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RESUMO

Discutir a relação entre mídia, infância e juventude envolve diversas questões, desde os efeitos da televisão 
na formação da pessoa em desenvolvimento, até as medidas de regulação para a proteção da criança e do 
adolescente, por exemplo. Neste artigo, apesar de abordar outros pontos, o foco se concentrará no aspecto 
jurídico da regulação de mídia, especialmente a televisão.
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A distribuição desse arquivo (e de outros baseados nele) é livre, desde que seja citada a fonte.



2

Introdução

A preocupação com a influência das técnicas modernas de comunicação sobre 
a sociedade existe, pelo menos, desde Theodor Adorno, da Escola de Frankfurt, 
ao lançar o conceito de indústria cultural. Trata-se de admitir que as formas 
de comunicação (na época o cinema e o rádio) são negócios que exploram a 
cultura, definindo seu “consumo”. A indústria cultural, nas palavras de Adorno, 
“impede a formação de indivíduos autônomos, independentes, capazes de jul-
gar e de decidir conscientemente”, por ser entendida como uma das principais 
fontes, quase exclusiva, de formação da sociedade. (ADORNO, 1971, p. 295)

Corroborando essa idéia e trazendo-a para a atualidade, Jesús Martin-Barbero afirma:

...o papel central inquestionável que a mídia tem no mundo atual parece des-
proporcional e paradoxal em países da América Latina, onde necessidades bá-
sicas em educação e saúde ainda não foram supridas; países onde crescente 
desigualdade fragmenta a sociedade e enfraquece os meios e mecanismos de 
comunicação.” (MARTIN-BARBERO, 2006, p. 280).

Discutir mídia e sua influência sobre crianças e adolescentes é um tema pre-
mente, dada a importância da televisão no atual cenário brasileiro. De acordo 
com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE, em 2005, a 
média de domicílios brasileiros com televisão era de 91,4%. É um número 
expressivo, sendo superior ao número de domicílios com rádio(88%) ou até 
mesmo com geladeira (88%). Em um país onde a taxa de analfabetismo atinge 
mais de 10% da população, a televisão torna-se a principal fonte de acesso à 
cultura e à informação (IBGE, 2005).

Ainda, segundo o instituto de pesquisa Eurodata TV,1 as crianças brasileiras 
são as que mais tempo ficam diante da TV. Isso corresponde à média de três 
horas e meia diárias (ou 24 horas semanais) assistindo à televisão — contra 
aproximadamente 20 horas semanais na escola.

A relação da criança e do adolescente com o conteúdo da mídia televisiva sus-
cita diversas questões, como, por exemplo, a reflexão acerca da programação a 
que esse público tem acesso — desde programas feitos especialmente para a fai-
xa etária (incluindo os de caráter educativo e os de exclusivo entretenimento) 
até programas feitos para adultos. Outro ponto relevante diz respeito à relação 
de consumo despertada pela televisão, diretamente referida à publicidade diri-
gida ao público infanto-juvenil em seus diversos aspectos — conteúdo, forma 
de apresentação etc.

Partindo dessas questões, podemos encontrar importantes estudos e pesquisas 
que tratam da influência psicossocial da televisão sobre crianças e adolescentes. 
Este artigo não pretende fazer essa abordagem, mas a considerará pressuposto. 
Aqui, pretendo avaliar as opções jurídicas de regulação da televisão para a pro-
teção das crianças e dos adolescentes.

Iniciando com uma reflexão sobre a função da regulação de mídia, passo a 
analisar o contexto brasileiro de proteção a crianças e adolescentes nesta esfera. 
Maior destaque é conferido à classificação indicativa de programas televisivos, 
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já que essa é a experiência de regulação de mídia mais desenvolvida no Brasil. 
Por fim, faço um breve apanhado de experiências internacionais, para ilustrar 
novas possibilidades apresentadas em outros países.

