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I. Introdução ⁄ Justificativa 

A adolescência é um fenômeno relativamente novo, uma categoria 

construída historicamente. No século XVIII surgem as primeiras tentativas de 

defini-la e no século XX estabeleceu-se como condição e como conceito, com o 

surgimento de uma consciência etária em oposição jovem/ não – jovem.  A moda 

e as tendências culturais passam a ser definidas e elaboradas para e por estes 

atores o que não significou, entretanto, a valorização e a compreensão mais 

aprofundada do desenvolvimento do jovem.  

Na abordagem histórico-cultural, a adolescência não é uma fase natural 

do desenvolvimento ou uma etapa natural entre a vida adulta e a infância, mas 

concebida como uma construção social com repercussões na subjetividade e no 

desenvolvimento do sujeito. Ou seja, um momento significado, interpretado e 

construído com e entre sujeitos, nas relações sociais em um dado tempo 

histórico. 

À adolescência associam-se marcas do desenvolvimento que são 

construídas e significadas socialmente. Os jovens têm a referência para a 

construção de sua identidade e os elementos para a conversão do social em 

individual nas interações sociais que realizam. 

A adolescência se refere, assim, ao período de latência social constituída 

a partir da sociedade capitalista gerada por questões de ingresso no mercado de 

trabalho e extensão do período escolar, da necessidade do preparo técnico 

(BOCK, 2007). Estes aspectos sociais e históricos instituem uma fase de 

afastamento do trabalho e o preparo para a vida adulta. 

Clímaco (1991 apud BOCK, 2007) postula que o jovem apresenta todas 

as condições cognitivas, afetivas e fisiológicas para participar do mundo adulto, 

mas, distante do mundo do trabalho e das possibilidades de obter autonomia e 

condições de sustento, mantém a dependência do adulto, o que gera 

características que refletem a condição social na qual se encontram: crises de 

identidade e busca de si mesmo; tendência grupal; necessidade de 

intelectualizar e fantasiar; atitude rebelde; onipotência, dentre outras.  
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Assim, as condições sociais é que criam o fenômeno “adolescência”. A 

adolescência é uma fase da vida que adquire diferentes características ao 

incorporar ideários advindos de diferentes mentalidades, tal como a neoliberal 

que lhe assegura um status e um conjunto de necessidades que se estabelecem 

mediante as demandas do sistema globalizado dominante. Neste contexto, a 

mídia se torna seu porta-voz mais ferrenho quando o quesito implicado é o 

consumo. 

Para Baudrillard (2008), o consumo está relacionado à técnica e aos 

meios de comunicação de massa, por intermédio de um sistema de signos, uma 

espécie de operador para a leitura do mundo. O consumo configura o eixo 

organizador das sociedades contemporâneas e funciona como um modo ativo 

de relação, de atividade sistemática e de resposta global, base a todo o sistema 

cultural. 

Já Bauman (2001) aponta as transformações que envolvem o consumo 

na modernidade, ou seja, da sociedade de produtores, por meio do trabalho, à 

uma sociedade de consumidores, em que o consumo é a chave. 

O surgimento de novas tecnologias desencadeou mudanças em todos os 

domínios da experiência humana, a demanda não mais condiciona à oferta, ao 

contrário, a oferta determina ou cria a demanda. Primeiro os produtos aparecem; 

depois, encontram-se aplicações para eles. E a produção passa a exceder a 

demanda, seja ela genuína ou inventada. 

Não raro novos valores e necessidades, dissimulados, se instituem por 

meio da sedução das mídias e cunham o perfil dos jovens, destinados a serem 

meros consumidores. A interpelação e apelos midiáticos associam o ter como 

condição de possibilidade de ser feliz.  

O consumo, fenômeno cultural, segue, pois, plasmado e direcionado por 

aspectos econômicos e históricos. E os bens de consumo passam a ostentar e 

evidenciar valores e princípios culturais, estilos de vida, de identidade e de 

alteridade. Para os adolescentes, de modo geral, as relações sociais são 

consideradas um meio de legitimação de mundo e comportamento. O grupo de 

teenager transforma-se em referência ao desenvolvimento da identidade e ao 
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sentido de pertença adolescente. Como ato cultural, os membros do grupo 

apoiam-se mutuamente e fortalecem os interesses diversos, valores, cultura, 

estilos de se vestir, lazer, etc. 

