia que levou ao pedido de alteração por parte 

do CONAR, partiu de uma consumidora, que presenciou, com o seu filho de quatro 

anos, o poder negativo que a mídia e especificamente aquela propaganda estava 
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causando a ele, que chegou a chamar o amiguinho de estúpido, sem mesmo saber o 

significado desta palavra, foi fundamental vermos o poder de expressão de um 

consumidor, fazendo que o CONAR, possa cada vez mais melhorar o seu trabalho e 

assim podar qualquer tipo de propaganda nociva ao público. 

Essa Alteração também serviu para avaliarmos, principalmente por parte dos 

publicitários, a importância e o poder da linguagem envolta em uma peça publicitária e 

que esse cuidado deve ser redobrado quando se trata de um público tão sensível e 

influenciável como o infantil, e disso também faz parte a responsabilidade do 

profissional e do ser humano. 
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