Regulação de mídia e democracia

O controle da mídia está presente nas mais democráticas sociedades do mundo. 
Um estudo da ANDI – Agência de Notícia dos Direitos da Infância – analisou 
18 países que contam com alguma forma de regulação de mídia. Foram usa-
das referências que remetem à avaliação do grau de democracia de cada país, 
tais como o Índice de Desenvolvimento Humano — IDH (desenvolvido pelo 
PNUD), a posição no Ranking de Mortalidade Infantil para Crianças com 
Menos de 5 Anos (desenvolvido pela UNICEF), a posição no Ranking de Li-
berdades, a posição no Ranking de Liberdade de Imprensa da Freedom House 
(desenvolvidos pela ONG Freedom House) e a pontuação no Programa Inter-
nacional de Avaliação de Estudantes — PISA (desenvolvido pela OCDE).

Dentre os 18 países analisados, no indicador em que tem melhor desempenho, 
o Brasil mantém a 14ª posição. Quer dizer, considerando que os países mais 
bem avaliados exercem alguma forma de regulação de mídia (e o Brasil não 
exerce quase nenhuma), percebe-se que essa forma de atuação estatal não afe-
ta necessariamente a democracia de um país, podendo, inclusive, fortalecê-la 
(ANDI e DEJUS, 2006, p. 119).

O estado democrático historicamente justificou sua intervenção na mídia em 
função de seu papel social e econômico. Políticas públicas nessa área têm sido 
implementadas a despeito do contra-argumento de que, somente em um am-
biente de mercado desimpedido, a mídia pode ser livre de todos os obstáculos 
e garantir absoluta liberdade de expressão. Com a transformação do papel da 
mídia simultaneamente à globalização das comunicações, essas instituições são 
cada vez mais centrais ao desenvolvimento cultural e à ativa participação dos 
cidadãos na vida pública (RABOY et al., 2001, p.105).

Nesse sentido, Terry Flew atesta:

por causa do alto significado social, político e cultural ligado à mídia de radio-
difusão, por causa da baixa capacidade do mercado para suprir seus objetivos 
e do baixo nível da capacidade de intervenção por parte das audiências, os 
governos intervêm ativamente em prol de uma comunidade mais ampla de 
interesse público, ou no interesse de seções específicas da sociedade, tais como 
as crianças. (FLEW, 2006, p. 286).

Othon Jambeiro faz um resumo das principais justificativas para a intervenção 
estatal nos sistemas de radiodifusão:

[Tal intervenção] nasceu tendo como base a concepção de que aqueles serviços 
utilizam um bem público — o espectro eletromagnético — sendo,desta forma, 
normal e necessário o controle exercido pelo Estado, ou por entidade para este 
fim constituída. Esta concepção tornou-se comum em todo o mundo, mesmo 
quando o uso desse espectro não tinha interesses comerciais [...] Outra justifi-

1

Dados de 2004 apresen-
tados pela instituição na 
MipCom Júnior – feira 
internacional destinada 
à TV infanto-juvenil.
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cativa diz respeito ao caráter intrusivo da radiodifusão, particularmente no que 
se refere às crianças e adolescentes. Daí têm resultado regulamentos — em al-
guns países mais, em outros menos — rigorosos, relativos à decência, violência, 
sexo, bebidas alcoólicas, drogas, produtos tóxicos etc. A terceira justificativa é 
a que reconhece a universalidade e a influência da radiodifusão, de onde deri-
va a necessidade de regulamentação sobre justeza e equilíbrio dos noticiários, 
imparcialidade política, não incitamento a ódios raciais, de classe, de etnia, de 
religião etc. (JAMBEIRO, 2003, p.126).

O autor ainda aponta que:

...países mais avançados em termos de estímulo e proteção aos direitos do ci-
dadão e ao exercício da cidadania utilizam também como justificativa a neces-
sidade de garantia de pluralismo e diversidade da programação, em cada emis-
sora, não importando que haja, em determinado espaço geográfico, poucas ou 
muitas opções de serviços de radiodifusão. (JAMBEIRO, 2003, p.126).

