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Importante: respostas devem ser colocadas com a letra de vocês, a lápis, na folha ou no caderno de Língua Portuguesa. 

Qualquer dúvida, me chamem! 

Publicidade polêmica 

 

A propaganda de produtos infantis precisa respeitar certas regras, mas é melhor a autorregulamentação do 

que uma proibição absoluta. 

Em 2010, a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação (Abia) e a Associação Brasileira de 

Anunciantes (ABA) assinaram compromisso público para impor limites à divulgação de produtos que 

contribuam para a obesidade e doenças a ela associadas. 

Não obstante, permanecem vivas pressões para que a propaganda destinada a crianças seja banida. Há 

várias campanhas contra e a favor, como as intituladas “Somos Todos Responsáveis” e “Infância Livre de 

Consumismo”. 

É fato que em outros países há limitações legais. Nos EUA, por exemplo, a publicidade para crianças 

e adolescentes é limitada a 20% do total veiculado. Na Suécia, não pode ser exibida antes das 21 h. 

São possibilidades que merecem ser discutidas pelo Conar, dentro do princípio de que a melhor 

alternativa é a autorregulamentação. O conselho deveria tomar a iniciativa de apresentar uma proposta para 

debate público. 

A proibição absoluta é uma saída drástica, com vezo autoritário. Fere o direito à informação e confere 

ao Estado a prerrogativa de substituir os pais na decisão do que pode ser visto por seus filhos. 

Não há dúvida de que o Conar conquistou o respaldo da sociedade. Ele precisa, no entanto, apertar os 

seus controles. 

          (Folha de São Paulo, 10/04/2012) 

a) Qual o tema principal do texto acima? 

b) Esse texto é informativo, ou um conto literário? Justifique. 

c) O texto tem um posicionamento a favor ou contra a proibição de propagandas para a infância? Justifique, 

 
d) Na charge acima, o que Mafalda faz uma critica ao quê? Justifique sua resposta. 

 

e) O que a charge abaixo denuncia? O que você pensa a respeito disso? Comente:  
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