A mídia, através da veiculação de seus apelos imagéticos ou não, possui 

uma estrutura simbólica que tende convencer o consumidor quanto à 

essencialidade de um dado bem, simbólico ou não, tem na vida do sujeito e 

desenha uma narrativa que compele o sujeito a atribuir determinados valores e 

a estabelecer uma relação pessoal com um bem. Ele se torna, desta forma, 

apenas necessário. Os papeis sociais a serem incorporados e desenvolvidos são 

alvo da manipulação midiática, principalmente no que concerne ao gênero. O 

que é ser masculino e ser feminino é incorporado de acordo com os interesses 

de dados contextos culturais, econômicos e políticos. 

O papel do gênero é a expressão pública da identidade ou conjunto de 

condutas que se espera do sujeito e socialmente exigidas, associadas à 

sexualidade em consonância com suas diferenças traçadas pelo próprio gênero. 

Assim, os papéis femininos e masculinos são padronizados a partir de 

expectativas de uma conduta adequada a cada sexo. As atribuições acerca 

desses papéis criam as desigualdades de gênero (FAGUNDES, 2001). 

Lipovetsky (2005) situa a mulher, no contexto histórico, em três momentos 

distintos relacionados: (1) aos mitos de Eva e Pandora, demonizada e 

desprezada pelos homens; (2) à mulher idealizada, associada à imagem da mãe, 

da pureza, da santidade, contrapondo-se à anterior e (3) à atual mulher, 

emancipada e presente nos diversos segmentos e contextos, igualmente 

sedutora, inclusive na mídia e na publicidade.  Desde esta perspectiva, a beleza 

feminina continua sendo valorizada e a mulher ainda não perdeu sua condição 

de símbolo de mulher objeto. 

A mídia, de forma ambivalente, legitima a caracterização do feminino em 

termos de sua fragilidade, sensibilidade, descontrole emocional e consumo, 

operando em uma lógica homogênea e única de identidade social de gênero 

(ROMANI, WINCK, STREY, 2013), contribuindo para a perpetuação das 

estereotipias e para hegemonia do homem. A literatura mostra que essa rede de 

simbolismos talvez explique porque algumas pesquisas sustentam que a maior 
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parte dos compradores compulsivos são mulheres (DITTMAR e DRURY, 2000; 

RODRIGUEZ-VILLARINO et al., 2005; ROMANI, WINCK, STREY, 2013).  

Enquanto isto, compulsões se multiplicam, aumentam os objetos de 

desejo e de consumo em ambos os sexos e o que varia, em relação a homens 

e mulheres, são os tipos de descontrole e, provavelmente, sua visibilidade no 

que concerne às compulsões (ROMANI, WINCK, STREY, 2013).  

Não é surpreendente que a condição de ser mulher pressuponha tarefas 

distintas a depender da época e da sociedade. Na cultura ocidental, o 

falocentrismo acentua as estruturas simbólicas na construção social do sexo, 

que estão calcadas nas especificidades culturais e históricas do gênero 

(BOURDIEU, 1999). São estruturas que perduram no tempo e nas formações 

identitárias das pessoas.  

As mulheres incorporam tais demandas sociais sem tematizá-las. E a 

cultura patriarcal, ainda vigente, possui tentáculos no pensamento científico, na 

psicologia, por força da psicanálise, a mulher estava fadada à inveja do pênis e 

à incompletude, restando-lhe ser mãe para obter reconhecimento e felicidade. A 

figura materna tornou-se empoderada e também a principal responsável pela 

saúde e cuidados da prole (ROMANI, WINCK, STREY, 2013).  

Com a ocupação de espaços e aumento das possibilidades de ascensão 

política, social, econômica e cultural, têm ocorrido investimentos cada vez mais 

agrandados do setor de marketing, posicionando a mulher, principalmente a 

adolescente, como um dos principais alvos das campanhas publicitárias. 

Em se tratando das adolescentes, sujeitos em processo de ressíntese de 

ego, de aprofundamento e definição da própria identidade, é importante e 

necessário que se conheça e reflita sobre a influência da cultura e dos aportes 

midiáticos no consumo e os reflexos que produzem subjetivamente, nos grupos 

sociais a que elas pertencem e na família. 