Também são levantadas questões como concentração dos meios e necessidade 
de competição, além do “estabelecimento de claros e democráticos procedi-
mentos para permitir que novos provedores tenham acesso ao espectro” (JAM-
BEIRO, 2003, p.126).

A discussão sobre regulação de mídia pode ser dicotômica — de um lado, os 
defensores da atuação incisiva para a proteção dos interesses sociais; de outro, 
aqueles que defendem a “desregulação” total, como única forma de garantir a 
liberdade de expressão. No entanto, vemos que “controle” não é sinônimo de 
“censura” e que ele é realizado nas mais democráticas sociedades do mundo, a 
fim de proteger os direitos e interesses dos cidadãos, especialmente das crianças 
e dos adolescentes.

Legislação brasileira

Rogério Faria Tavares explica que, no Brasil,

...as regras legais relacionadas ao tema da comunicação social não estão reunidas 
num código específico, num único documento. Elas estão dispersas pelo orde-
namento jurídico pátrio e possuem graus diferentes de abrangência. O conjunto 
destas normas é o que se tem chamado, ultimamente, de direito da comunica-
ção. Ele é o campo do conhecimento jurídico que regula a existência e a atuação 
dos meios de comunicaçãosocial. Dele fazem parte a Carta Magna, emendas 
constitucionais, leis complementares e ordinárias. (TAVARES, 2008).

A primeira constatação acerca da legislação sobre comunicação social no Brasil 
é de que ela é anacrônica e não supre as necessidades atuais do setor. O Código 
Brasileiro de Telecomunicações foi elaborado em 1962 (Lei nº 4.117/62), o 
Decreto-Lei que o regulamentou data de 1967 (Decreto-Lei nº 236/67), em 
plena ditadura militar, assim como a Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/67). Por 
fazerem referências diretas à censura, diversos dispositivos destes diplomas são 
considerados inconstitucionais. Guilherme Canela, ao realizar uma pesquisa 
que não pretendeu ser exaustiva, enumerou 70 diplomas legais relacionados ao 
setor de comunicação ainda em vigência no Brasil (CANELA, 2004, p. 10). São 
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leis, decretos, portarias e normatizações esparsas, muitas vezes conflitantes entre 
si. “Esta confusão jurídica e o caráter ultrapassado de nossa legislação acabaram 
por concretizar uma situação de vazio regulatório.” (CANELA, 2004, p.10).

Na Constituição Federal de 1988, os incisos IV, V, IX, XII e XIV do artigo 5o, 
combinados com os artigos 220 a 224, disciplinam a questão da comunicação 
social. Nesses dispositivos são estabelecidas algumas ressalvas à liberdade de ex-
pressão e de imprensa, em função da observância dos demais princípios cons-
titucionais. O caput do artigo 220 dispõe que não haverá qualquer restrição à 
comunicação, observado o disposto na Constituição. O § 3°,

inciso I, do mesmo dispositivo, aponta para a legitimidade da lei federal regu-
lar algumas formas de expressão, e o inciso II dispõe que se deve garantir aos 
indivíduos meios legais para que se defendam de programações que contrariem 
o disposto no artigo 221.

Segundo o artigo 221, inciso I, da Constituição, a produção e a programação 
das emissoras de rádio e televisão atenderão a finalidades educativas, artísticas, 
culturais e informativas. É evidente que os meios de comunicação não devem 
ater-se exclusivamente a essas finalidades, mas devem ter, ao menos, sua progra-
mação orientada por esses princípios. Quer dizer, o artigo 221 traz os princípios 
a serem seguidos pelos programas de rádio e televisão, que podem — e devem 
— ser desenvolvidos e concretizados pela legislação infraconstitucional. O Esta-
tuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, em seus artigos 74 a 77, segue 
tais diretrizes ao dispor sobre a classificação indicativa, como se verá adiante.

