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RESUMO: A adultização atribui à criança características físicas, psicológicas e sociais 
semelhantes ao adulto. Com a tecnologia e a mídia cada vez mais presentes na 
infância através da ficção dos comerciais da televisão e redes sociais, as crianças 
estão se tornando adultos infantilizados e frustrados. Mesmo com a proteção contra a 
publicidade infantil, ela já se encontra inserida na sociedade influenciando na 
personalidade e valores das crianças, as deixando expostas ao consumismo e 
erotização principalmente das meninas. É dever dos responsáveis legais pela criança 
garantir os direitos fundamentais para o desenvolvimento desta, para que 
posteriormente essa criança saiba lidar com a realidade fora das propagandas. O 
presente estudo visa a análise da influência da cultura midiática na adultização infantil. 
Empregou-se o método teórico bibliográfico, consistente na análise de obras e artigos 
científicos que versam sobre o tema. 
  
ABSTRACT: 
Adultization attributes to the child physical, psychological and social characteristics 
similar to the adult. With technology and media increasingly present in childhood 
through the fiction of television commercials and social networks, children are 
becoming infantilized and frustrated adults. Even with protection against advertising by 
children, it is already inserted in society, influencing the personality and values of 
children, leaving them exposed to consumerism and eroticization, especially girls. It is 
the duty of the legal guardians of the child to guarantee the fundamental rights for the 
child's development, so that the child later knows how to deal with the reality outside 
the advertisements. The present study aims to analyze the influence of media culture 
on child adultization. The bibliographic theoretical method was used, which is 
consistent with the analysis of scientific works and articles dealing with the theme. 
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A pesquisa é pautada em revisão bibliográfica e tem por objetivo demonstrar 

os impactos que a cultura midiática do século XXI está causando na vida das crianças 

e adolescentes. 

No século XVIII as crianças começaram ser distinguidas na sociedade, mas 

antes disto eram tratadas como adultos em miniatura, portando obrigações e 

costumes semelhantes, onde à infância era formada por trabalho sem nenhuma 

regulamentação.  Com o passar dos séculos, mais precisamente no século XX houve 

regulamentação dos direitos e garantias da criança, trazendo assim proteção ao 

desenvolvimento tornando a infância uma fase reconhecida na vida humana. 

O ordenamento jurídico brasileiro proíbe a publicidade infantil, contudo ocorre 

comumente a publicidade de meninas extremamente maquiadas, de lingerie e salto 

alto sendo a reprodução exata de uma mulher adulta. Essa descaracterização da 

criança insere especialmente a mulher no mundo adulto de forma precoce, forçando 

a erotização de crianças que não tem discernimento do que está acontecendo, mas 

estão ganhando atenção sendo o trivial. 

A presente pesquisa pretende mostrar os fatores que influenciam na 

adultização da criança, ainda, almeja colaborar para uma reflexão sobre os impactos 

decorrentes da perda da infância que inflige diretamente nas garantias asseguradas 

pelo ordenamento jurídico. 

Empregou-se o método teórico bibliográfico, consistente na análise de obras 

e artigos científicos que versam sobre o tema. 

 

I. GÊNESE DA INFÂNCIA  

Crianças sempre foram tratadas como objetos descartáveis para propiciar os 

interesses dos adultos, desde a antiguidade eram comuns infanticídios tendo naquela 

época taxa de mortalidade de 80%, sendo crianças com alguma deficiência, 

indesejadas ou ainda, pelo simples fato de ser mulher.3 

Na era medieval não existia afeto nem definição do que era criança, estas não 

eram incluídas nos testamentos, pois muitas morriam por volta dos cinco anos, a 

                                                 
3 FILHO, José Martins; A criança terceirizada : Os descaminhos das relações familiares no mundo 

contemporâneo (livro eletrônico). 1. ed. São Paulo: Papirus, 2015. p.18. 
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infância terminava aos sete anos e a partir disto as crianças já se tornavam adultos 

na forma de vestir e agir. No século XVII surgiu a imprensa e alfabetização o que deu 