Sabe-se que o consumo constitui a base do sistema cultural ocidental e, 

presente no palco escolar, crianças aportam à escola já totalmente imersas e 

capturadas pelas malhas do consumo. Os apelos midiáticos, sejam eles 

televisivos, das redes sociais ou outros, muito precocemente "ensinam" e 
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“conquistam” clientes. Ainda no berço, crianças são expostas à lógica da 

sociedade de consumo e à sociedade de consumidores, de forma intencional, 

mas sub-répticia, ou seja, de forma dissimulada e com contornos ingênuos.  

Se a socialização primária das crianças segue a lógica consumista, a 

secundária, operada na escola, mostra a naturalização do consumo nas próprias 

práticas pedagógicas que ocorrem cotidianamente de modo pouco tematizado e 

sem intencionalidade aparente. Embora o poder público tenha inserido 

orientações curriculares aos sistemas de educação, através dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs1), cartilhas e leis que abordam e orientam sobre 

como lidar com o consumo, na escola, as práticas de educação para o consumo, 

via de regra não suplantam o estímulo ao “consumo consciente”. Fala-se em 

direitos do consumidor, alimentação saudável, educação econômica, 

reciclagem, e uso racional da água, etc. A educação escolar limita-se aos 

conteúdos declarados ou formalizados, deixando a descoberto o fundamento, a 

essência do consumo: a criação e a manutenção do desejo.  

Sabe-se que a adolescência configura a transição da infância à fase adulta, 

o que gera indefinições acerca de si mesmo e crise de identidade.  Sabe-se, 

também, que é o momento em que   há um descompasso entre o desenvolvimento 

físico e a maturidade emocional. Considerando as meninas, cada vez mais 

precocemente, elas   atravessam intensas mudanças corporais, apresentando 

corpos com contornos femininos bem definidos. E são levadas a perceber e 

internalizar que a elevada valorização do corpo feminino, em sintonia com os 

padrões de beleza atuais, é sinônimo de sucesso e de poder. Esta compreensão 

se dá, principalmente, pela exposição às demandas sociais e não raros familiares 

progressivamente mais erotizadas.  NO processo de desenvolvimento psicológico 

as adolescentes necessitam, portanto, realizar dois movimentos essenciais, um 

rumo à organização de suas identidades, significando as alterações corporais que 

ocorrem no período e dar respostas às exigências sociais que lhes são dirigidas 

nesta trajetória. 

A crise de identidade configura o lócus simbólico muito adequado para 

ancorar induções inadequadas que podem resultar na fragmentação do próprio 

corpo com sintomas dismórficos. A dificuldade de lidar com o próprio corpo em 
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transformação produz a rebaixa do auto-conceito e instala uma autoestima 

comprometida, reduzida. 

A valorização exacerbada da sexualidade e da aparência na sociedade 

contemporânea, torna as adolescentes suscetíveis e frágeis aos diversos apelos 

da sociedade, inclusive no que concerne ao consumo acrítico de produtos 

materiais e simbólicos oferecidos pelos meios de comunicação.  

Considerando tais pressupostos, o objetivo deste projeto é indagar às 

adolescentes sobre a condição de se constituir e ser mulher, na   

contemporaneidade e analisar o impacto dos apelos da sociedade de consumo 

nessa constituição. 

Hipotetiza-se ser possível à adolescente se tornar alvos fácil do 

consumismo, cedendo aos apelos consumistas como busca de alternativa de 

constituição de sua individuação. 

 

II. Fundamentos teóricos   

 

A base teórica escolhida para este trabalho foi a abordagem desenvolvida 

por Charles Sanders Peirce, que oferece uma estratégia metodológica e 

possibilita a leitura de inúmeros processos sígnicos. 

Semiótica é a ciência dos signos e dos processos significativos, constituindo, ao 

mesmo tempo, uma ciência teórica e uma ciência aplicada (NÖTH, 1995).  

Em sua dimensão de ciência teórica ocupa-se do estudo da natureza dos signos, 

origem e estrutura, tipologia dos sistemas linguísticos e não lingüísticos e dos 

processos de cognição e comunicação. Como ciência aplicada, a semiótica 

possui intersecção com todas as demais ciências que se dedicam à investigação 

de fenômenos sígnicos.  

Santaella (1995) afirma que a Semiótica é a ciência cujo objeto se debruça 

sobre que todas as linguagens possíveis e examinar os modos de constituição 

de todo e qualquer fenômeno que produza significação e sentido.  
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 Autores como Deely (1990) sustentam, ampliando o espectro de 

abrangência da semiótica, que seu  objeto de estudo é também a ação dos 

signos, ou semiose, isto é, o processo de significação,  de produção 

de significados.  

