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RESUMO:

Fazemos parte uma sociedade de consumo onde é possível perceber a crescente 
preocupação com a aparência física. A valorização da aparência física não é exclusividade 

da sociedade pós-moderna, ela faz parte da cultura de diversas sociedades de diferentes 
maneiras e em diversas épocas. Porém hoje vivenciamos um culto ao corpo que possui 

respaldo dos veículos mídiaticos, onde podemos perceber tanto em novelas/seriados, como 
em editoriais e mensagens publicitárias, a associação da juventude, magreza e beleza ao 

sucesso pessoal e profissional. Esses três itens são frequentemente, associados à felicidade. A 
partir disso, este estudo procura compreender de que maneira essa cultura do corpo 

perfeito reflete em meninas pré-adolescentes, de classe média, como elas absorvem essa 
cultura e o quanto essa cultura baliza seus desejos e ações de compra. 

Palavras-chave: Corpo, beleza, consumo, infantil. 

ABSTRACT:

We are part of a consumer society where is possible to realize the increasing concern towards 

physical appearance. The appreciation of physical appearance isn’t a exclusive behavior of the 

postmodern society, it is present in the culture of many societies, appearing in many different 

ways and in different  times as well.  However,  the cult  of  the body  as we witness today is 

stimulated by the media, and we can perceive the association of thinness, youth and beauty to 

professional  and  personal  success  on  television  series,  editorials  and  advertising  campaigns. 

These items are often associated to happiness. Therefore, this study intends  to comprehend in 

witch ways the culture of the perfect  body affects   middle class pre teenager girls,  how they 

understand this culture and how much  it defines their shopping habits and actions.

Key word: Body, beauty, consumerism, children.
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INTRODUÇÃO

Na nossa sociedade, podemos observar uma crescente preocupação em relação à beleza. A 

valorização da imagem física não surgiu a partir da mídia massiva,  ela há muito faz parte da 

cultura de diferentes sociedades. Podemos ter como exemplo a representação do corpo feminino 

nas esculturas rupestres com formas arredondadas e quadris avantajados, os quais, acredita-se, 

representavam a fertilidade.  Mas esse culto ao corpo e imagem que vivenciamos hoje possui 

respaldo da grande mídia, por onde circulam mensagens editoriais e publicitárias que associam o 

conceito de juventude, magreza e beleza ao sucesso pessoal. 

Quando falamos da mídia como meio de reforço e disseminação desse culto ao corpo 

presente na nossa sociedade, também falamos da publicidade, pois esta faz parte dos dispositivos 

formadores  de  opinião.  Carvalho  (1996),  confirma  a  influência  da  publicidade  nessa 

supervalorização da imagem quando diz que a publicidade bate sempre na mesma tecla, passando 

a mensagem de que para ser feliz e bem sucedida, a mulher precisa estar sempre bela e ser (ou 

parecer) jovem. Já Bauman (2007), diz que a sociedade consumista nunca está satisfeita, sempre 

está em busca de um novo desejo e compara isso em relação à cultura do corpo, quando diz que 

não importa o quanto se esteja em boa forma, sempre vai ser possível estar melhor, porque na 

busca  pela  boa forma,  ao contrário  da saúde,  não  há uma norma  que defina  quando ela  foi 

alcançada. Não existe um objetivo final que quando alcançado não possa ser melhorado.   

A  cultura  do  corpo  está  presente  no  cotidiano  das  mulheres,  seja  em  preocupações 

pessoais ou na pauta de discussões em rodas familiares e sociais e, por isso, é normal que o corpo 

seja de interesse de mulheres de diferentes idades.  

O estudo que aqui propomos sobre esse tema busca compreender de que maneira meninas 

pré-adolescentes, de classe média, absorvem essa cultura do corpo perfeito e verificar o se essa 

cultura baliza seus desejos e ações de compra. O desenvolvimento deste trabalho, então, procura 

entender de que maneira a cultura do corpo perfeito ou a valorização da aparência reflete em pré-

adolescentes, e como essas meninas realizam seus consumos e que preocupações estéticas são 

conectadas a elas.

A  partir  dessas  constatações,  poderemos  obter  uma  compreensão  maior  sobre  esse 

público, para entender como esta cultura vem se desenvolvendo, verificar como faz parte da vida 

destas meninas e, o quanto esta se reflete na vida delas. 

        



CAPITULO I - SOCIEDADE PÓS-MODERNA E CONSUMO 

1.1 SOCIEDADE PÓS-MODERNA E CONSUMO

A sociedade pós-moderna é movida pelos avanços tecnológicos e guiada por tendências 

de consumo; boa parte dos indivíduos, de diversos grupos sociais, vive de inovação tecnológica 

dentro de um mundo globalizado. Everardo Rocha (2004) afirma que o consumo possui uma 

presença  óbvia,  tanto  ideológica  quanto  prática,  no mundo  em que vivemos.  Para  o  autor  o 

consumo é um fato social, algo central na vida cotidiana, que ocupa constantemente o imaginário. 

Quando  definimos  esta  sociedade  pós-moderna  como  uma  sociedade  de  consumo,  é 

interessante abordarmos o consumo de forma mais especifica, e não somente como um todo, pois 

a  palavra  consumo pode trazer  significados  muito  amplos.  Everardo  Rocha (2004)  identifica 

quatro visões do consumo,  que ele denomina como marcas hedonista,  moralista,  naturalista e 

utilitária que circulam nos discursos da mídia e da sociedade como um todo. 

Esse autor não vê essas marcas do consumo como excludentes; para ele, a visão hedonista 

é a abordada em comerciais  publicitários,  onde os produtos e serviços conspiram a favor do 

consumidor para trazer felicidade; onde consumir é o caminho da felicidade. A segunda visão 

trazida  pelo  autor  é  a  moralista,  na  qual  o  consumo é  visto  como  responsável  por  diversos 

problemas  sociais  como  a  violência  e  a  ganância  exagerada;  nesta  perspectiva,  representa 

futilidade e superficialidade, é visto como sendo falso e inconsequente. 

Já a visão naturalista,  apresenta  o consumo como sendo somente  algo biologicamente 

necessário, o que Rocha, E. (2004) contesta, identificando o consumo como algo cultural, pois 

argumenta que nossas escolhas de consumo são diferentes do consumo sem escolhas, como por 

exemplo, consumir o oxigênio. O autor traz como exemplo a questão de que mesmo consumindo 

comida por uma questão biológica, existe uma diferença entre o comer para repor energia e a 

escolha entre o tipo de comida que se irá comer, como sushi ou churrasco, por exemplo. 

A última visão do autor sobre consumo é a marca utilitária, em que ele diz que, apesar de 

os estudos sobre o consumo colaborarem para uma compreensão da sua dimensão cultural,  a 

visão utilitária é aquela presente nos estudos desenvolvidos para entender o consumidor,  seus 

resultados visam aumentar o consumo, como por exemplo, pesquisas sobre preferências de sabor, 

modelo, design, e outros aspectos de produtos antes de serem lançados no mercado.  

        



O consumo, ao contrário do que define a visão naturalista sobre ele, é mais do que suprir 

as necessidades biológicas, pois por meio dele podem-se classificar produtos e serviços como 

característicos de determinados grupos: “o consumo é o exercício de um sistema de classificação 

do mundo [...]”(ROCHA, E. 2004, p. 136). Nesta sociedade de consumo, os indivíduos, buscam, 

por meio dos produtos que consomem, uma maneira de promover a sua imagem, pois, é através 

das escolhas de consumo que refletem suas identidades, que se classificam dentro da sociedade.

os produtos  tem função  primordial  neste  contexto,  uma vez  que  os  objetos  a  serem 
consumidos apresentam uma lógica social pautada nos significados dos grupos ao qual 
pertencem, representando importantes fatores de identificação social (OLIVEIRA, p. 2) 

Esta  sociedade  de  consumo,  segundo  Rocha,  S.  (2004)  tem  como  uma  de  suas 

características ser uma sociedade que assiste o fim das tradições, pois ao contrário da sociedade 

tradicional, na qual o indivíduo sabe o que deve fazer, na sociedade de consumo existem diversas 

opções de o que fazer, seja em relação à religião, aos consumos, aos empregos, à sexualidade, ou 

a diversos outros aspectos da vida. A mesma autora reflete que, por ser essa sociedade repleta de 

opções a serem escolhidas, são estas escolhas que caracterizaram o indivíduo, “qualquer escolha 

configura um ‘estilo de vida’, com seus comportamentos, valores, vestuário e hábitos de consumo 

característicos”. ( ROCHA, S. 2004, p. 113)  

É uma sociedade com completa liberdade de escolha; “essa liberdade, portanto, tem um 

preço: o indivíduo livre e soberano, tendo rompido com o peso restritivo e representativo das 

tradições, deve se tornar inventor de si mesmo, autor de sua biografia”. (ROCHA, S. 2004, p. 

115).  A autora não vê o consumo como resultado de uma manipulação, pois diz que não se trata 

de dizer “seja assim” e sim, trata-se de dizer “seja como você quiser”. A sociedade de consumo 

não impõe uma maneira de ser, mas garante que toda a maneira de ser possa ser expressa através 

de mercadorias e bens de consumo.

Jean Baudrillard afirmava,[...], que o consumo é regido por uma lógica das significações, 
em que  tudo  se  converte  em signo  (até  as  ideologias,  as  religiões,  os  “estilos”,  as 
“atitudes”). A lógica do consumo não é, como poderia parecer, a de induzir a compra de 
determinados bens (ou seja, um fenômeno da ordem da “manipulação”), mas o fato de 
que  qualquer  coisa pode  ser  convertida  ao  serviço  dos  bens  e  transformada  em 
mercadoria - ou seja, produzida, distribuída e consumida.  (ROCHA, S. 2004, p. 117-
118)  

        



Essa sociedade de consumo, que é a sociedade pós-moderna, também é caracterizada pela 

globalização, viabilizada, entre outros fatores, pelos avanços de transporte que permitem que os 

indivíduos que fazem parte dela convivam com diferentes culturas, além dos avanços dos meios 

de  comunicação,  como  a  internet,  que  permitem  que  se  tenha  acesso  a  diversos  costumes 

culturais,  que se tenha notícias  em tempo real  de diversos lugares do mundo e de diferentes 

sociedades.  Isso caracteriza essa sociedade como globalizada,  marcada pela  diversidade,  pela 

mistura  de  culturas,  não  se  tendo  somente  a  cultura  especifica  de  uma região,  mas  também 

incorporando ou rejeitando hábitos e consumos de uma cultura global. 