abertura ao conceito de infância nunca tratado antes em razão da alta taxa de 

mortalidade das crianças.4 

Com a criminalização começaram a surgir na Europa os tribunais para julgar 

os delitos cometidos pelos menores, sendo um período de grande violação aos 

direitos fundamentais, pois, os menores eram colocados juntamente com os adultos e 

submetidos a penas restritivas de liberdade sem a oportunidade de defesa e o Estado 

alegava que estava impondo medidas para proteção. Essa fase foi de muita discussão 

o que acarretou no reconhecimento dos direitos fundamentais da criança.5 

No começo da industrialização com o aumento do número de empregos 

ocasionou a contratação de crianças em condições insalubres, muitas vezes expostas 

a jornadas superiores há quinze horas sem alimentação adequada. Essas longas 

jornadas influenciaram no grande número de contaminação por doenças tais como a 

tuberculose. Com a violência crescendo cada vez mais, essas crianças eram 

obrigadas a trabalharem para ajudar os pais em casa, muitas dessas antes dos 

quatorze anos de idades o que influenciou ao abandono dos estudos e pela pouca 

idade brincavam nesses locais de trabalho com o que viam pela frente, o que pela 

inocência acabavam se ferindo gravemente.6 

Com a evolução da sociedade passou a serem cada vez mais comuns os 

divórcios, isto ao contrário do que acontecia na antiguidade. Além dos divórcios temos 

também casos de viúvos ou ainda, famílias pobres, fatos estes que o responsável pela 

criança precisa dispor de seu trabalho para que possa arcar com o sustento da casa 

de forma individual, com isto, pelo sentimento de culpa pela ausência, estes pais 

procuram preencher as lacunas da ausência obedecendo às vontades dos próprios 

filhos como forma de demonstrar amor.7  

                                                 
4 POSTMAN, Neil. O Desaparecimento da Infância: tradução de Suzana Menescal de Alencar 
Carvalho e José Laurenio de MeIo. 1. ed. Rio de Janeiro: Graphia, 1999. p. 26-28. 
5 Garcia, Regina Maria de Marchi. Rights of children and adolescents within 20 years from ECA: the 
education professional and its prospects of effectiveness. 2011. 222 f. Dissertação (Mestrado em 
Direito) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2011.p.18-19 
6 PRIORE, Mary Del; História das Crianças no Brasil  (livro eletrônico). 7. ed. São Paulo: Editora 
Contexto, 2010. p.268-271. 
7 SILVA, A. M. D. D; VACONCELOS, Luciene Ricciotti; A crianca e o marketing (livro eletrônico). 1. 
ed. São Paulo: Summus Editorial , 2012.p.17-21. 
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II. A CONQUISTA DOS DIREITOS DA CRIANÇA  

Em 20 de novembro de 1959 foi promulgada pelas Nações Unidas a 

Declaração Universal dos Direitos da Criança, pautada na necessidade de proteção e 

garantia dos direitos em face da vulnerabilidade e inocência anteriormente 

reconhecida na Declaração dos Direitos da Criança de Genebra em 1924 e na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948.8 

Segundo o artigo 9° da Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959, 

sanciona a proteção contra quaisquer formas de exploração e negligência á criança, 

ainda, proíbe que esta trabalhe antes da idade mínima legal e ao atingir a idade, que 

o emprego não prejudique seu desenvolvimento físico, mental, intelectual ou moral, 

bem como não interfira na educação escolar.9 

Certamente que os princípios trazidos foram de extrema importância e avanço 

para a sociedade surgindo assim, à promulgação da Constituição Federal do Brasil 

que trouxe proteção especial a criança.10 

A dignidade da pessoa humana é a base constitutiva dos direitos da 

personalidade, caracterizando o indivíduo como sujeito de relações e a personalidade 

como o modo de comportamento nas relações. Toda pessoa tem personalidade e com 

ela podem adquirir e proteger seus bens, sendo os inerentes a vida, liberdade e 

honra.11 

O artigo 227 da Constituição Federal do Brasil de 1988 trouxe proteção 

integral da criança sancionando a responsabilidade da família, sociedade e do Estado, 