  Em síntese, a semiótica é o estudo de todos os possíveis tipos de signo, 

seus modos de significação, de denotação e de informação e o todo de seus 

comportamentos e propriedades, na medida em que não sejam acidentais 

(BACHA, 1993). 

Signo é uma coisa que representa uma outra coisa: seu objeto. Ele só 

pode funcionar como signo se carregar esse poder de representar, substituir uma 

outra coisa diferente dele (Santaella,1983). Nas palavras do autor: 

 

“Defino um Signo como qualquer coisa que, de um lado, é assim 

determinada por um Objeto e, de outro, assim determina uma idéia na 

mente de uma pessoa, esta última determinação, que denomino 

o Interpretante do signo, é, desse modo, mediatamente determinada por 

aquele Objeto. Um signo, assim, tem uma relação triádica com seu 

Objeto e com seu Interpretante (PEIRCE, 1991, p. 41). 

 

Para o autor, o signo é entendido como algo que representa alguma coisa 

(objeto) que não pode estar ali. Signo é, portanto, um representâmen, algo que, 

sob certo aspecto ou de algum modo, representa alguma coisa para alguém; isto 

é, cria na mente do intérprete (receptor, decodificador) um sinal equivalente (ou 

um signo melhor desenvolvido), ao qual Peirce (1991) chamou de interpretante 

do primeiro signo. 

• Representâmen: aquilo que funciona como signo para quem o percebe (o 

próprio signo que percebemos); 

• Objeto: aquilo que é referido pelo signo; 

• Interpretante: o efeito do signo naquele (ou naquilo, incluindo outros seres 

vivos ou dispositivos comunicativos inumanos, como os computadores) que o 

interpreta, dentro de um contexto de significação; processo relacional que se 

cria na mente do intérprete. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Significado
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O representâmen é da ordem da primeiridade; o objeto é da ordem da 

secundidade (há, de fato, 2 objetos); o interpretante é da ordem da terceiridade 

(há 3 interpretantes). 

Peirce (1991), no início de seus trabalhos, estabelece três tricotomias do 

signo. A primeira tricotomia envolve a natureza material do signo, se dá em 

relação ao signo consigo mesmo por uma qualidade, uma singularidade ou uma 

lei geral. Assim, um signo pode ser um quali-signo, um sin-signo ou um legi-

signo. A segunda tricotomia diz respeito a relação do signo com seu objeto. 

Desta forma, um signo pode ser um ícone, um índice ou um símbolo. A terceira 

tricotomia relaciona o signo ao seu interpretante. Um signo pode ser um rema, 

um dici-signo ou um argumento. A relação entre estas tricotomias gera 10 

classes de signos, formando a percepção que se dá em três níveis: Primeiridade, 

Secundidade e Terceiridade. 

Ele estabeleceu 10 tricotomias, isto é, 10 divisões triádicas do signo de 

cuja combinatória resultam inúmeras classes que  se estabelecem na relação do 

signo consigo mesmo (Quali-signo, Sin-signo, Legi-signo), do signo com seu 

objeto (Ícone, Índice, Símbolo) e do signo com seu interpretante (Rema, Dicente, 

Argumento). Como explica Santaella: 

 

Cada uma dessas divisões foi então re-subdividida de acordo com    as variações 

próprias das categorias de primeiridade, secundidade e terceiridade.  

Os signos em si mesmos podem ser: 1.1 qualidades; 1.2 fatos; e 1.3 ter a 

natureza de leis ou hábitos. Os signos podem estar conectados com seus objetos 

em virtude de: 2.1 uma similaridade; 2.2 de uma conexão de fato, não cognitiva; 

e 2.3 em virtude de hábitos (de uso). Finalmente, para seus interpretantes, os 

signos podem representar seus objetos como: 3.1 sendo qualidades, 

apresentando-se ao interpretante como mera hipótese ou rema; 3.2 sendo fatos, 

apresentando-se ao interpretante como dicentes; e 3.3 sendo leis, 

apresentando-se ao interpretante como argumentos. Dessas nove modalidades, 

Peirce extraiu as combinatórias possíveis. Aquilo que um signo representa para 

seu objeto dependerá, em parte, do tipo de conexão entre signo e objeto e a 

espécie de conexão dependerá do caráter ou natureza do próprio signo 

(SANTAELLA, 1995, p. 121). 