A Constituição de 1988 estabeleceu, deste modo, diretrizes para a mídia. Eli-
minou definitivamente a censura, trouxe dispositivos que visavam impedir o 
uso político das concessões e abriu espaço para futuras regulamentações, espe-
cialmente sobre o conteúdo das programações e a proibição de monopólios. 
Definiu, ainda, os princípios da comunicação social, a participação de capital 
estrangeiro e a criação do Conselho de Comunicação Social.

No entanto, “os principais artigos da Constituição Federal relativos à Comu-
nicação Social permanecem sem regulamentação”, como afirma Bia Barbosa 
(BARBOSA, 2006, p. 312). No mesmo sentido, afirma Edgar Rebouças que:

...a falta de vontade política do Executivo Federal, associada a interesses dos 
detentores do controle privado dos veículos de comunicação — entre eles, deze-
nas de parlamentares e governantes — faz com que a regulamentação de alguns 
enunciados constitucionais jamais passem de discussões vagas e infindáveis nas 
comissões e nos plenários da Câmara e do Senado. (REBOUÇAS, 2003, p. 3).

De qualquer modo, ainda que não sejam suficientes, é importante registrar 
algumas leis que dispõem sobre aspectos regulatórios específicos, tais como a 
obrigatoriedade dos aparelhos de televisão conterem dispositivo bloqueador de 
programação violenta (lei nº 10.359/01, substituída pela Medida Provisória 
195/04) e a lei nº 10.702/03, que restringe publicidade de produtos fumíge-
ros, bebidas alcoólicas e medicamentos, entre outros. No que se refere à regu-
lação de mídia, especialmente a de conteúdo, a principal inovação legal veio da 
regulamentação da classificação indicativa, como se vê a seguir.
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Classificação indicativa no Brasil

A classificação indicativa no Brasil é realizada pelo Departamento de Justi-
ça, Classificação, Títulos e Qualificação — DEJUS, da Secretaria Nacional 
de Justiça do Ministério da Justiça (por competência atribuída pela Lei nº 
10.359/01 e pelo Decreto nº 6.061/07). Na prática, trata-se da maior atua-
ção regulatória da mídia no Brasil.

A previsão da classificação indicativa decorre do artigo 21, inciso XVI e do 
artigo 220, inciso I da Constituição Federal. O Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, entre seus artigos 74 a 77, também trata da necessidade de classifi-
cação dos programas audiovisuais de acordo com as faixas etárias próprias. A 
regulamentação infraconstitucional da classificação indicativa teve início em 
1990, por meio da portaria 773. No entanto, as tentativas de efetivar tal regu-
lamentação começaram tardiamente, a partir do ano 2000, com a edição da 
portaria 796. Atualmente, o tema é disciplinado especialmente pela portaria 
1.220, de 2007, do Ministério da Justiça.

A inclusão da classificação indicativa na Constituição Federal veio precedida 
de algum debate, já que a principal preocupação do constituinte era criar uma 
carta garantista de liberdades, e o questionamento estava em torno da possibi-
lidade de a classificação ser um resquício da censura vivida no Brasil durante 
o período militar. Sobre este aspecto, José Eduardo Elias Romão explica que 
“[a] classificação não institui, de forma dissimulada, a auto-regulamentação e 
muito menos a censura” (ROMÃO, 2006, p. 18). Ainda que o Estado retire 
das mãos do mercado a responsabilidade pela classificação, não se trata de 
cerceamento da liberdade de expressão, uma vez que as atividades seguem ri-
gorosamente os textos normativos amparados na Constituição, com modelos e 
formas de atuação estritamente democráticas.

Nesse sentido, José Afonso da Silva pondera que

...a liberdade é um dos valores que a Constituição tem como supremos (pre-
âmbulo), mas a mesma Constituição impõe à família, à sociedade e ao Estado 
o dever de preservar a criança e o adolescente (art. 227). Isso possibilita tomar 
medidas para garantir os valores que a Constituição reconhece à criança e ao 
adolescente. (SILVA, 2005, p. 252).