Porém, Rocha, S. (2004) afirma que estaríamos enganados em supor que a sociedade de 

consumo se afirma substituindo produtos e comportamentos locais por outros, globais, pois ao 

contrário, tudo que é étnico, exótico ou regional surge com algo “autêntico” ou diferenciado, pois 

“é do interesse da economia global que haja culturas ‘locais’ a serem consumidas.” (ROCHA,S. 

2004,  p.  120).   A  mesma  autora  caracteriza  a  globalização,  então,  não  como  sinônimo  de 

padronização, pois afirma que o global é a lógica do consumo, e não o consumo de determinados 

produtos.

Podemos, dessa maneira, perceber esta sociedade como uma sociedade na qual as trocas 

de informações e o mix cultural estão presentes, porém, não necessariamente padronizando os 

comportamentos.  É uma sociedade onde as identidades são expressas através dos consumos e 

aparências, onde temos liberdade para ser o que quisermos ser, dentro de uma oferta de bens 

disponibilizados por uma cultura hegemônica, e consumir o que for necessário para sermos visto 

como queremos que nos vejam. 

Segundo Bauman (2007), a sociedade de consumo tem como base satisfazer os desejos 

humanos  de  uma  forma  que  as  sociedades  do  passado não  puderam realizar  ou  sonhar.  Ele 

também enuncia que a promessa de satisfação só vai permanecer sedutora enquanto o desejo 

ainda não for realizado, pois nessa sociedade toda a necessidade/desejo/vontade que é satisfeita 

não pode deixar de provocar novas necessidades/desejos/vontades. É essa insatisfação constante 

que faz com que a demanda pelo consumo continue e a economia voltada para o consumidor não 

perca a força.

Junto à constante provocação de desejos nos consumidores, há também, como aliada da 

economia de consumo,  a reduzida vida útil  dos produtos. Bauman (2008) afirma que a curta 

expectativa de vida de um produto está incluída na estratégia  de marketing e no cálculo dos 

        



lucros e é preconcebida, prescrita e instilada nas práticas dos consumidores através da exaltação 

das novas ofertas (de hoje) e da difamação das antigas (de ontem).

Bauman (2007) se refere a esta sociedade como uma sociedade que se encontra numa 

constante busca por satisfação, e que é ditada por uma “roda de estilo” que gira constantemente 

tornando o que “hoje é preciso ter” fora de estilo amanhã e sendo substituído pelo novo produto 

que “hoje é preciso ter”. Bauman (2008) argumenta que a referência a “estar à frente da tendência 

de estilo” passa a promessa de um alto valor de mercado, o que pode ser traduzido como certeza 

de reconhecimento, aprovação e aceitação; sugere preocupação em “estar antenado” ao momento 

que os atuais emblemas de “pertença” são substituídos por novos. Esse mercado de consumo 

também possui regras que Bauman define da seguinte maneira:

Primeira:  o  destino final  de toda mercadoria  colocada  à venda  é ser  consumida por 
compradores. Segunda: os compradores desejarão obter mercadorias para consumo se, e 
apenas se, consumi-las for algo que prometa satisfazer seus desejos. Terceira: o preço 
que o potencial  consumidor em busca  de satisfação  está  preparado  para  pagar  pelas 
mercadorias  em  oferta  dependerá  da  credibilidade  dessa  promessa  e  da  intensidade 
desses desejos.( BAUMAN, 2008, p. 18)

Vestergaard e Schroder (2000), assim como já citados Oliveira e Rocha, E. afirmam que 

as pessoas não vivem isoladas, e necessitam do reconhecimento de seus semelhantes, precisando 

pertencer a grupos. Elas possuem necessidades sociais, e ao consumirem bens, satisfazem não 

somente as suas necessidades materiais (comida, água, etc.), mas suas necessidades sociais. Os 

autores afirmam que os vários grupos sociais se identificam por suas atitudes, maneiras, jeito de 

falar e hábitos de consumo; dessa forma, os objetos consumidos deixam de ser somente objetos e 

se tornam veículos de informação sobre o tipo de pessoa que somos ou gostaríamos de ser.          

Os membros da sociedade de consumidores são eles próprios mercadorias de consumo, 
e é a qualidade de ser uma mercadoria de consumo que os torna membros autênticos 
dessa  sociedade.  Tornar-se  e  continuar  sendo  uma  mercadoria  vendável  é  o  mais 
poderoso motivo de preocupação do consumidor, mesmo que em geral latente e quase 
nunca consciente. É por seu poder de aumentar o preço de mercado do consumidor que 
se costuma avaliar a atratividade dos bens de consumo - os atuais ou potenciais objetos 
de desejo dos consumidores que desencadeiam as ações de consumo. ( BAUMAN, 2008, 
p.76)

Jean  Baudrillard  (1995)  diz  que  a  escolha  do  consumidor  tornou-se  de  “racional”  à 

“escolha do conforme”, pois a escolha fundamental, inconsciente e automática do consumidor é 

        



aceitar o estilo de vida de determinada sociedade, deixando, por isso, de ser escolha, desmentindo 

assim a teoria da autonomia e soberania do consumidor.   

A sociedade de consumo é guiada por tendências, que mudam rapidamente mesmo que 

seja uma pequena variação, tornando fácil identificar quem não está a seguindo.

Desta maneira a moda é movida pelas forças do mercado, pois se as pessoas querem 
seguir as regras da moda, que muda a cada dia, têm sempre que estar consumido coisas 
novas. Sem essas pessoas, a moda não é nada. Mas muitas vezes o jogo pode mudar ao 
inverso. Muitas pessoas não são nada sem a moda. São capazes de tudo para estar de 
acordo com ela, o que gera enormes consequências. (Corrêa, 2009, p. 6)

 A indústria da moda no setor de calçados femininos, por exemplo, passa por mutações 

constantes, com as tendências indo e vindo: o salto altíssimo fino e o bico fino que são moda em 

um ano, no outro já são substituídos por um salto alto fino mas com o bico redondo, que no outro 

ano é substituído por salto alto grosso e bico redondo, e assim por diante, seguindo um ciclo de 

renovações que impulsionam a sociedade de consumo.  

Aquilo que se “deve” usar ou ser visto usando transforma-se em um “não se deve” num 
tempo menor do que um necessário para inspecionar o conteúdo de um guarda-roupa; 
quem  dirá  para  substituir  o  carpete  por  tacos.  Nas  revistas  sobre  estilo  de  vida 
responsáveis por ditar padrões, as colunas dedicadas a “novidades” ou “o que é  in” (o 
que  você  deve  ter,  fazer  e  ser  visto  tendo  e  fazendo)  aparecem  ao  lado  daquelas 
devotadas a “o que é  out”(o que você não deve ter ou fazer nem ser visto tendo ou 
fazendo). As informações sobre os últimos lançamentos vêm no mesmo pacote que as 
notícias sobre os últimos acréscimos ao depósito de lixo: o tamanho da segunda parte do 
pacote cresce de um número da revista para o seguinte. (BAUMAN, 2007, p. 112)

O mesmo autor afirma que a vida de consumo não se refere à aquisição e posse, e sim, 

principalmente e acima de tudo,  a estar  em movimento.  A necessidade do mercado estar  em 

movimento busca que o consumidor se adapte às mudanças de tendências, para desta maneira ser 

um “membro” da sociedade de consumidores.  “A ‘síndrome consumista’ envolve velocidade,  

excesso e desperdício. Consumidores plenos não ficam melindrados por destinarem algo para o 

lixo”. (BAUMAN, 2008, p. 111).  O mesmo autor complementa esta situação quando afirma que, 

consumidores plenos aceitam a vida curta das coisas muitas vezes com um prazer disfarçado, mas 

às vezes com uma alegria de quem comemora uma vitória. 

Assim, podemos perceber que o comportamento da sociedade contemporânea é guiado 

pelas  tendências  de  consumo  que  estão  em constante  renovação  e  que  estas  principalmente 

        



ocorrem em consequência do contínuo desenvolvimento tecnológico patrocinado pelas indústrias, 

que faz com que o que hoje é considerado o “último” modelo, amanhã já se torne o “penúltimo”. 

Esses constantes avanços podem ser percebidos facilmente na tecnologia dos aparelhos 

celulares, sempre temos um novo modelo lançado no mercado com alguma melhoria em relação 

ao modelo anterior, e a mesma situação pode ser observada em cosméticos, na indústria da moda, 

e outras. Nesta cultura de consumo, as crianças estão envoltas em tendências para se tornarem 

consumidoras.

O consumo dos produtos certos, as atitudes certas, ajudam a definir os indivíduos e os 

grupos a que pertencem na sociedade. Os produtos formam, em parte, a imagem das pessoas e 

dos grupos, porém, existem outros fatores que definem essa percepção do indivíduo e dentro 

dessa sociedade, que cultua a beleza, a imagem física se torna um destes fatores de percepção.

1.2 IMAGEM FÍSICA E CULTO AO CORPO

Podemos perceber o culto ao corpo ou à imagem física de diferentes formas, em diferentes 

épocas, apesar de ser nos dias de hoje que possuímos a visão de que o sucesso está ligado à 

juventude e à beleza, e que a beleza em boa parte é definida pela magreza. Em outras épocas, a 

estrutura corporal também possuía significados: na época da Renascença, por exemplo, o corpo 

farto era valorizado e retratado em pinturas de mestres como Tiziano Vecellio e Sandro Botticelli. 

Já em um tempo bem mais recente, Garrini (2008) identifica as mulheres da década de 

1940 como extremamente  sedutoras;  cita  Rita  Hayworth,  musa do cinema,  como símbolo  da 

beleza  feminina  na  época.  Fala  também  sobre  a  década  de  1960,  em que  John  e  Jaqueline 

Kennedy representam o ideal de elegância e poder, materializados em seus corpos magros e sem 

exageros. Segundo a mesma autora, na década de 1980, aparece a “super-mulher”, uma mulher 

poderosa,  que  usa  os  cabelos  longos  e  possui  os  ombros  recheados  pelas  ombreiras  e  pelos 

exercícios aeróbicos praticados nas academias.

 Segundo Vestergaard e Schroder (2000) a imagem dominante feminina na publicidade 

atual é o ideal da beleza e da forma, pois a mulher sofreu uma transição, a da mulher doméstica 

para a mulher fascinante.

Vemos a busca pela beleza, magreza e juventude, sendo que estes três itens podem ser 

definidos em uma única busca, a busca pela perfeição. 