garantindo a criança saúde, alimentação adequada, educação, lazer, cultura e 

                                                 
8 MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ. Declaração Universal dos Direitos da Criança. Disponível 
em: http://crianca.mppr.mp.br/pagina-1069.html. Acesso em: 4 set. 2020. 
9 MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ. Declaração Universal dos Direitos da Criança. Disponível 
em: http://crianca.mppr.mp.br/pagina-1069.html. Acesso em: 4 set. 2020. 
10 PLANALTO. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 4 set. 2020. 
11 FERMENTÃO, C. A. G. R. Os Direitos da Personalidade como Direitos Essenciais e a Subjetividade 
do Direito. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, Maringá, v. 6, n. 1, p. 1-26, fev./2007. Disponível 
em: https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/313/172. Acesso em: 3 set. 
2020.p.14-15 
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profissionalização, devendo ainda, assegurar a proteção contra toda forma de 

negligencia e discriminação.12 

A constituição reconheceu através do artigo 227 que a criança é uma pessoa 

em desenvolvimento apresentando características peculiares, diante disto atribuíram 

direitos fundamentais as crianças resguardados sobre o princípio hierárquico da 

dignidade da pessoa humana.13 

Por fim, em 13 de julho de 1990 surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente 

comumente conhecido como ECA, sendo este integralmente direcionado a proteção 

da criança e do adolescente, caracterizando estas como criança quem possui até doze 

anos de idade incompleto e adolescente aquele que possui entre doze e dezoito anos 

de idades. 14 

O artigo 1º, III da CF trás o principal princípio basilar da Constituição Brasileira 

inerente a toda pessoa, sendo esta a dignidade da pessoa humana que garante 

proteção integral para que o indivíduo não seja tratado como objeto. Esta proteção 

abrange as crianças que não podem ser inferiorizadas e gozam na integralidade de 

todos os direitos sendo este princípio inerente a condição de pessoa.15 

A dignidade da pessoa humana é a base dos direitos fundamentais, 

individuais, econômicos e sociais.  Possui volume moral, sendo responsabilidade de 

o Estado proporcionar condições para uma vida digna, não podendo deixar de 

proteger o ser humano através da preservação da identidade, integridade e 

dignidade.16 

                                                 
12 PLANALTO. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 4 set. 2020. 
13 Garcia, Regina Maria de Marchi. Rights of children and adolescents within 20 years from ECA: the 
education professional and its prospects of effectiveness. 2011. 222 f. Dissertação (Mestrado em 
Direito) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2011.p.41 
14 PLANALTO. LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 4 set. 2020. 
15 NEVES, Gustavo Bregalda; ROSA, K. L. E. E. ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente: Leis 
especiais comentadas. 3. ed. São Paulo: Rideel, 2019. p.20 
16 FERMENTÃO, C. A. G. R. Os Direitos da Personalidade como Direitos Essenciais e a Subjetividade 
do Direito. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, Maringá, v. 6, n. 1, p. 1-26, fev./2007. Disponível 
em: https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/313/172. Acesso em: 3 set. 
2020.p.3 
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Apesar dos direitos adquiridos pelas crianças e adolescentes, ainda há um 

sentimento de desamparo quando se discute a redução da maioridade penal deixando 

como questão final a efetivação dos direitos da personalidade desses menores.17 

Em caso de afronta aos direitos da criança e do adolescente, cabe ao 

conselho tutelar averiguar a medida necessária para sanar a violação de acordo com 

os artigos 101 e 129 do ECA, ainda em caso de necessidade de resolução na esfera 

judiciária o conselho tutelar deve encaminhar ao Ministério Público que tem o dever 

de manter a ordem proteger os interesses indisponíveis com fulcro no artigo 201 do 

ECA.18 

 