Como foi visto, a regulação pretende fortalecer as estruturas democráticas e 
garantir direitos. No caso da classificação indicativa, a tutela principal diz res-
peito aos direitos das crianças e adolescentes. Isso já afasta a regulação da “cen-
sura”, uma vez que esta entra em cena para privilegiar os interesses de alguns e 
age sempre contra os ideais democráticos.

Ainda quanto à constitucionalidade da classificação indicativa, Luís Roberto 
Barroso, em parecer de consulta a ele encomendada, no âmbito da promul-
gação da portaria 796/00, entende que a classificação indicativa é instrumen-
to constitucionalmente previsto e legítimo, desde que não seja obrigatória e 
vinculante às emissoras ou exija análise prévia do órgão estatal competente. 
(BARROSO, 2001, p. 147).
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Como se verá neste item, a nova regulamentação trouxe diversas inovações no 
processo de classificação, como a extinção da submissão prévia dos programas 
ao Ministério da Justiça. No entanto, a nova classificação indicativa mantém a 
exigência de vinculação das emissoras ao que foi classificado. O entendimento 
que embasa a constitucionalidade deste posicionamento é que o caráter indica-
tivo da classificação se refere aos pais, que, a partir das informações disponíveis, 
decidem se seus filhos podem ou não assistir a determinado programa.

Após a edição de inúmeras portarias, seguidas sempre de questionamentos ju-
diciais e vivo debate, chegou-se ao atual modelo de classificação indicativa, re-
presentado na última portaria editada. Antes desse documento legal entrar em 
vigor, o DEJUS lançou o Manual da Nova Classificação Indicativa, que traz 
a contextualização da classificação, sua metodologia e critérios: 1) conteúdo 
violento; 2) conteúdo sexual; 3) cenas envolvendo drogas; 4) situações cons-
trangedoras (cenas depreciativas ou humilhantes em relação a determinados 
grupos); 5) linguagem e 6) elementos de adequação (conteúdos desejáveis).

O novo modelo prevê a participação de diversos atores no processo de clas-
sificação, como o Ministério Público Federal, a Agência Nacional de Teleco-
municações — ANATEL, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente — CONANDA, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da 
Câmara dos Deputados e um grupo de conselheiros e colaboradores. Isso visa, 
por exemplo, à redução da tensão entre o Estado e as empresas de mídia, além 
da democratização do processo classificatório.

Além da participação democrática, o novo modelo alterou algumas diretrizes 
anteriores. Agora, com os critérios de classificação mais definidos, é possível 
que as próprias emissoras se autoclassifiquem. Dessa forma, não há mais a 
submissão prévia da programação ao Ministério da Justiça, mas a atividade 
ainda será fiscalizada pelo DEJUS.

Outra questão importante na nova classificação indicativa é a vinculação 
da faixa horária à faixa etária. A portaria 1.220 determina que, ao ser clas-
sificado para determinada idade, o programa deve ser veiculado a partir do 
horário correspondente. Isso gerou retaliação das empresas de comunicação, 
sob a alegação de que isso tornava a classificação impositiva, e não indicati-
va. Como visto, a classificação é indicativa aos pais, e deve dar possibilida-
des para que estes decidam. As emissoras devem cumprir as determinações 
legais para que isso seja possível.

Também está estabelecido no novo diploma legal que as emissoras devem 
obedecer aos diferentes fusos horários do país e adequar a transmissão de 
seus programas neste sentido. Inicialmente, as empresas repudiaram esta 
questão, já que demandaria investimento em tecnologia para que a trans-
missão ocorresse em horários diferentes.

