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INTRODUÇÃO
Este trabalho é uma síntese dos resultados parciais
do projeto de pesquisa realizado no Curso de Direito
do Centro Universitário Franciscano sobre o tema: “A
exposição da população infanto-juvenil à publicidade
on-line”.
A análise da exposição dos infantes à publicidade
no ambiente virtual deu-se através da observação
direta, sistemática e não-participativa nos sites dos
jogos virtuais Neopets e Miss Bimbo.
OBJETIVO
O objetivo deste trabalho é analisar o sistema de
proteção integral de crianças e adolescentes em face
da exposição à publicidade no ambiente virtual,
identificando pontos de fragilidade da proteção
existente.
ETAPAS DO PROJETO
A primeira etapa do projeto consiste na análise de
pesquisa documental e consulta a material
bibliográfico.
A segunda fase utiliza-se de técnica de observação
direta, sistemática e não-participativa a sites, jogos
virtuais e redes de relacionamento na internet.
A fase seguinte consiste no estudo dos dispositivos
do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto da
Criança e do Adolescente que se relacionam com a
publicidade abusiva e subliminar.
CONCEITOS
Publicidade abusiva: é toda publicidade
discriminatória de qualquer natureza, que incite a
violência, explore o medo ou a superstição, se
aproveite da deficiência de julgamento e experiência
da criança, que desrespeite valores ambientais, ou
que seja capaz de induzir o consumidor a se
comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua
saúde ou segurança.
Publicidade subliminar: é toda publicidade capaz
de inserir mensagens inconscientemente nas pessoas
tentando persuadi-las a adquirir determinado
produto ou serviço.
Neopets: é um site de Pets virtuais destinado para
crianças que reúne aproximadamente cem milhões
de proprietários de pets que nesse ambiente virtual
tem a capacidade de acessar mais de 160 jogos,
trocar mensagens com outros internautas e adquirir
produtos e serviços virtuais para seus animais de
estimação.

Miss Bimbo: é um site semelhante ao Neopets
destinado a meninas que tem por finalidade cuidar
de uma boneca virtual denominada Bimbo, mulher
fútil em inglês. O jogo virtual estimula a competição
entre as participantes cujo objetivo principal é obter
sucesso, popularidade e um namorado milionário,
além de ser um estímulo à erotização precoce e ao
consumismo infantil exagerado.

CONCLUSÃO
Através do presente projeto de pesquisa é possível
chegar a conclusão que o ambiente virtual é um
espaço livre de qualquer filtragem e que pode se
revelar bastante nocivo ao saudável desenvolvimento
do público infanto-juvenil.
Portanto, entende-se que a tutela do infante na
internet faz-se necessária diante da exposição das
crianças e adolescentes à publicidade on-line
disfarçada sob a forma de jogos infantis inofensivos.
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