III. INFLUÊNCIA MIDIÁTICA  

Com a evolução da sociedade passou a serem cada vez mais comuns os 

divórcios, isto ao contrário do que acontecia na antiguidade. Além dos divórcios temos 

também casos de viúvos ou ainda, famílias pobres, fatos estes que o responsável pela 

criança precisa dispor de seu trabalho para que possa arcar com o sustento da casa 

de forma individual, com isto, pelo sentimento de culpa pela ausência, estes pais 

procuram preencher as lacunas da ausência obedecendo às vontades dos próprios 

filhos como forma de demonstrar amor.19  

A mídia faz parte da sociedade moderna, e através dela as publicidades usam 

a imagem da criança pela inocência e fácil convencimento ao consumo, ainda a 

imagem de fragilidade que a criança trás, incentiva a venda de produtos relacionados 

a esses aspectos.20 

A mídia tem influenciado a sexualização das crianças e tornando isso 

progressivamente aceitável, ao mesmo tempo erotizando a criança e instigando a 

                                                 
17 Garcia, Regina Maria de Marchi. Rights of children and adolescents within 20 years from ECA: the 
education professional and its prospects of effectiveness. 2011. 222 f. Dissertação (Mestrado em 
Direito) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2011.p.195 
18 PERONDI, M. et al. Infâncias, Adolescências e Juventudes na Perspectiva dos Direitos 
Humanos : Das sombras do sofrimento á genealogia da resistência: uma nova teoria cientifica (livro 
eletrônico). 1. ed. Porto Alegre: Editora EdiPUC-RS , 2018.p.36-38. 
19 SILVA, A. M. D. D; VACONCELOS, Luciene Ricciotti; A crianca e o marketing (livro eletrônico). 1. 
ed. São Paulo: Summus Editorial , 2012.p.17-21. 
20 Mariano, Carmem Lúcia Sussel. Direitos da criança e do adolescente: marcos legais e mídia. 2010. 
267 f. Tese (Doutorado em Psicologia: Psicologia Social) - Programa de Estudos Pós-Graduados em 
Psicologia: Psicologia Social, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010.p.133 
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prática do sexo, mas, banalizando os crimes sexuais. Crianças assistindo por horas 

filmes e novelas com cenas eróticas que causam necessidade de reprodução na 

criança, cenas essas muitas vezes não notadas pelos responsáveis.21 

O marketing desperta desejos e necessidade de ter o que se passa na 

propaganda, isto é comum entre adultos e crianças, ocorre que nem sempre a 

propaganda condiz com a realidade e a criança se vê cercada de frustação, cheia de 

todos os tipos de brinquedos comprados para preencher o vazio da ausência dos pais 

que, porém, não tem a magia conforme mostrou o comercial, e cada vez mais a 

criança usa do sentimento de culpa dos pais para conseguir realizar seus desejos 

através de dramas psicológicos.22 

A publicidade desperta sonho, felicidade e valores imateriais facilmente 

detectados pelos adultos, contudo a criança na fase de desenvolvimento do 

discernimento e do caráter acaba profundamente acreditando no que a propagando 

esta mostrando, não conseguindo distinguir o fictício da realidade.23 

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente conhecido 

como CONANDA, traz no artigo 2º da resolução nº 163/2014 proteção legal contra a 

publicidade abusiva direcionada a criança utilizando aspectos que causem persuasão 

ao consumo, a prática da violência, discriminação ou que abalem o psicológico da 

criança.24 

As propagandas perfeitas que a mídia destina as crianças são abusivas e 

enganosas, partindo contra a proteção legal do CDC. As marcas estão cada vez mais 

incentivando a sexualização e erotização infantil atingindo diretamente no emocional 