A partir disso, com a utilização dos elementos trazidos pelo Manual, a clas-
sificação é realizada de acordo com as faixas etárias. Foi preocupação dessa 
reformulação na classificação indicativa a utilização de linguagem técnica e 
padronizada. Para isso, símbolos foram escolhidos para indicar a faixa etária 
adequada para a programação. Cada faixa etária corresponde a uma faixa de 
horários. Foram elaboradas 6 categorias:2

2 

A categoria “especial-
mente recomendada para 
crianças e adolescentes”.

criada pela nova Classi-
ficação Indicativa, havia 
sido introduzida pela por-
taria anterior (264/07), 
mas não foi mencionada 
no atual diploma legal.

ER
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 Livre para todos os públicos — veiculação em qualquer horário.

 Não recomendados para menores de 10 anos — qualquer horário.

 Não recomendados para menores de 12 anos — veiculação após 20h.

 Não recomendados para menores de 14 anos — veiculação após 21h.

 Não recomendados para menores de 16 anos — veiculação após 22h.

 Não recomendados para menores de 18 anos — veiculação após 23h.

O monitoramento ocorre especialmente no horário livre (6h-20h), na TV aber-
ta, salvo em casos especiais (identificados a partir de denúncias ou desrespeito 
reiterado dos critérios de classificação).

Ainda que o Ministério da Justiça seja o responsável pela Classificação Indicati-
va, ele não tem poder de sanção em caso de descumprimento. De acordo com a 
Ex-Secretária Nacional de Justiça, Cláudia Chagas, “para isso, existe um trabalho 
conjunto com o Ministério Público, tanto federal quanto dos estados, que são 
os responsáveis por tomar as medidas cabíveis no caso de descumprimento das 
regras da classificação” (CHAGAS, 2008). O Estatuto da Criança e do Adoles-
cente prevê que o descumprimento dessas regras seja punido com multas de 3 a 
20 salários mínimos.

Experiências internacionais

Faço aqui um breve levantamento de experiências internacionais de regulação de 
mídia visando à proteção das crianças e adolescentes, demonstrando como países 
democráticos atuam incisivamente nesta área.

Nos Estados Unidos, a regulação de mídia é realizada pela Federal Communi-
cation Commission — FCC. A classificação indicativa com base no Children’s 
Television Act (1990) é feita de forma independente, sendo as classes etárias 
definidas pelas emissoras, com apoio da FCC (que dispõe de The TV Parental 
Guidelines). Ela visa à proteção da criança e do adolescente, aborda questões de 
moralidade e violência e estimula programas educativos (core programing).

O mencionado diploma legal restringe ainda a publicidade, cria fundo de apoio 
governamental para a programação infantil e requer que os radiodifusores pro-
venham às crianças programas educativos e de informação. As definições quanti-
tativas e qualitativas foram debatidas e, em 1996, por meio do Telecommunica-
tions Act, a FCC criou regras que condicionam a renovação das licenças. Ficou 
definida, por exemplo, a necessidade de transmissão de 3 horas de conteúdo 
educativo e de informação por semana, além das restrições publicitárias.

O Telecommunication Act também passou a exigir a utilização de um dipo-
sitivo denominado V. Chip. Instalado em todos os aparelhos de televisão, o 
dispositivo identifica programas violentos e pode, se assim for programado 
pelos pais, interromper a emissão.

L
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Há a expressa proibição de programas com conteúdos obscenos em qualquer 
horário na TV aberta. Existe a discussão se o conteúdo indecente também se 
inclui nesta proibição. Neste caso, há regulamentações que determinam res-
tringir a exibição de programas indecentes em certas faixas de horário. A pu-
blicidade de tabaco e álcool é proibida. Nas demais veiculações publicitárias, 
exige-se que o patrocinador seja identificado.

Na Inglaterra, a regulação de mídia é conduzida pelo Office of Communica-
tion — OFCOM. O Communication Act determinou que o OFCOM criasse 
um sub comitê de conteúdo, para ajudá-lo na formação da regulação de con-
teúdo da radiodifusão.