        



A mídia encontrou no ‘corpo perfeito’ o discurso ideal para a difusão dos produtos e dos 
serviços  de  beleza,  como  os  cosméticos,  os  moderadores  de  apetite,  as  cirurgias 
plásticas, as clínicas de estéticas e academias esportivas, entre outros. Ela adquiriu um 
imenso poder de influência sobre os indivíduos, massificou a paixão pela moda e tornou 
a aparência uma dimensão essencial na sociedade. (GARRINI, 2008, p. 252)

A constante busca pelo corpo perfeito é reflexo de valores adotados pela sociedade que 

criou  esse  culto  ao  corpo,  reforçado  e  lembrado  pela  mídia  massiva,  sendo  abordado  em 

programas  de  televisão,  revistas,  anúncios,  entre  outros.  Além disso,  segundo Vestergaard  e 

Schroder  (2000)  os  anúncios  veiculados  nesses  meios  refletem  valores  e  atitudes  sociais 

generalizados sobre os meios e os fins das atividades humanas. Afirmam também que a ênfase 

dada aos jovens não é distorção de um fato social, e sim um indicador da pouca consideração que 

a nossa cultura tem pela velhice. 

Ainda sobre a questão da beleza física, Baudrillard contribui com sua opinião:

A gordura e a obesidade também foram belas noutros lugares e noutros tempos. Mas, 
esta beleza imperativa, universal e democrática, inscrita como direito e dever dos todos 
no frontão da sociedade de consumo, manifesta-se indissociável da magreza. A beleza 
não pode ser gorda ou magra,  pesada ou esbelta como o poderia ser numa definição 
tradicional  fundada  na  harmonia  das  formas.  Só  pode  ser  magra  e  esbelta,  em 
conformidade com a actual definição da lógica combinatória de signos, regulada pela 
mesma economia algébrica  que a funcionalidade  dos objectos  ou a elegância  de um 
diagrama.  Será  de  preferência  magra  e  descarnada  no  perfil  dos  modelos  e  dos 
manequins, que se revelam ao mesmo tempo como a negação da carne e a exaltação da 
moda. (BAUDRILLARD, 1995, p. 149-150) 

Vestergaard e Schroder (2000) afirmam que a publicidade apresenta um ideal de beleza 

feminina que não reconhece como resultante de características naturais, pois nenhuma mulher 

atinge esse ideal se não comprar e utilizar uma série de cosméticos manufaturados. Já Elliott vai 

além da necessidade de utilizar cosméticos para atingir o ideal de beleza, quando afirma que 

A  atual  cultura  cirúrgica  promove  a  fantasia  da  plasticidade  corporal  infinita.  A 
mensagem da indústria da reconstrução é que nada pode impedi-lo de se reinventar da 
maneira  que  preferir;  porém,  pela  mesma  razão,  é  improvável  que  seu  corpo 
cirurgicamente melhorado o faça feliz por muito tempo. Pois as atuais remodelagens do 
corpo só são criadas tendo em vista o curto prazo- até “a próxima operação”. [...] Mais 
barata e disponível do que nunca, a cirurgia plástica está se tornando uma escolha de 
estilo de vida. (ELLIOTT apud BAUMAN, 2008, p. 130-131)

        



 O culto ao corpo o transformou em um produto e, como um produto, o corpo pode ser 

vendido.  Araújo  (2005)  discorre  sobre  as  campanhas  publicitárias  de  calçados  e  diz  que 

atualmente,  as  imagens  apresentadas  em  tais  campanhas  enfocam  muito  mais  o  corpo  das 

modelos do que o produto em si, pois o sapato se tornou um adereço para enfeitar o produto que 

realmente está sendo vendido, que é a imagem da mulher atual. Garrini (2008) observa que o 

discurso publicitário de “sucesso”, das pessoas que mantêm o corpo belo, passa a fazer parte da 

memória afetiva do consumidor. A autora afirma que a mídia impressa, em especial as revistas 

femininas e também a televisão, apresentam as “celebridades”, com seus corpos deslumbrantes, 

realizadas,  felizes  e  “bem sucedidas”,  reforçando  o  discurso  de  que  o  corpo  perfeito  é  algo 

fundamental  para  uma  nova  vida,  “leve”,  “bem  acabada”,  e  “feliz”.  Já  Denise  Bernuzzi 

Sant’Anna (1995) torna perceptível a mudança de comportamento por parte da sociedade, a partir 

da cultura de valorização do corpo quando afirma que

foram  inúmeras  as  sociedades  que  acolheram  com alegria  a  presença  dos  gordos  e 
desconfiaram da magreza, como se esta expressasse um déficit intolerável para o mundo. 
Magreza  lembrava  doença  e  o  peso  do  corpo  não  parecia  um pesar.  Entretanto,  no 
decorrer deste século, os gordos precisaram fazer um esforço para emagrecer que lhes 
pareceu bem mais pesado que o seu próprio corpo. Ou então foram chamados a adotar a 
sua gordura de alguma forma de utilidade pública, transformando-a, por exemplo, em 
capacidade de trabalho duro, ou em travesseiro acolhedor das lágrimas alheias... Como 
se os gordos precisassem compensar o peso do próprio corpo, sendo fiéis produtores de 
alegria e consolo. (SANT’ANNA, 1995, p. 20-21)

Como já falamos, podemos perceber essas mudanças pelo que era retratado e valorizado 

nas artes renascentistas, e em outros períodos, pela valorização do corpo atlético nos anos 80 e a 

valorização da juventude e magreza de hoje. É possível perceber essas diferentes valorizações de 

corpos de acordo com cada época, e hoje vemos essa exaltação como sinônimo de sucesso e, o 

não alcance  desse “sucesso” no corpo,  exige algum tipo de compensação por parte de quem 

“fracassou”.

Segundo Baudrillard (1995, p. 136) “tudo hoje testemunha que o corpo se tornou objecto 

de salvação. Substitui literalmente a alma, nessa função moral e ideológica”. O autor afirma que 

após uma era milenária  de puritanismo,  o corpo é onipresente na publicidade,  na moda e na 

cultura das massas sob o signo da libertação física e sexual. Essa sociedade que busca o corpo 

ideal de maneira que sempre está insatisfeito, pois quando um desejo é realizado já possui novos 

        



desejos na busca do corpo ideal, característica essa da sociedade consumista, que é característica 

do mundo onde o capitalismo move a economia.

        



CAPÍTULO 2: O CONSUMO INFANTIL E O CULTO AO CORPO

2.1 CONSUMO INFANTIL

Numa sociedade consumidora, as crianças nascem cercadas de informações que dizem o 

que elas devem consumir, como as novidades em brinquedos, ou acessórios para aperfeiçoar o 

que elas já possuem, figurinhas e promoções em que elas precisam colecionar alguma coisa. 

Além dessas informações, outro fator que colabora para tornar as crianças consumidoras é 

que elas observam o comportamento dos que as cercam, comportamentos estes que atuam de 

acordo com a sociedade de consumo.  

As  crianças  observam.  E  aprendem.  Como  resumiu  Charles  Schwarzbeck:  “Nossos 
filhos são profundamente afetados pelo que vêem e ouvem em sua relação conosco. 
Diferentemente do que pensamos, eles não se ligam e desligam quando estão conosco. 
Estão sempre conosco, interagindo ou observando-nos enquanto levamos nossas vidas.” 
Nossos filhos são profundamente afetados pelo que nós adultos, fazemos. Afinal,  nós 
somos a autoridade. Nós representamos o mundo.( BAUMAN, 2007, p. 142-143)

A “dependência das lojas”, Bauman (2007) afirma, se instala nas crianças logo que elas 

aprendem a escrever e muitas vezes, antes. O autor diz que elas são bombardeadas de sugestões 

de quais produtos vendidos em lojas precisam ter para ser o tipo certo de pessoa, alguém capaz de 

cumprir seu dever social. Ele afirma que é melhor as crianças se prepararem desde cedo para o 

papel de consumidores/compradores ávidos e informados, pois da maneira que as coisas estão 

agora, as crianças de hoje serão os principais consumidores de amanhã. Em relação a esta última 

afirmação, o autor diz que isto não deve causar surpresa considerando que a força de uma nação é 

medida pelo seu PIB, índice medido pela quantidade de dinheiro que troca de mãos. 

As batalhas travadas sobre e em torno da cultura de consumo infantil não são menos do 
que batalhas sobre a natureza da pessoa e o escopo da individualidade no contexto do 
alcance  sempre  crescente  do  comércio.  O envolvimento  das  crianças  com as  coisas 
materiais, a mídia, as imagens e os significados que surgem se referem e se emaranham 
com o mundo do comércio, são aspectos centrais na construção de pessoas e de posições 
morais na vida contemporânea. (COOK, 2004 apud BAUMAN, 2008, p. 73)

Cláudio Raza (2007), afirma que basta olhar os comerciais para constatar que os anúncios 

de produtos para adultos contêm apelos infantis, como uso de animação, efeitos especiais, cores, 

mascotes, etc. Ele cita também, Isabella Henriques, coordenadora do Projeto Criança e Consumo 

        



do Instituto Alana, no Brasil; para ela, as crianças estão sendo estimuladas a entrar mais cedo no 

universo  adulto,  e  assim  estão  absorvendo  modas,  hábitos  e  comportamentos  que  são 

inadequados  para  a  sua  fase  de  desenvolvimento.  Ela  afirma  que  “as  crianças  hoje  são 

consideradas pelo mercado publicitário  como um exército  de promotores de vendas capaz de 

influenciar fortemente os adultos na aquisição de qualquer produto ou serviço”. (RAZA, 2007).

Ainda neste  artigo o autor  afirma que,  superexpostas à publicidade e bem informadas 

sobre o universo do consumo, as crianças interferem, além da escolha de produtos infantis, nas 

compras dos adultos e traz dados de um estudo que diz que de 2005 a 2006 o percentual de 

influência das crianças saltou de 42% para 52% . Bauman (2007) fala que as crianças são vistas 

pelos pais como “selecionadores conscientes”, donas de um conhecimento maior do que o deles 

quando se trata de o que está na moda, do que é obrigatório ter. E esses motivos fazem com que 

as crianças  sejam cada vez mais  consultadas  quando os pais  têm que tomar uma decisão de 

compra. O autor traz dados de uma pesquisa, encomendada pela divisão de marketing do canal de 

televisão  fechado,  Nickelodeon,  destinado  ao  público  infantil,  que  diz  que  89% dos  pais  de 

crianças na faixa dos oito aos 14 anos relatam pedir a opinião dos filhos sobre os produtos antes 

de comprá-los. O autor observa que:

Crianças  dos quatro aos  12 anos  influenciaram diretamente  cerca  de  300 bilhões  de 
dólares  em compras  feitas  por  adultos  em 2002, e esse mercado “influenciado  pelas 
crianças”  cresce  anualmente  à  taxa  de  20%,  enquanto  30  bilhões  de  dólares  em 
mercadorias  foram  gastos  pelas  próprias  crianças  usando  seu  próprio  dinheiro  (as 
estimativas  são de que tais compras  não tenham ultrapassado  6,1 bilhões de dólares 
apenas 13 anos antes). ( MCNEAL, 1999 apud BAUMAN, 2007, p. 149)

Essa mudança em relação ao consumo infantil pode ser observada também no consumo de 

“produtos  de  beleza”  por  parte  deste  público  que  tem  como  referências  reflexos  do  que  a 

sociedade passa para ele, e do que diretamente é dirigido a ele pelos meios de comunicação. 

