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RESUMO

O Código de Defesa do Consumidor - CDC reconheceu a vulnerabilidade e a hipossuficiência do consumidor, criando mecanismos para minimizar as discrepâncias atinentes às

relações de consumo, mas não conseguiu coibir a influência negativa que a mídia exerce sobre o público infantil. É notável o aumento crescente de crianças acometidas por

obesidade, erotização precoce, banalização da violência, consumo desenfreado, entre outros. Dada à gravidade do problema é que o presente projeto buscou promover o debate,

tendo como marco a reflexão dos direitos fundamentais do cidadão à luz da Constituição Federal de 1988 e o Código de Defasa do Consumidor. Informar e conscientizar a

população sobre seus direitos, bem como os efeitos da publicidade irresponsável, especialmente em relação ao público infantil é um dos objetivos primordiais do presente projeto.

Esta ação consiste na promoção de palestras e debates voltados aos pais como forma de reflexão sobre os valores postos pela mídia e introjetados no público infantil. As

palestras também envolvem os educadores das escolas de Diamantina do ensino fundamental, bem como a exibição de vídeos como forma de reflexão sobre o tema. Almeja-se

que com essa ação os pais que são os detentores do poder aquisitivo e de compra, reflitam sobre a questão. A comunidade acadêmica da Unidade UEMG Diamantina, envolvida

com as questões jurídicas, despertará sobre o tema, contribuindo de forma positiva para o ensino, pesquisa, extensão e a carreira jurídica dos discentes, sem descurar do caráter

interdisciplinar, perpassando a reflexão sobre os aspectos sociais e econômicos envolvidos. 
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