Entre as regras de tratamento de conteúdo trazidas pelo OFCOM Broadcasting 
Code, estão diretrizes de proteção ao menor de 18 anos. O código estabelece 
como horário de proteção das 5h30 às 21h00. Os radiodifusores devem esco-
lher o horário apropriado para a transmissão dos programas, de acordo com a 
adequação para cada idade, conforme diretrizes estabelecidas, e seguir a Televi-
sion Without Frontiers Directive — diretrizes da Comunidade Européia.

A seção sobre “dano e ofensa” traz diversas restrições de veiculação, como lin-
guagem ofensiva, violência, sexo, violência sexual, humilhação, sofrimento, 
violação da dignidade humana, linguagem ou tratamento discriminatório (por 
exemplo, a respeito de idade, deficiência, gênero, raça, religião, crenças e orien-
tação sexual). A veiculação desses conteúdos não é proibida, mas deve ser evita-
da e sempre transmitida de acordo com o contexto (conteúdo editorial, rede de 
transmissão, horário, quais programas vêm antes ou depois, grau de dano ou 
ofensa que pode causar, possível tamanho e composição da audiência etc.).

Na Espanha, a proteção à criança é regulada pela Constituição, que protege o 
direito dos cidadãos à informação verdadeira e inclui a obrigação de honesti-
dade pelos profissionais de comunicação (sec. 20.1, § d). Leis espanholas in-
corporaram a European Directive on Television Without Frontiers (lei geral de 
publicidade — 34/88 e a lei 25/94). Além disso, as companhias de TV, sejam 
públicas ou privadas, tendem a incorporar a proteção à infância e juventude 
como uma de suas diretrizes básicas (ações também previstas em lei: 4/80 — 
Estatuto do rádio e da televisão e 10/88 — televisão privada).

A Holanda também segue as diretrizes européias. Em 1999, foi criado o Nether-
land Institute for the Classification of Audiovisual Media — NICAM, tendo em 
vista a proteção da audiência juvenil contra possíveis efeitos danosos. Sua ferra-
menta principal é o Kijkwijzer (Guia do Espectador), com pictogramas de adver-
tência. Todo o setor de audiovisual é envolvido no NICAM e se auto-regula.

Na Argentina, o Comité Federal de Radiodifusión — COMFER é responsável 
por supervisionar e controlar o funcionamento, a emissão da programação e o 
conteúdo de rádio e TV nos aspectos de linguagem e horários.

Existem, na Argentina, regras quanto ao conteúdo da programação, tais como 
o favorecimento da cultura local e a proteção à criança e ao adolescente. A clas-
sificação indicativa é feita pelo órgão regulador, que limita o horário de veicu-
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lação de certas programações. Há um guia de orientação para conteúdos (Guia 
do Instituto de Cinema e Artes Visuais — INCAA), que lista faltas graves que 
não podem ser cometidas em horário algum.

A resolução mais recente sobre a classificação indicativa é a 830, publicada 
em 2002. O diploma reafirma as responsabilidades das emissoras, estabelece 
o horário de proteção à criança e ao adolescente, aponta a necessidade de ade-
quação ao fuso horário do país e estipula os conteúdos adequados para as faixas 
horárias, impondo multa em caso de descumprimento. Há, ainda, restrição à 
divulgação dos índices de audiência.

Na Austrália, o papel da Australian Communications and Media Authority — 
ACMA é de administrar códigos de práticas e padrões de radiodifusão, entre 
outras competências. O órgão monitora o efeito da regulação para garantir que 
responda às necessidades da comunidade. Privilegia-se, no país, a auto-regula-
ção. Os códigos são elaborados pela indústria e registrados pela autoridade re-
guladora, desde que cumpram certos requisitos. O favorecimento do conteúdo 
australiano e a programação infantil são regulados por padrões de programação 
compulsórios, determinados pela agência, seguindo consultas à indústria e ao 
público. Os tópicos de conteúdo regulados pela ACMA englobam a existência 
de programação infantil.