Considerada a necessidade mais imperativa e urgente é a de consertar ou esconder os 
defeitos faciais e corporais, sejam genuínos ou putativos, a fim de valorizar os ativos 
pessoais vendáveis.  Owen Bowcott  relaciona as reluzentes revistas de alta circulação 
dirigidas  ao mercado adolescente  que adicionam a sucessivos números,  semana após 
semana “brindes  gratuitos”  ou ofertas  exclusivas”  como um “rímel  que alonga  e dá 
volume  aos  cílios”,  um  “maravilhoso  brilho  para  lábios”  ou  um  fantástico  “spray 
bronzeador” O último levantamento realizado na Grã-Bretanha mostrou que 90% das 
meninas de 14 anos usam maquiagem regularmente, enquanto 63,5% das garotas de sete 
a dez anos usam batom e 44,5% usam sombra ou delineador. (BAUMAN, 2007, p. 146-
147)

        



 Segundo matéria da jornalista Cleo Guimarães (2008), o mercado de vaidades direcionado 

para o público infantil está cada vez mais aquecido, sendo uma tendência dentro das grandes 

cidades os salões de beleza infantis, onde o público principal são crianças entre 6 e 12 anos. Esses 

salões oferecem inclusive serviços de festas de aniversários infantis nas suas instalações, onde as 

atrações  variam de  acordo  com cada  salão.  Os  serviços  oferecidos  variam entre  maquiagem 

antialérgica, corte, manicure para unhas decoradas e com brilho, hidratação, mechas coloridas, 

tranças tererê, tatuagens de henna, etc .

A influência pela vaidade pode vir através dos pais ou partir da própria criança, quando 

estas procuram uma identificação com o mundo adulto. A vaidade faz parte da vida da maioria 

das crianças como parte de uma brincadeira, pois no caso das meninas, elas se vestem com as 

roupas da mãe, pegam os sapatos de salto, as maquiagens, as bijuterias, querendo brincar de ser 

adulta. Segundo a psicóloga Patrícia Spada (2008)  “o problema começa quando a imitação vira 

um culto à beleza física, e a vaidade começa a ganhar mais espaço na vida das crianças do que 

deveria.” Por isso, 

é importante que haja, em paralelo, um esclarecimento por parte dos adultos para que as 
crianças  além  de  criatividade,  despertem  desde  cedo  o  senso  crítico  para  que  a 
valorização à estética, pregada pela da indústria do consumo seja uma opção avaliada e 
não uma alienação. (CORRÊA, 2009, p. 5)  

A revista, “Pequenas Empresas & Grandes Negócios” (PEGN),  traz na matéria “De olho 

nas crianças” (2009), um dado de uma pesquisa feita pelo, canal de televisão fechado, Cartoon 

Network, na qual dos 1.503 meninos e meninas entrevistados, 81% afirmam passar mais de três 

horas por dia a frente da televisão, o que consequentemente os expõe a publicidade durante esse 

período. Segundo Kapferer (1987), a televisão é a distração preferida pelas crianças, que vêem 

globalmente as emissões e programas gerais, e não somente os veiculados para a sua faixa etária, 

e  portanto  são  expostos  não  somente  a  anúncios  direcionados  para  elas,  sendo  receptores 

daqueles destinados para adultos, como os de alimentação, bebidas, higiene, cosméticos, entre 

outros.  Dessa  maneira,  a  publicidade  acaba  familiarizando  a  criança  com objetos  do  mundo 

adulto. A constante exposição aos anúncios publicitários e a programas que relacionem dinheiro e 

felicidade  podem  fazer  com  que  as  crianças  tragam  essa  relação  para  a  realidade  delas, 

        



acreditando que a felicidade se dá através do consumo e, consequentemente, a partir do dinheiro, 

como vemos pelos seguintes dados: 

as análises  que fizemos relativamente a 360 crianças  francesas  entre  8 e os 14 anos 
demonstram  que,  com a  idade,  as  crianças  aderiam  menos  a  opinião  seguinte:  ‘As 
pessoas são muito mais felizes quando têm a possibilidade de comprarem muitas coisas’. 
Atentemos contudo em que, embora aderindo menos que as mais novas, nem por isso as 
crianças mais velhas rejeitam essa opinião: são ambivalentes a tal respeito, encontrando-
se a meio-caminho entre a concordância e a discordância. Em contrapartida, as análises 
que  confrontam  a  opinião  das  crianças  que  vêem  pouco,  regularmente,  ou  muito 
televisão,  revelam uma tendência  significativa.  Quanto  mais  televisão  essas  crianças 
virem, mais afirmam que a compra dá felicidade. Esse resultado foi conseguido após a 
eliminação  do  efeito  de  outras  variáveis  como a  idade  e  a  própria  opinião  da  mãe 
relativamente a este assunto. (KAPFERER,1987, p. 210-211)

Apesar de as crianças viverem numa realidade em que o acesso a informação é constante, 

seja na Internet, na televisão, ou em diversos outros meios, e das pesquisas nos apontarem como 

esses meios repassam informações que ajudam a formar as opiniões das crianças, não podemos 

atrelar o aumento do consumo infantil somente a isso. PETTI e MAIA (2009) abordam outro 

fator que influencia este consumo, afirmando que as crianças estão indo à escola cada vez mais 

cedo e, consequentemente, socializando também cada vez mais cedo. Sobre isso, a opinião de 

José Augusto Domingues, especialista em comportamento do consumidor, é que “desde muito 

pequenos eles socializam com diferentes crianças, sabem o que os outros têm e conhecem as 

expectativas do grupo” (apud  Petti; Maia, 2009, p. 28). 

Apesar de o consumidor infantil aparentar ser um público fácil de conquistar, a revista 

Pequenas Empresas, Grandes Negócios traz dados mostrando este consumidor como cada vez 

mais  exigente,  buscando  não  somente  consumir  produtos,  mas  consumir  produtos  que  lhe 

interessem. Os dados apresentados, segundo a empresa de pesquisas TNS InterSciense, é de que 

87% dos consumidores mirins concordariam em trocar uma maior quantidade de produtos de 

menos  interesse  por  algo  que  gostem muito.  É  nessa  realidade  de  informações  que  mudam 

constantemente e de interatividade que as crianças estão inseridas sendo hoje consumidores em 

alto potencial, a pois como afirma Domingues (PETTI; MAIA 2009, p. 28) “quanto mais jovem o 

consumidor, mais descartável é o produto”.

2.2 A CRIANÇA E O CULTO AO CORPO

        



É inegável que a televisão faz parte do cotidiano das crianças; hoje, elas já nascem em um 

mundo onde a televisão ocupa um espaço importante na divisão de atividades do dia. A tevê 

começa a fazer parte da vida das crianças de diferentes maneiras, podendo inicialmente ter como 

único objetivo distrair um bebê com suas cores, ou entreter com suas histórias, mas a partir disso 

ela começa a conquistar o seu espaço, tornando-se importante, um ponto de referência. 

Shaffer  (2005)  diz  que  as  crianças  tendem  a  imitar  as  ações  e  comportamentos  dos 

personagens vividos na televisão, o que pode ser uma coisa boa ou ruim, de acordo com o que a 

criança  está  assistindo:  “as  crianças  não  só  aprendem observando outras  crianças  e  modelos 

adultos  com  quem  interagem,  como  também  aprendem  sobre  papéis  de  gênero  a  partir  de 

histórias lidas e da televisão”. (Shaffer, 2005, p. 478).

 A  partir  da  afirmação  desse  autor  podemos  pensar  que  o  papel  da  televisão  no 

desenvolvimento infantil reflete o que a criança considera que seja um comportamento adequado. 

No caso do culto ao corpo, os estereótipos apresentados em filmes e programas de tevê podem 

afetar a percepção de beleza das crianças que são constantemente expostas a histórias em que a 

menina popular é magra, alta e loira, e a menina “nerd” é baixa e gorda. Até mesmo nas bonecas, 

que deveriam ser um simples brinquedo, temos representações de beleza. 

Como  maior  exemplo  dessa  representação  dos  padrões  de  beleza  está  a  Barbie,  que 

durante  muitos  anos  era  comercializada  exclusivamente  como  loira,  com  olhos  azuis. 

Corrêa(2009) afirma que é comum educadores reagirem negativamente em relação a bonecas de 

moda (como classifica a Barbie), pois estas introduzem as crianças prematuramente às narrativas 

sobre temas como a sexualidade, o consumo capitalista e a beleza feminina.  

As bonecas  de moda não apenas promovem uma suposta sexualidade inapropriada a 
jovens garotas, mas também se constituem enquanto objetos sexuais e sexualizados; na 
mente dos mais prudentes e puritanos, a boneca de moda encoraja meninas e mulheres a 
comprar do capitalismo, cada vestido, cada nova versão. A Barbie representa a própria 
escola  do  consumo  e  a  Mattel  [sua  instituição  fabricante],  denota  as  estratégias 
hegemônicas de um capitalismo maléfico. (Corrêa, 2009, p. 6 - 7) 

Junto  a  programas  de  televisão  que  nos  “mostram”  o  que  consumir,  também  há  os 

anúncios publicitários, muito eficazes em crianças, especialmente antes dos 7 anos, pois, segundo 

Shaffer (2005), estas não percebem a intenção de vender, por trás desses anúncios. A partir dos 7 

anos,  elas  já  começam  a  perceber  esta  intenção,  porém  o  autor  afirma  que  até  mesmo  os 

adolescentes, que percebem a intenção de venda, são convencidos pelos anúncios que assistem, 

        



principalmente  se  o  produto  possuir  a  “assinatura”  de  uma  celebridade.  Essa  afirmação  nos 

mostra que mesmo percebendo a intenção de vender nos anúncios, o produto se torna atraente 

para o receptor quando se identifica com uma celebridade,  e assim a propaganda  se efetiva, 

trazendo  à  tona  o  desejo  de  compra.  “Consumimos  a  mídia.  Consumimos  pela  mídia. 