das crianças que reproduzem o que assistem sem saber discernir sobre. Crianças 

usando trajes com frases instigantes, roupas, maquiagens e danças sensuais 

estimulam a perda da infância para o mundo adulto, apesar dos discursos 

                                                 
21 REIS, Fernanda; MUZZETI, Luci Regina; LEÃO, A. M. D. C. Sexualidade e infância: contribuições da 
educação sexual em face da erotização da criança em veículos midiáticos. Revista Contrapontos , 
Araraquara, v. 14, n. 3, p. 634-650, set./2014. Disponível em: file:///C:/Users/User/Downloads/5052-
17691-1-PB.pdf. Acesso em: 1 set. 2020.p.9-10 
22 SILVA, A. M. D. D; VACONCELOS, Luciene Ricciotti; A CRIANCA E O MARKETING (livro 
eletrônico). 1. ed. São Paulo: Summus Editorial , 2012.p.24. 
23 SILVA, A. M. D. D; VACONCELOS, Luciene Ricciotti; A CRIANCA E O MARKETING (livro 
eletrônico). 1. ed. São Paulo: Summus Editorial , 2012.p.25-26 
24 MPPR. RESOLUÇÃO Nº 163, DE 13 DE MARÇO DE 2014. Disponível em: 
https://crianca.mppr.mp.br/pagina-1635.html#resolucao_163. Acesso em: 25 set. 2020. 
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moralizadores da mídia contra a pedofilia, sendo ela própria a incentivadora da 

prática.25 

O Código de Defesa do Consumidor no artigo 37,§2º, trás proteção contra 

publicidade abusiva dirigida à criança com finalidade discriminatória sob a vantagem 

da vulnerabilidade de discernimento da criança, se aproveitando da falta de 

julgamento para incentivar a comportamentos prejudiciais a saúde e segurança.26 

O Estatuto da Criança e do Adolescente elenca como crimes o que 

rotineiramente é praticado na cultura do século XXI, sendo inclusive fotografar, instigar 

ou repassar imagens de crianças em cena pornográfica em sentido amplo. De acordo 

com o artigo 241-E do ECA, é crime tudo que envolva atividade de sexo explicito, 

simulado ou exibição dos órgão genitais da criança para vinculação sexual.27 

Com o acesso a internet todos os IP ficam salvos na rede sendo facilmente 

rastreado, o problema é que as redes sociais não comunicam dessa falta de 

privacidade, no entanto compelem o usuário a cadastrar seus dados para ter acesso 

as redes, com isso, mesmo com a concordância dos termos de uso, os dados do 

usuário continuam sendo dele, devendo a rede permitir o cancelamento dos dados de 

forma que não fiquem com quaisquer informações pessoais da pessoa.28 

O nascimento já na cultura midiática está trazendo retrocesso à idade média 

em que não existia o conceito de infância, apesar de todas as regulamentações para 

proteção da criança que possui características diferentes de um adulto, esta é forçada 

a ser um mini adulto tendo agenda cheia de deveres e sem tempo para brincar e 

                                                 
25 D'AQUINO, Lúcia Souza.  A publicidade abusiva dirigida ao público infantil. Revista dos Tribunais 
Ltda, Foz do Iguaçu, v. 106, n. 4, p. 1-16, jan./2017. Disponível em: 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/do. 106.04.PDF. Acesso em: 
4 set. 2020.p.6. 
26PLANALTO. LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990.. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm. Acesso em: 4 set. 2020. 
27 PLANALTO. LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE   1990.Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 4 set. 2020. 
28 FERMENTÃO, C. A. G. R; SILVA, R. D. S. E. A VIDA ESCRITA EM BYTES. A SOCIEDADE 
SUPERINFORMACIONAL E AS NOVAS TECNOLOGIAS: SERÁ O FIM DA PRIVACIDADE E DA 
DIGNIDADE HUMANA?. Revista de Direito, Governança e Novas Tecnologias ,  Minas Gerais , v. 
1, n. 2, p. 140-163, out./2016. Disponível em: file:///C:/Users/User/Downloads/51-172-2-PB.pdf. Acesso 
em: 31 ago. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
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aproveitar a fase essencial para um desenvolvimento saudável e adequado conforme 

garantido pela legislação, a mídia esta destruindo a infância através da ficção.29 