O Children Television Standards é de observância obrigatória no país e passa 
atualmente por uma revisão. Este documento visa à proteção de crianças e ado-
lescentes, com definições de conteúdos a serem transmitidos e faixas horárias 
conforme classificação. O documento fornece os padrões a serem seguidos pela 
programação infantil, inclusive a classificação indicativa. Essa legislação está 
sendo revista pela ACMA, “para garantir que as necessidades das crianças con-
tinuem a ser atingidas” (Australian Communications and Media Authority). O 
diploma atual define dois tipos de horários de proteção à criança. A banda “C” 
se refere ao período das 7h às 8h30 e das 16h às 20h30 nos dias úteis e das 7h 
às 20h30 nos finais de semana e feriados. Já a banda “P” (dirigida a crianças em 
idade pré-escolar) corresponde das 7h às 20h30, nos dias úteis.

De forma correspondente, os programas especialmente feitos e recomen-
dados para crianças são classificados nas categorias “C” e “P” e devem ser 
veiculados nos horários estabelecidos. As emissoras devem obrigatoriamente 
veicular esta programação, de acordo com a cota mínima estabelecida. Cada 
uma das bandas de horário apresenta restrições de veiculação de programa-
ção considerada nociva às crianças, além de restrições publicitárias, entrega 
de prêmios etc. Também é recomendada a veiculação de “drama” australia-
no, classificado na categoria “C”.

A Canadian Radio-television and Telecommunication Commission — CRTC 
é a autoridade pública independente responsável pela regulação de mídia no 
Canadá. O Código da Canadian Broadcasting Corporation sobre políticas de 
publicidade baniu a publicidade durante, imediatamente antes ou depois dos 
programas infantis, além de impor outras limitações, tais como a venda de pro-
dutos por crianças, a determinação de veiculação de informações claras sobre os 
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produtos e restrições de horários. O código também proibiu os anunciantes de 
encorajar ou retratar “valores inconsistentes com a moral, ética ou os padrões 
legais da sociedade canadense contemporânea”. (LISOSKY, 2001, p. 830).

Algumas regulações esparsas foram desenvolvidas a respeito do conteúdo da 
programação no Canadá, especialmente na grade infantil. Em 1990, criaram-
se regras sobre o uso de estereótipos; em 1993, sobre violência; e, em 1998, 
sobre ética. O país também utiliza o V. Chip para o bloqueio de programas 
violentos e faz diversas restrições publicitárias.

Conclusão

Atualmente, a televisão tem papel fundamental na formação das pessoas em 
desenvolvimento e, por isso, precisa atrair especial atenção da sociedade con-
temporânea.Procurei, neste trabalho, fazer um diagnóstico sobre a possibilida-
de de regulação de mídia para a proteção da criança e do adolescente.

O Brasil é parte de todos os tratados internacionais de proteção à liberdade de 
expressão e também possui um consistente arcabouço constitucional no que se 
refere à garantia deste direito. A vedação à censura é clara e incisiva no ordena-
mento constitucional. Por outro lado, a própria Constituição Federal determi-
na princípios a serem seguidos pela programação televisiva e que mecanismos 
de controle de mídia sejam criados, especialmente no que tange à proteção dos 
direitos das crianças e dos adolescentes.

Não obstante o embasamento jurídico internacional e constitucional, o Brasil 
carece de legislação eficiente sobre a comunicação social e sua regulação. A 
experiência mais desenvolvida no país é a classificação indicativa, de iniciativa 
do Ministério da Justiça.

Avaliando algumas experiências internacionais, de países indubitavelmente de-
mocráticos, nota-se que a regulação de mídia está presente em diversos desses 
exemplos, podendo inclusive elevar o patamar democrático dos meios de co-
municação social.

Por fim, considerando o papel crucial dos meios de comunicação social para a con-
solidação das democracias contemporâneas, percebe-se a relevância de uma atuação 
regulatória democrática no setor para a proteção das crianças e dos adolescentes.
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