Aprendemos como e o que consumir pela mídia. Somos persuadidos a consumir pela mídia. A 

mídia, não é exagero dizer, nos consome”. (SILVERSTONE, 1999, p. 150). A citação do autor 

define a relação da mídia com as nossas escolhas de consumo, pois na nossa sociedade é normal 

nos depararmos com matérias cujos os títulos sejam semelhantes a “O que está em alta nessa 

temporada”, “Como se vestir para o trabalho”, “Roupas que fazem você parecer mais magra” 

entre outras. Vivemos uma época em que a sociedade tem suas “modas” balizadas pelos meios de 

comunicação.

 A  mídia  nos  apresenta  opções  de  consumo,  seja  em  relação  à  moda,  alimentação, 

cosméticos entre outros e estas nos são apresentadas pelos mais diversos meios, não somente em 

veículos direcionados a isso, como revistas de comportamento e saúde. Essas opções também 

estão presentes em temas abordados nos jornais diários e na sociedade de um modo geral. Shaffer 

(2005)  afirma  que  na  busca  por  inclusão  e  aceitação,  acabamos  com as  nossas  escolhas  de 

consumo diretamente  ligadas  às  tendências  que  a  mídia  dissemina  e,  por  isso,  tendo a  falsa 

sensação de liberdade de escolha. 

Por intermédio de editoriais, artigos, reportagens, entrevistas, depoimentos, testes, dicas, 
concursos e anúncios,  Atrevida,  Capricho,  Malhação,  Todateen e congêneres oferecem 
descrições textuais e visuais daquilo que é conveniente em matéria de personalidade, 
relacionamento afetivo, saúde, comportamento sexual, aparência, vestuário e acessórios. 
Quinzenal ou mensalmente, proporcionam versões da feminilidade e modelos de auto-
estima e empoderamento (para usar um anglicismo bastante em voga) a partir dos quais 
as leitoras podem construir o seu senso do que significa ser – neste exato momento – 
uma jovem “popular”, “cool”, “fashion”, “moderna”, “bela” e, por mais paradoxal que 
possa parecer, “diferente”, “autêntica”. (FILHO, 2006,  p. 4)

 Elkind (2004) diz que está ficando cada vez mais difícil  reconhecer  as crianças como 

crianças,  e não como adultos em miniatura,  porque as crianças se vestem e se movem como 

adultos.  Junto a  isto o autor  coloca em contraponto o fato  de que crescer  emocionalmente é 

complicado, e pode se tornar especialmente difícil quando a criança possui um comportamento e 

uma aparência de adulto, pois independente da sua aparência o seu desenvolvimento emocional 

ainda é de criança.  

        



Os meios de comunicação promovem não apenas a sexualidade dos adolescentes, mas 
também  o  uso  de  roupas  de  adultos  e  a  adoção  de  comportamentos,  linguagem  e 
estratégias  interpessoais de adultos. A promoção sexual ocorre no contexto de outras 
sugestões e outros modelos para crescer rápido” (Elkind, 2004, p. 37)

Mesmo sofrendo influência  por parte  da sociedade com relação ao culto ao corpo,  na 

transição  da  infância  para  a  adolescência,  as  meninas  também  passam  por  influências 

psicológicas  em função de como elas  vêem as mudanças  que estão ocorrendo no seu corpo; 

segundo Herman-Giddens (apud Shaffer, 2005), para a maior parte das meninas, a maturação 

sexual  inicia-se  entre  os  9  e  10 anos,  quando o tecido  de  gordura se  acumula  ao redor  dos 

mamilos, e essas mudanças físicas são acompanhadas de mudanças psicológicas com relação a 

como essas meninas passam a ver os seus corpos. Segundo Cauffman e Steinberg (apud Shaffer, 

2005), a partir dessas mudanças físicas, as meninas, dentro da cultura ocidental, costumam passar 

a se preocupar com a sua aparência física e como as outras pessoas responderão a elas. 

Nessa  faixa  etária,  meninas  estão  a  caminho  da  adolescência,  que  é  quando  Swar  e 

Richards, (1996), afirmam que elas, de um modo geral, esperam ser vistas como atraentes, e que 

as mudanças que são relacionadas a “imagem feminina ideal”, como a magreza, são sempre bem 

vindas, pois a partir dessas mudanças de físico as meninas costumam se preocupar com o fato de 

estarem  crescendo  ou  engordando  muito.  Sempre  é  valido  lembrar  das  informações  que 

recebemos em relação a imagem corporal desde crianças como as bonecas em que as crianças se 

espelham, e que durante uma brincadeira representam quem elas são, como as Barbies, o exemplo 

mais famoso de beleza. A associação desta boneca com o padrão de beleza ideal é tanto que 

chega a ser um ponto de referência de beleza, quando se diz frases como “ a menina é linda, 

parece uma Barbie”, boneca esta que até pouco tempo atrás possuía somente a versão da boneca 

loira e de olhos azuis.  Hoje temos Barbies de diversas cores de cabelo,  pele  e olhos, porém 

sempre magras, com cintura fina e corpo de dar inveja a qualquer “miss”. 

Através do processo de auto-criação, a brincadeira com bonecas conduz as crianças a 
uma forma imaginária de antecipar sua atuação em futuros papéis sociais como adultos. 
Bonecas como a  Barbie, podem, por exemplo, prover imagens do que é esteticamente 
preferível,  embora  suas  funções  como  recursos  criativos  possam  ir  mais  além,  ao 
permitir à criança transgredir  as regras  durante o processo de construção de imagem 
daquelas bonecas. (CORRÊA, 2009, p. 5) 

Essa auto-criação imaginária, em que a menina se vê como aquela boneca perfeita acaba 

fazendo com que as meninas  desejem ser quando crescerem nada menos do que “bonecas”.  

        



Muitas  vezes  as  preocupações  com a imagem corporal,  principalmente  em relação  ao 

peso,  acabam levando  a  distúrbios  alimentares  que,  segundo Shaffer  (2005),  estão  ligados  a 

fatores psicológicos, como a personalidade de cada menina, e também a estrutura familiar, como 

por exemplo, a maneira que estas são educadas pelos seus pais. O autor destaca como, de certo 

modo, precursora da magreza exagerada, a modelo britânica conhecida como Twiggy, que era 

extremamente magra e obteve grande atenção da mídia popular. Twiggy enviou as mulheres do 

mundo ocidental a mensagem de que a magreza é bela e a gordura é feia. E essa idéia da imagem 

corporal, não só foi comprada pelas mulheres do mundo ocidental, como também foi alçada a 

uma posição de “lei” e consenso geral.  

Não devemos subestimar a importância da beleza e da feiúra reais na vida humana. A 
beleza pode ser uma promessa de satisfação completa ou levar a tal satisfação. Nossa 
própria beleza ou feiúra não contaram apenas para a imagem que temos de nós mesmos, 
mas, também, para a que os outros constroem a nosso respeito, e que tomaremos de 
volta. A imagem corporal é o resultado da vida social. Certamente a beleza e a feiúra não 
são  fenômenos  do  indivíduo  isolado,  mas  fenômenos  sociais  de  maior  importância. 
(SCHILDER, 1999, p. 295-296)

  

Quando pensamos em como o culto ao corpo é disseminado e como este pode afetar a 

vida dentro da sociedade, começamos a perceber a importância dada pela beleza, pois quando a 

associamos a sucesso profissional, por exemplo, não possuímos nenhum tipo de dado objetivo 

que nos diga que pessoas bonitas são mais capacitadas intelectualmente, e mesmo assim essa 

associação da beleza ao sucesso está disseminada como senso comum. 

Nesse contexto de culto à magreza e, a beleza sendo retrato do sucesso profissional e 

amoroso, ocorre o aumento da procura pelas cirurgias plásticas, que hoje estão mais acessíveis e 

seguras. Mas muitas vezes essas cirurgias não servem para construir uma auto-estima positiva em 

um indivíduo, pois de nada adianta estar belo fisicamente, se a imagem corporal não for junto 

alterada, ou seja, se não mudar a maneira como o indivíduo se percebe. Portanto de nada adianta 

estar belo para os outros se não conseguir perceber essas mudanças psicologicamente, se não 

conseguir  sentir  essa  mudança,  Como  afirma  Shilder  (1999)  que,  ao  falar  sobre  cirurgias 

plásticas, fala sobre a necessidade de mudança não só da imagem física, mas da nossa imagem 

corporal  (a  imagem  que  cada  um  tem  de  si),  da  necessidade  de  mudar  o  comportamento 

psicológico em relação a esta imagem.

        



Elkind (2004) traz dados de uma pesquisa feita pelo Media Center do Judge Baker Child 

Guidance Center de Boston, que nos mostram efeitos da pressão em relação a beleza e magreza 

impostos pela sociedade. Um dos dados divulgados é que um terço das garotas Norte-Americanas 

de 12 anos de idade tentam perder peso com dietas, vômito, laxantes, ou pílulas para emagrecer; 

outro dado exposto pela pesquisa é que o descontentamento corporal está diretamente relacionado 

à frequência com que as garotas lêem revistas de moda.

Quando falamos da importância que é dada à beleza e à magreza dentro da sociedade, 

talvez não percebamos a pressão que é colocada nos membros desta para serem magros e bonitos, 

pois nem todos nascem altos, loiros (as), olhos claros e magros. A importância dada ao fato de 

possuir um destes atributos é tanta que podemos ver comunidades dentro da rede social Orkut 

intituladas: “eu tenho olhos verdes!”, “mulheres com a cintura fina”, “foi mal, sou loira natural”, 

“Sim...eu  tenho  peitos!”,  entre  outras,  que  possuem  milhares  de  adeptos.  Ao  contrário  de 

comunidades sobre música, filmes, livros, ou interesses em comum, essas comunidades só tem 

como objetivo exaltar as qualidades físicas, valorizadas pela sociedade, que os membros destas 

querem deixar claro possuir.

2.3 CONSUMO DE MÍDIA POR MENINAS SANTAMARIENSES

Como foi visto, a cultura de consumo e culto ao corpo circulam na sociedade de diversas 

maneiras,  entre  as  quais  foram  apontados  os  meios  de  comunicação.  Por  essa  razão,  são 

apresentados a seguir aspectos relacionados a esse assunto.

As mídias apontadas como as mais consumidas pelas meninas que participaram da etapa 

empírica dessa pesquisa foram identificadas em entrevista feita junto a elas. Foi constatado que 

na televisão os programas consumidos por elas são as novelas veiculadas na rede globo, que 

assistem na RBS TV, principalmente as que são veiculadas ás 19h e ás 21h. 