IV. IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA  

A criança é vulnerável a aprender com o que assiste, ela é o reflexo do que é 

ensinado. A psicologia diz que o caráter é desenvolvido até os sete anos de idade, 

isto é comumente descrito nos anos antes de cristo onde se retratava que a criança 

aprendia os valores morais e somente na adolescência buscava-se conhecimento 

cientifico. Na infância, são as atitudes das pessoas que convivem com a criança que 

ensinam estas a serem futuros adultos com as mesmas características morais. A 

criança não consegue discernir o certo do errado e tudo se unifica trazendo uma 

realidade que irá formar o caráter conforme se assistiu.30 

A violência começa no ambiente doméstico que vem se tornando um 

problema de saúde pública cada vez mais grave, pois o abusador utilizasse da 

vulnerabilidade da criança ou adolescente em face do seu desenvolvimento superior 

nas características físicas e psicológicas, onde explora esse poder sobre a inocência 

retirando toda autonomia que a vítima tem sobre seu corpo.31 

O Estatuto da Criança e do Adolescente trás proteção nos artigos 17 e 71 a 

todo tipo de violência física, psíquica e moral salvaguardando ainda, a imagem, 

valores e crenças, tendo a criança direito a informação, cultura, lazer, diversão, 

produtos e serviços que respeitem sua fase de desenvolvimento.32 

Com a evolução da tecnologia é possível se comunicar com pessoas de 

qualquer lugar do mundo através da internet, ainda, a facilidade que um dispositivo 

móvel acarreta no acumulo de fotos e vídeos, podendo ser acessado por outra pessoa, 

o que facilitou o crime cibernético. Na internet existem criminosos utilizadores da Deep 

                                                 
29 D'AQUINO, Lúcia Souza.  A publicidade abusiva dirigida ao público infantil. Revista dos Tribunais 
Ltda, Foz do Iguaçu, v. 106, n. 4, p. 1-16, jan./2017. Disponível em: 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_
produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RDCons_n.106.04.PDF. Acesso em: 4 set. 2020.p.7-8. 
30 SILVA, A. M. D. D; VACONCELOS, Luciene Ricciotti; A CRIANCA E O MARKETING (livro 
eletrônico). 1. ed. São Paulo: Summus Editorial , 2012.p.23. 
31 CAMINHA, L. F. H. R. M. Abuso sexual contra crianças e adolescentes: conceituação e 
intervenção clínica: Conceituação e Intervenção Clinica. 1. ed. São Paulo/SP: Casa do Psicologo, 
2004. p.20-21. 
32 PLANALTO. LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 4 set. 2020. 
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Web e Dark Web, entre eles os pedófilos e traficantes de crianças que conseguem 

rastrear os dados acessados através do IP de busca.33 

Pensando nos crimes cibernéticos, o ECA em 2008 trouxe nova redação aos 

artigos 240 e seguintes para o fim de proteger a criança de quaisquer crimes que o 

mau uso da internet possa ocasionar, tais como instigação, divulgação e simulação 

de ato libidinoso.34 

Segundo estudo realizado, em casos de transtornos psiquiátricos em crianças 

que sofreram abuso sexual dos sete aos doze anos os sintomas mais comuns são 

ansiedade, transtorno pós-traumático e comportamento sexual impróprio, na 

adolescência os sintomas são depressão, isolamento, suicídio, automutilação e 

comportamento sexual inadequado. Ainda, crianças que sofreram abuso sexual estão 

sujeitas a apresentarem quadros dissociativos onde se desligam da realidade para 

tentar burlar as memórias do abuso, estas apresentam ainda, quadros suicidas, abuso 

de substâncias, hipersexualidade, delinquências, baixo desempenho escolar e 

antipatia.35 

É assegurado pelo ECA no artigo 8º o acesso aos programas de saúde da 

mulher, ou seja, a criança adultizada que desenvolveu precocemente a vida sexual e 

consequentemente engravidou, tem proteção legal para eficaz acompanhamento 

voltado ao desenvolvimento e nascimento saudável do bebê e da criança gestante, 

garante ainda, no parágrafo 6º do mesmo dispositivo legal, o acompanhamento 

psicológico á gestante bem como á sua mãe.36 

 