Essas novelas não são destinadas especificamente para o publico infanto-juvenil, a atual 

novela veiculada ás 19h, possui classificação livre, as novelas veiculadas nesse horário costumam 

ter  no enredo o humor  como um dos destaques  e  nos  quais  predominam histórias  de menor 

densidade dramática;  já as novelas veiculadas as 21h costumam tratar  de temas mais densos, 

tendo situações dramáticas como parte do enredo, no caso da novela que esta sendo exibida nesse 

        



horário  atualmente,  “Viver  a  Vida” ,  a  classificação  etária  é  12 anos,  podendo muitas  vezes 

possuir temas que não adequados a faixa etária das meninas, porém, é assistida por elas.

 Outro  ponto  de  interesse  dessas  meninas  são  os  seriados  e  filmes  destinados  a  pré-

adolescentes, como, Isa TKM, Hannah Montana e High School Musical, entre outros destinados 

ao público infanto-juvenil, e os três são citados pelas meninas nas entrevistas.  

Tanto as séries, como o filme possuem como ponto comum no enredo misturar humor, 

música e romance; no caso de Isa TKM, a trama é centrada em Isabela, uma adolescente que 

confronta questões como o primeiro amor, o primeiro beijo, enquanto busca descobrir quem são 

os  seus  verdadeiros  pais;  ainda  aborda  os  desafios  impostos  de como lidar  com amores  não 

correspondidos, com o colégio, os professores e as pressões de quem tem uma banda.  

Já no seriado Hannah Montana, que acabou originando posteriormente um filme, a série é 

centrada em Miley Steward, uma garota de 14 anos, que vive mora com o irmão mais velho e o 

pai viúvo que é um compositor musical, na trama Miley vive como uma garota comum, porém 

guarda  um segredo,  ao  colocar  uma  peruca  loira  e  lisa  ela  assume  a  identidade  de  Hannah 

Montana, uma famosa cantora pop, que viaja o mundo entretendo fãs com as musicas escritas por 

seu pai.  A trama apresentada nos filmes High School Musical, que é uma trilogia, são musicais 

em que a história central tem como base o romance entre Troy e Gabriella, e a mimada Sharpay 

que sempre busca prejudicar o casal e criar discórdia entre eles.

Pode-se dizer que esse público, quando se identifica de alguma maneira com personagens 

é muito fiel e isso permite que essa interação entre música e séries/filmes não faça somente parte 

do enredo destes e sim tenha toda uma parte dedicada exclusivamente a música.  No caso de 

Hannah Montana,  a  protagonista  Miley Cyrus  possui careira  musical  como a personagem da 

serie e também na vida real;  já os protagonistas de  Camp Rock,  filme lançado em 2008 pela 

Disney, são os irmãos integrantes da banda Jonas Brothers, banda adorada por estas meninas. Os 

personagens de High School Musical também possuem uma carreira musical na vida real e todos 

fazem sucesso  semelhante  ao  sucesso  das  suas  séries/filmes  com o  publico  infanto-juvenil.  

Podemos perceber que a indústria ao perceber a fidelidade desse púbico passa a explorar 

de um outro ângulo o sucesso de suas séries, por isso podemos perceber a crescente onda de 

séries televisivas em que o enredo possui a música como plano de fundo.

Com relação a mídia impressa essas meninas afirmam que faz parte do cotidiano delas as 

revistas destinadas a adolescentes. Segundo Freitas (2000) essas revistas abordam textos sobre 

        



comportamento, o que é um grande chamariz para o consumo delas, pois exploram temas latentes 

no dia-a-dia das adolescentes e sempre se tem uma chamada de capa sobre eles. A autora fala que 

estes textos abordam assuntos como as mudanças que ocorrem na adolescência, e como essas 

mudanças  afetam  o  comportamento  da  garota,  em  relação  à  família,  aos  amigos,  e 

principalmente, em relação aos garotos. 

As  revistas  destinadas  às  adolescentes,  têm  em  grande  parte  matérias  sobre  como 

conquistar  os  meninos,  as  matérias  de  capa  dessas  costumam  trazer  dicas  para  garotas 

conquistarem um namorado, ter mais amigos, trazem entrevistas e posteres de artistas que fazem 

sucesso com as meninas pré-adolescentes e adolescentes. Essas “dicas” que as matérias trazem, 

costumam sugerir a maneira pelas quais as leitoras devem agir, quais ações devem ter, e quais 

devem não  ter.  Freitas  (2000)  diz  que   a  ideologia  ainda  continua  a  mesma,  que  a  mulher 

adolescente deve fazer de tudo em função de aumentar as chances de conquistar o garoto. Pelo 

teor das matérias a jovem adolescente é levada a acreditar que é a única responsável pelo sucesso 

ou insucesso da conquista e do relacionamento. E as próprias revistas abordam a conquista de 

garotos como a solução da felicidade. “Sem garotos a vida não teria a menor graça” (Atrevida, nº 

38), “Os garotos são indispensáveis na vida de qualquer menina” (Atrevida, nº 39). 

Em artigo  que  analisou essas  revistas  Pizzini  (2006)  afirma  que estas  falam como se 

somente as meninas que são “bem-humoradas”, simpáticas e bonitas conseguissem conquistar o 

gato. Assim, as tímidas têm que se esforçar para serem comunicativas e simpáticas. A autora 

também diz  que a diferença  nas características  de cada garota,  muitas  vezes,  nas matérias,  é 

abordada de maneira negativa e os garotos (que a revista trata como alvo de suas leitoras), gostam 

ou se sentem atraídos somente por um perfil de garotas. 

        



3. METODOLOGIA

Considerando  que  o  objetivo  principal  dessa  investigação  centrou-se  em detectar,  em 

meninas  santamarienses  a  percepção  do  culto  ao  corpo e  se  essa  percepção  incide  nos  seus 

consumos cotidianos, o estudo foi feito de modo exploratório, pois não é um estudo conclusivo, e 

sim, obtém uma visão generalizada sobre o objeto de estudo, o que segundo Gil (2006) é uma das 

características  do estudo exploratório,  pois  “pesquisas exploratórias  são desenvolvidas  com o 

objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato” (GIL, 

2006, p.43)

A pesquisa realizada é de caráter descritivo, pois Gil (2006) afirma que um dos objetivos 

das pesquisas deste tipo é a descrição das características de determinada população. A partir desta 

pesquisa procurou-se compreender o comportamento de consumo e desejos de pré-adolescentes 

de classe média, e o caráter descritivo da mesma foi determinado levando em consideração que 

“dentre  as  pesquisas  descritivas  salientam-se  aquelas  que  têm  por  objetivo  estudar  as 

características de um grupo”. (GIL, 2006, p. 44)

A análise dos dados obtidos foi qualitativa e essa escolha foi feita por suas características 

principais,  de buscar aprofundamento ao esclarecer um determinado tema e de trabalhar com 

interpretações do pesquisador, ao invés de privilegiar dados estatísticos.

Na pesquisa qualitativa, a verdade não se comprova numérica ou estatisticamente, mas 
convence  na  forma  da  experimentação  empírica,  a  partir  de  análise  feita  de  forma 
detalhada, abrangente, consistente e coerente, assim como na argumentação lógica das 
idéias, pois os fatos em ciências sociais são significados sociais, e sua interpretação não 
pode  ficar  reduzida  a  quantificações  frias  e  descontextualizadas  da  realidade. 
( MICHEL, 2005, p. 33)

A  pesquisa  teve  como  universo  pré-adolescentes  do  sexo  feminino,  classe  média, 

estudantes de escola de dança em Santa Maria.. A escolha por este perfil foi definida por estas 

possuírem renda para consumo, acesso a diferentes tipos de informações e conviverem em um 

mesmo contexto cultural.

A coleta dos dados foi feita na escola de dança em que essas meninas tem aula, foi feita 

através de grupo focal, essa que é uma técnica “conhecida como entrevista em profundidade, 

fornece informações qualitativas, e utiliza a entrevista com grupos de pessoas pertencentes ao 

ambiente de análise, como forma de coleta de dados”. (MICHEL, 2005, p. 45)

        



A  utilização  de  grupo  focal  permite  perceber  os  interesses  e  reações  dessas  pré-

adolescentes em relação a cultura do corpo e de seus consumos. Com o grupo focal é possível 

obter uma coleta de dados diferenciada devido a interação entre os participantes, pois, “trata-se 

de uma técnica que extrai informações geralmente não visíveis numa coleta de dados comum, ou 

seja, numa coleta de dados individual.” (MICHEL, 2005, p. 45).     

Dessa  maneira  é  possível  compreender  algumas  particularidades  sobre  os  desejos  e 

consumos das entrevistadas, assim como as mídias as quais são expostas. A partir da análise dos 

dados coletados através do grupo focal, procuramos compreender a questão levantada por esta 

pesquisa, ou seja, a de que maneira a cultura do corpo afeta essas pré-adolescentes e como os elas 

têm os seus desejos e consumos balizados por esta. 

        



4  DESCRIÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS. 

         A partir de grupo focal podemos obter alguns dados das meninas entrevistadas que nos 

mostram como a sociedade e os hábitos pertencentes a elas fazem parte de suas vidas. Todas as 

meninas estudam em colégios particulares de Santa Maria, e possuem entre 7 e 11 anos, sendo 

que a M1 tem 7 anos, a M2 tem11 anos, M3 tem 7 anos e M4 tem 10 anos.

4.1  CONSUMO DE MÍDIA. 

A primeira questão colocada ao grupo se refere a quanto tempo, em média, essas meninas 

assistem tevê por dia, para tentar perceber o tempo que estas passam em exposição a esse meio e 

aos anúncios nele veiculados. As repostas com relação ao tempo foram muito parecidas, M1 disse 

“a novela, mais uma hora de tarde, e uma hora antes de dormir, 3 horas, 4 horas no máximo”, 

M2 complementou dizendo “é, acho 3, 4 horas também”.  

 Na sequência  procuramos  saber  que  tipos  de  programa o  grupo assiste,  tendo como 

objetivo verificar se estas vêem programas adequados as suas faixas etárias, que possuem uma 

maneira de comunicar direcionada a elas. A resposta obtida foi um “mix” entre os programas 

destinados a faixa etária que elas pertencem, M1 disse “eu gosto de ver Hannah Montana e Isa 

TKM”, e M2 complementou dizendo “é, Hannah Montana, Isa TKM, e também o High School 

Musical”, todas as meninas concordaram que estes eram os programas que vêem regularmente.

Ao serem questionadas se alguma delas olhava novela, elas afirmaram assistir novelas da 

Rede Globo, como as novelas das 19h e 21h, que atualmente são “Caras e Bocas” e “Viver a 

Vida”,  respectivamente.  M4 disse “é,  eu olho Viver  a Vida e  Caras  e Bocas  também”.  Elas 

afirmaram que assistiam também as novelas anteriores que veiculavam nesses horários. A partir 

dessa afirmação é possível perceber que as meninas assistem programas direcionados ás suas 

faixas  etárias  e  também a  programas  com temas  mais  adultos,  e  portanto  são  expostas  não 

somente a anúncios direcionados a elas,  mas também sendo receptoras daqueles destinados a 

adultos, como foi anteriormente citado por Kapferer no item 2.1. 

Com relação a mídia impressa elas afirmaram ler revistas destinadas a  adolescentes, e 

uma das meninas, que tem 7 anos, disse que não costuma ler ou comprar essas revistas e as outras 

afirmaram ler com freqüência revistas como Toda Teen e Atrevida. M2 afirmou “ai eu sempre 

compro toda teen”. Como foi dito anteriormente, essas revistas costumam dar “dicas” de como as 

        



meninas  devem  agir  para  serem  populares,  descoladas  e  conquistarem  o  “gato”,  porém,  as 

meninas afirmaram que o que traz mais interesse para elas são as partes onde se aborda a vida de 

celebridades.  Elas  mostram  interesse  por  entrevistas,  notícias  e  fotos  dos  artistas  (atores  e 

cantores) que elas gostam. Quando questionadas sobre a parte que mais gostavam de ler,  M2 

imediatamente respondeu  “Ai, sobre os atores. Saber o que eles tão fazendo e as fotos também” e 

M3 complementou “É, sobre os atores e os cantores também”. 

Como  já  abordado  no  item  2.2  desse  estudo,  em  geral  adolescentes  costumam  se 

identificar  com  celebridades,  o  que  pode  explicar  esse  interesse  das  meninas  que  ficaram 

entusiasmadas quando falaram sobre celebridades. 

4.2 CONSUMOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS:

4.2.1 MODA E VESTUÁRIO 

A criança hoje, por ter acesso a diversas mídias, sejam elas direcionadas ou não a sua 

faixa etária estão, como já foi citado, sendo estimuladas a entrar mais cedo no universo adulto, e 

assim podem estar absorvendo modas, hábitos e comportamentos inadequados para a sua fase de 

desenvolvimento.

Com  relação  à  moda,  todas  as  meninas  citaram  como  suas  lojas  preferidas  as  de 

departamento  como  Renner  e  Riachuelo  e  uma  delas  também  citou  uma  loja  destinada 

exclusivamente  para  crianças,  a  Planeta  Criança.  Com relação  as  lojas  de  departamento  foi 

perguntado se estas compravam na seção infantil ou adulta, e M3 e M1 disseram sempre comprar 

na seção infantil. Já M4 disse: “eu compro entre as duas. Às vezes quando não tem roupa que me 

sirva na infantil, que eu uso entre 12 e 14. Quando não tem roupa na seção infantil, tenho que ir 

pra adulta. É, eu compro entre as duas”. 

 Foi perguntado sobre elas seguirem ou não as tendências de moda. Essa pergunta foi feita 

com o intuito de compreender um pouco o consumo dessas meninas e se há relação entre os seus 

hábitos e seus consumos de mídia.  Sobre seguir as tendências de moda, M3 disse “ah, eu compro 

roupa que tá na moda, mas não só por isso”, já M2 falou: “Eu gosto de coisa que tá na moda, só 

que  tem  que  tá  confortável”,M1  e  M4  concordaram  dizendo  que  não  compram  coisas  que 

consideram feias só por estar na moda.  M4 disse:  “E, coisa feia que tá na moda eu também não 

        



compro, aquelas roupas escandalosas eu não compro, só porque tá na moda”. É possível perceber 

que elas possuem uma consciência de o que representa estar na moda, e que afirmam não fazer 

suas escolhas baseadas somente no que esta moda, passam além da beleza da peça, e escolhem 

também pelo conforto.  Essas afirmações,  principalmente com relação ao conforto,  nos fazem 

refletir  o quanto desse pensamento pode ser uma reprodução do que as mães dessas meninas 

passam como visão de moda. 

4.2.2 MAQUIAGEM 

 Já analisando um lado considerado mais adulto,  em relação à maquiagem, as meninas 

todas disseram utilizar gloss frequentemente; já com relação a outros tipos de maquiagem, como 

rímel, blush, lápis de olho e sombra, todas as meninas afirmaram que gostam de usar maquiagem, 

porém a frequência com que o fazem varia. Somente a M2  disse que utiliza no dia-a-dia esse tipo 

de maquiagem. Quando foi questionada se usa sempre no dia-a-dia, M2 disse: “não, mas quando 

eu tenho vontade de vir  assim,  eu passo”,  e  completou  dizendo:  “é,  as vezes  eu venho toda 

maquiada.  Mas não é todos os dias”.  Já as outras meninas disseram utilizar essas maquiagens 

somente quando vão em festas.  

M3 disse não utilizar maquiagem todos os dias; ela falou que gosta de se maquiar, porém 

só o faz quando a mãe deixa. M3 disse, em relação a maquiagem que utiliza: “batom às vezes. Eu 

me maquio né, mas é só quando a minha mãe deixa, por causa que... ah, eu sempre gosto de me 

maquiar”.  Percebemos  a  intervenção  da  mãe  dessa  menina  com  relação  ao  comportamento 

estético da filha. O ato de se maquiar pode ser considerado como uma busca por uma “melhora” 

na aparência.

Pode-se  creditar  esse  interesse  das  crianças  com relação  a  maquiagem a  dois  fatores 

distintos: O primeiro seria, como já foi citado anteriormente, o fato da vaidade fazer parte da vida 

da maioria das crianças como parte de uma brincadeira onde elas vestem roupas das mães e às 

vezes  utilizam  maquiagem  querendo  brincar  de  ser  adultas.  Já  o  segundo  fator  pode  ser 

relacionado com o que os meios de comunicação dirigem a elas, seja em programas que assistem, 

revistas que lêem, ou em anúncios publicitários veiculados. Vale lembrar o que foi abordado na 

pagina  17  desse  estudo,  onde  se  aponta  que  as  revistas  que  possuem alta  circulação  e  são 

dirigidas ao mercado adolescente, que adicionam a suas edições “brindes” como maquiagens.    

        



4.2.3 TECNOLOGIA/ CELULARES

Ao questionar as meninas  se elas possuem celular,  e há quanto tempo;  M3 disse:  “eu 

tenho, não faz muito tempo, assim, uns 5 meses” . Já M4 disse que tem celular faz uns 4 anos”, e 

M1 não possui celular, mas afirmou: “eu não tenho, mas quando eu passar de ano vou ganhar” e 

já M2 afirmou “Ah, eu tenho deve fazer uns 3 anos”.  Perguntadas também se estas já trocaram 

de aparelho celular, e se sim, o porque o fizeram novamente. . A M4 e  M2 foram as meninas que 

já trocaram de celular e  M4 disse que: “eu já tive 2. É que uma vez que o meu celular, eu não 

gostava muito dele, daí eu gostei de um rosa que eu vi, daí eu troquei aquele meu que eu tinha 

pelo rosa”. A partir dessa resposta foi questionado o porque de ela não gostar do que ela tinha, e 

M4 respondeu que: “ Ah, porque o meu celular não fazia quase nada, o rosa ele bate foto e tem 

música”. Já M2 disse que trocou de celular 4 vezes, o motivo que ela disse para ter trocado tantas 

vezes em tão pouco tempo foi que  “um estragou, o outro eu derrubei ele muita vezes no chão e 

ele quebrou, e o outro eu troquei por um mais novo, um Motorola que todo mundo tem, que ele 

tira foto”.

 A  partir  dessas  respostas  podemos  perceber  as  atitudes  de  consumo  de  duas  formas 

diferentes que já foram citadas anteriormente: uma é a falta de durabilidade dos produtos dentro 

da  sociedade  consumista,  e  outra  é  a  necessidade  do  consumidor  de  renovar  os  objetos  de 

consumo. 

Percebemos que numa das trocas o motivo não foi a falta de funcionalidade do aparelho 

antigo,  e  sim,  que  haviam  novidades  no  mercado  que  se  tornaram  mais  atraentes  para  a 

consumidora. Reforçando o que anteriormente foi dito com relação ao consumidor ser guiado 

pelas tendências de consumo que estão em constante renovação, cenário no qual utilizado como 

exemplo aonde já foi utilizado como exemplo a constante renovação tecnológica de celulares, 

que influenciam no consumo.

4.2.4 USO DA MESADA 

Questionadas se ganhavam mesada,  M3 e M1 responderam que “não”, já a M4 e M2 

responderam que sim, M2 respondeu mais especificamente: “eu ganho, cada domingo eu ganho 

        



10 reais”. A partir dessas respostas foi perguntado a M4 e a M2 como que elas gastam a mesada 

que ganham, e M2 disse “ ai, eu gasto mais com as revistas e cd’s”, já M4 disse: “ai, eu gasto 

Como foi falado anteriormente as crianças estão cada vez mais ingressando no mundo 

adulto de mais em maquiagem, batom, essas coisas”.

maneira precoce, os consumos por “produtos de beleza” como maquiagens vem do reflexo do que 

a sociedade e os meios de comunicação dirigem a este público. Anteriormente já foi observado 

sobre as revistas destinadas ao mercado adolescente também abordarem questões relacionadas a 

necessidade de esconder defeitos faciais e corporais, pois estas sempre trazem dicas de como os 

fazer,  seja  através  de  maquiagem  ou  através  da  “roupa  ideal  para  o  seu  biótipo.”   Utilizar 

maquiagem já  esta  se  tornando comum entre  meninas,  como foi  trazido  anteriormente  nesse 

trabalho, um levantamento realizado na Grã- Bretanha (meados de 2006/2007), que mostrou que 

63,5% das garotas de sete a dez anos usam batom, e 44,5% usam sombra ou delineador.