CONCLUSÃO 

A infância demorou séculos para ser reconhecida como fase do ser humano, 

anteriormente a criança era considerada um adulto menor com as mesmas obrigações 

e deveres, ainda não tinham quaisquer proteções, muitas morriam antes da 

                                                 
33 JUNIOR, C. A. B. E. A. K. Crimes Cibernéticos. 1. ed. Curitiba: intersaberes, 2020.p.62-63 
34 PLANALTO. LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 4 set. 2020. 
35 CAMINHA, L. F. H. R. M. Abuso sexual contra crianças e adolescentes: conceituação e 
intervenção clínica: Conceituação e Intervenção Clinica. 1. ed. São Paulo/SP: Casa do Psicologo, 
2004.p. 48-51 
36 PLANALTO. LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 4 set. 2020. 
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adolescência pelas condições insalubres que eram expostas principalmente no 

trabalho.  

Mesmo com a conquista da proteção legal, a criança ainda se mostra 

vulnerável aos avanços tecnológicos do século XXI, tendo em vista o fácil acesso as 

redes de comunicação. A criança se encontra diversas vezes a mercê dos perigos 

cibernéticos, seja por falta de tempo dos pais em analisar os conteúdos assistidos 

pelos menores ou ainda pela falsa ilusão que a criança assiste do mundo, querendo 

reproduzir o que observa. 

Com a facilidade de acesso a conteúdos impróprios e pela facilidade de burlar 

a idade permitida para visualização na internet, o ECA alterou os artigos 240 e 

seguintes para proteger a criança vulnerável aos perigos virtuais, tendo em vista os 

meios como Deep e Dark web onde criminosos buscam crianças para praticar atos 

libidinosos ou ainda, para traficá-las. O maior problema enfrentado é a facilidade de 

persuasão dos criminosos sobre as crianças que acabam escondendo dos 

responsáveis que estão tendo contatos virtuais com outras pessoas e acabam por 

vezes, obedecendo todas as vontades do criminoso seja enviando fotos ou indo a 

encontros. 

Por vezes o pedófilo nem é uma pessoa doente mental, mas, a adultização 

instiga a pratica da pedofilia mascarada na figura de que a criança já é desenvolvida 

para se relacionar sexualmente, sendo esta a maior hipocrisia da sociedade brasileira 

que discrimina a pedofilia, mas contribuem com a adultização das crianças através da 

erotização do corpo com músicas, roupas, danças e maquiagens extravagantes, 

forçando um comportamento adulto em crianças que optam por trocar a fase de 

brincar e se desenvolver por namoros e vida sexual precoce, ocasionando em 

problemas emocionais pela frustração nos relacionamentos afetivos e em alguns 

casos em gravidez que pode ocasionar problemas físicos na criança em fase de 

desenvolvimento. 

A psicologia expõe que a criança adultizada se torna um adulto frágil 

emocionalmente, com tendências depressivas, suicidas, frustrações com pequenos 

dissabores e principalmente adultos sem maturidade desenvolvida, além dos 

comportamentos sexuais impróprios. Ainda, temos a figura do consumismo exagerado 

através da persuasão que ocorre com o excesso de informação que a criança recebe 
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sem ter o discernimento formado, sendo facilmente manipulada pela mídia a adquirir 

produtos demasiadamente, não pela capacidade financeira, mas pela capacidade de 

persuadir os pais a comprar. 

Os pais, a sociedade e o estado tem o dever de garantir os valores morais e 

impor limites para que a criança não se torne um adulto ansioso e depressivo pelas 

frustrações criadas com a falsa noção de felicidade vivenciada na infância midiática, 

garantindo direitos básicos para o perfeito desenvolvimento da criança dentro dos 

parâmetros constitucionais, resguardando o direito da personalidade que constitui 

todos os direitos da pessoa tendo a dignidade como principio basilar.  
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