4.2.5 CUIDADOS COM A BELEZA

 Quando foi perguntado se as meninas frequentam o salão de beleza, e se sim, os serviços 

que utilizam, todas responderam que vão às vezes. M3 complementou dizendo: “ai, só pra cortar, 

tirar as pontinhas, pra fazer chapinha”. Já M4 disse que “semana passada eu tive uma formatura 

do meu cunhado, daí eu tive que ir no cabeleireiro, mas eu vou uma vez por mês, às vezes nem 

que não tenha festa essas coisas, mas eu vou no cabeleireiro uma vez por mês pra dar um retoque 

no meu cabelo, cortar”.  M1 disse ir somente para cortar as pontas do cabelo, já M2 falou: “eu 

não vou muito, mas eu tenho manicura em casa. A moça que trabalha lá em casa é manicura daí 

às  vezes  ela   faz  a  minha  unha,  mas  não  sempre”.   Com relação  a  frequência  que  M3 faz 

chapinha, ela respondeu: “... a maioria das vezes que eu faço chapinha é pra me apresentar com a 

dança”.  E complementou dizendo: “eu adoro quando eu aliso o meu cabelo, mas assim, a minha 

mãe não gosta muito que eu alise o meu cabelo. Ela diz que estraga e fica feio”.  Para a pergunta 

“Vocês costumam fazer hidratação no cabelo?”, a resposta de M4 foi “uma vez por mês, quando 

eu vou no cabeleireiro  eu faço”,   M1 disse que “ eu faço,  as vezes a cabeleireira  passa um 

creme”, já M4 e M3 disseram não fazer, M3 disse “ hum, não. Eu só passo creme”.   

A partir dessas respostas com relação a frequência com que vão ao Salão de beleza e o 

tipo de serviço que utilizam, podemos perceber que apesar de utilizarem os serviços dos salões 

        



com regularidade, as meninas não fazem parte do público infantil que frequenta assiduamente os 

salões, como citado anteriormente.  As meninas da amostra não se encaixam por completo no 

cenário discutido no item 2.1, pois salões criados exclusivamente para o publico infantil exigem 

que  as  suas  clientes  possuam  uma  frequência  constante,  e  utilizem  dos  diversos  serviços 

oferecidos.  

4.2.6 RELAÇÃO COM CELEBRIDADES

Com relação ao consumo das meninas ligado às celebridades que estas cultuam, podemos 

perceber um alto índice de desejos e de consumos. Ao perguntar se elas compravam roupas ou 

outros produtos que fossem assinados pelas celebridades que elas admiram todas se mostraram 

interessadas em possuir estes produtos. Com relação a ter roupas com celebridades como Hannah 

Montana, Isa TKM entre outros, a resposta de M3 foi “olha eu nunca tive né, mas pretendo ter”, 

já M4 afirmou possuir uma gaveta cheia, com relação a outros produtos que estas possuem, M4 

disse ter o diário da Isa TKM, uma bolsa do High School Musical, entre outros produtos como 

cremes, perfumes e shampoo da mesma linha. Já M2 disse “eu tenho estojo e caderno do Jonas 

Brothers”. 

Os desejos  de  consumo das  meninas  com relação  aos  produtos  promovidos  por  estas 

celebridades se mostrou bastante evidente, quando foi perguntado quais os produtos que elas não 

têm, mas gostariam de ter, a resposta de M3 foi direta, ela disse “tudo”.  Já M4 disse “eu quero a 

maioria das coisas da Isa TKM. Eu divido tipo, eu não ganho tudo do High School Musical, eu 

ganho um pouco das coisas da Isa TKM, um pouco do High School Musical. Às vezes eu ganho 

da Hanna Montana, mas eu não sou muito fã”, já M1 disse: “ai, eu queria o rádio da Hannah 

Montana, e eu queria também o dvd da Hannah Montana, mas a minha mãe não quis comprar”, e 

M3 também afirmou que gostaria de comprar o perfume e creme corporal assinados por estes 

ídolos infanto- juvenil . 

Essas ações e desejos de consumo por produtos assinados por  celebridades adoradas pelas 

meninas, nos mostram o impacto que a mídia e os programas que estas assistem causam em seus 

consumos, podemos relembrar a citação Shaffer, trazida no item 2.2, em que reforça a questão de 

adolescentes possuírem fidelidade com relação aos artistas que veneram e os produtos que estes 

promovem. 

        



A partir da afirmação de M3, de que gostaria de possuir creme corporal, foi questionado 

se as meninas utilizavam esses produtos, e se o faziam com que frequência. M4 e M3 afirmaram 

utilizar creme de corpo, já M2 disse “eu uso pro rosto, mas só de vez em quando”. Quanto a 

frequência que utilizam esses produtos M4 disse que não usa sempre, que usa quando vai a uma 

festa e complementou dizendo: “eu uso final de semana, passo uma vez por semana”, já M3 disse 

“eu só uso assim quando eu quero ficar bonita, com a pele hidratada, até por que o meu é pra 

depois do sol pra hidratar a pele”. Podemos perceber uma preocupação estética por parte das 

meninas, principalmente quando M3 diz que utiliza o creme quando quer ficar bonita. 

        



5. CONCLUSÃO

A partir da análise das respostas obtidas pelas meninas entrevistadas é possível perceber 

que a mídia tem uma presença significativa junto a suas vidas, desejos e consumos.   

Elas consomem mídia, no quesito televisão, na sua maioria adequada para sua faixa etária, 

porém, assistem à novela das 21h da Rede Globo, que é um programa em que a classificação 

indicativa é de 12 anos devido ao seu conteúdo, que consequentemente é inadequado e pode estar 

colaborando para uma maturidade precoce por parte dessas meninas. 

Quando analisamos o tempo que essas meninas dedicam ao consumo da mídia tevê, de 3 a 

4 horas por dia, percebemos que elas provavelmente são expostas a uma quantidade considerável 

de anúncios, e estes podem de alguma maneira estar ligados a necessidade de consumir produtos 

associados a seus ídolos.  Nas meninas da amostra esse culto ao corpo se mostra de maneira 

menos dominante do que o “culto às celebridades” exaltado pela mídia teen, essas meninas fazem 

parte, aparentemente, de um culto aos ídolos que ajudam a balizar parte dos seus consumos.  Com 

relação a esses consumos,  é fácil  identificar  a  maneira  como essas meninas  tem os produtos 

patrocinados por celebridades  teens  como um objeto de desejo indispensável, a maneira como 

elas descrevem querer todos os produtos, independente de gostar, ou não, necessariamente de 

determinada celebridade,  por exemplo quando a M4 diz que mesmo não sendo muito fã, ela 

possui alguns produtos da Hannah Montana. 

 Ainda  com  relação  aos  consumos  dessas  meninas  é  possível  perceber  como  as 

características com relação a sociedade consumista se coloca presente quando falamos sobre o 

número  de  aparelhos  celulares  que estas  já  possuíram,  a  M4 com apenas  10 anos  já  teve  2 

aparelhos celulares, sendo que ela trocou  o primeiro por que o modelo já estava ultrapassado; Já 

M2 disse ter possuído 4 celulares nos últimos 3 anos,  segundo a M2 ela trocou, por falta de 

qualidade dos primeiros celulares, que estragaram, porém, a ultima troca ocorreu somente em 

busca de um celular igual ao que todo mundo tem, segundo ela, e que tira foto. Isso nos mostra 

que elas já possuem no seu dia-a-dia algumas características da sociedade de consumo, voluntária 

e  involuntariamente,  afinal  ela  no  pretendia  troca-los,  mas  eles  estragaram,  confirmando  as 

estatísticas de que os produtos hoje são menos duráveis e que sai mais em conta comprar um 

novo do que concertar o antigo; e de maneira voluntária quando as meninas admitem trocar algo 

por que o outro era mais novo, mais bonito. 

        



É possível perceber, também, que estas meninas possuem preocupações estéticas, como 

fazer  a  unha,  hidratação  no cabelo,  passar  creme  hidrante,  fazer  chapinha,  se  maquiar,  entre 

outros. É perceptível principalmente o gosto de todas em se maquiar, ao falar de maquiagem as 

meninas ficam empolgadas, todas disseram gostar de se maquiar, inclusive uma das meninas da 

amostra  disse que o valor recebido em sua mesada é gasto em maior  parte com produtos de 

maquiagem.   Apesar  de  gostarem de  utilizar  maquiagem é  possível  que  o  motivo  para  uma 

utilização mais controlada de maquiagem por essas meninas, que admitem utilizar  glosss todo 

dia, pelas mães que possam obter algum controle sobre a frequência  com que as meninas se 

maquiam. 

Com relação  a  cuidados  do  corpo,  podemos  perceber  que  as  meninas  apesar  de  não 

utilizarem o creme corporal todos os dias possuem plena consciência da sua utilização, que busca 

uma pele macia e bonita, tamanha é esta consciência que quando questionada sobre a utilização 

de creme corporal M3 dizem que usam quando querem ficar bonitas, com a pele hidratada. 

Foi  possível  concluir  que  junto  para  as  meninas  a  sociedade  consumista  se  mostra 

presente através do consumo e desejos de consumo, porém, o culto ao corpo não está presente de 

forma incisiva a ponto de definir os consumos dessas meninas. A preocupação que elas possuem 

com relação a beleza não as prende a um mundo voltado para a estética, elas utilizam produtos de 

beleza, porém a frequência com que utilizam esses produtos e serviços nos mostram que este 

culto  ao  corpo,  apesar  de  presente,  não  “domina”  as  atitudes  dessas  meninas,  pois  estas  se 

preocupam e gostam de estar e se sentirem bonitas, mas o fazem de maneira moderada. 
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Apêndice 1 

Roteiro entrevistas meninas.

1- Vocês tem celular? se sim, a quanto tempo?

2- Já trocou celular, se sim,  porque que trocou de celular?

3- Vocês ganham mesada?

4- E como  gastam a mesada?

5- E vocês vão no cabeleireiro , no salão de beleza? Se vão, o que vocês fazem lá?

6- Quais os programas de tv que vocês assistem?

7- E vocês olhavam outras novelas das 8, como caminho das índias, a favorita?

8- E quanto tempo de tv vocês vêem por dia?

9- Aonde que vocês gostam de fazer compras, qual a loja favorita de vocês?

10- por que é a loja favorita, o que vocês gostam lá?

11- Mas e vocês procuram roupas que estão na moda, tipo tendências? Ou compram roupas mais 

básicas?

12- E vocês falaram que gostam de comprar na Renner e na Riachuelo, vocês compram na seção 

infantil, na adulta, ou nas duas?

13- E vocês compram roupa que tenha, por exemplo, a Isa Tkm, a Hanna Montana, essas coisas 

assim?

14- E, algum outro produto que seja deles, como caderno, estojo, vocês tem?

15- tem algum desse tipo de produto que vocês gostariam de ter?

16- Vocês usam maquiagem?

17- Vocês gostam de usar maquiagem?

18 Vocês costumam ler alguma revista?

19-Vocês compram seguido essas revistas?

20-O que vocês gostam de ler? Qual é a parte preferida de vocês na revista?

        



Apêndice 2
Comunidades ORKUT citadas no Referencial.
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