 

A utilização da semiótica peirceana como base teórica pode integrar o 

processo de análise de anúncios comerciais e favorecer a discussão dos efeitos 
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do sistema de atributos que pretende gerar no público alvo, diferentemente dos 

métodos convencionais para avaliação de comerciais que são incompletos e 

fragmentados. 

 

III. Objetivos 

3.1 Objetivo geral 

O objetivo deste projeto é verificar o processo de constituição de ser 

mulher em adolescentes, com idade de 13 a 17 anos, de uma escola de 

educação fundamental do DF., na   contemporaneidade   e analisar o impacto 

dos apelos da sociedade de consumo nessa constituição por meio da exposição 

a anúncios de propaganda dirigidos ao público feminino.  

3.2  Objetivos Específicos 

 

3.2.1 Identificar as percepções que as adolescentes 

possuem de si mesmas e do que significa ser mulher; 

3.2.2 Identificar as percepções que as adolescentes sobre o 

ato de consumir na atualidade;  

3.2.3 Verificar as reações comportamentais das participantes 

quando expostas a anúncios comerciais de produtos 

destinados ao público feminino; 

3.2.4 Propor a vivência de situações que permitam a análise 

e tematização do conteúdo e objetivos explícitos e 

implícitos de anúncios comerciais de produtos 

destinados ao público feminino a fim de verificar a 

reação das adolescentes diante do exposto; 

3.2.5 Verificar as percepções das adolescentes sobre o ato 

de consumir após a participação no projeto e se houve 

alteração das mesmas quanto a atitudes e ao 
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comportamento dirigidos aos consumos, ao final da 

investigação. 

IV. Metodologia 

Esta é uma investigação que utilizará a semiótica peirceana como 

aporte teórico e metodológico. 

Os métodos de análise semióticos são realizados por meio de três 

etapas. A primeira é a análise do signo em si mesmo, a segunda etapa faz a 

análise do signo em relação ao objeto (imediato e dinâmico) e a terceira analisa 

o signo em relação ao interpretante (em suas duas tricotomias, a primeira: o 

imediato, dinâmico e final, e a segunda: o interpretante emocional, o energético 

e o lógico).  

Nesta perspectiva, em um primeiro momento, serão analisaremos as 

mensagens dos anúncios no que diz respeito aos processos comunicacionais. 

Em seguida, de acordo com o pensamento triádico de Peirce, será realizada a 

descrição da mensagem em si mesma – sem julgamentos da peça, 

contemplando o objeto que levará a perceber quais signos estimulam os sentidos 

e como o fazem.  Na sequência, será apreendida a referencial idade da 

mensagem, apontando as singularidades do objeto, as sugestões que dele 

emanam e ao que a mensagem se refere. E por último, se buscará a 

interpretação da mensagem, um entendimento de como, em quem e para que 

os efeitos, raciocínios e lógicas são provocados. 

 

4.1 Participantes 

Participarão da investigação adolescentes, do sexo feminino, com idade 

de 13 a 17 anos, regularmente matriculadas em uma escola de educação 

fundamental do DF. 

 

4.2 Instrumentos e Procedimentos 
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Serão elaborados: 

a) roteiro de entrevista para identificar as percepções que as 

adolescentes possuem de si mesmas e do que significa ser mulher e do 

ato de consumir na atualidade. 

b) Roteiro de observação para verificar as reações comportamentais 

das participantes quando expostas a anúncios comerciais de produtos 

destinados ao público feminino. 

c) Planejamento de vivências de situações que permitam a análise e 

tematização do conteúdo e objetivos explícitos e implícitos de anúncios 

comerciais de produtos destinados ao público feminino a fim de verificar 

a reação das adolescentes diante do exposto; 

d) Roteiro de entrevista para verificar as percepções das 

adolescentes sobre o ato de consumir após a participação no projeto e se 

houve alteração das mesmas quanto a atitudes e ao comportamento 

dirigidos aos consumos, ao final da investigação. 

4.3 Análise de Dados 

A análise de dados será feita sob dois pontos de vista: o de representação 

ou signo e como componente da teoria a percepção triádica desenvolvida por 

Peirce. A semiótica peirceana, além da base teórica principal deste estudo 

também foi adotada como metodologia, dado ao caráter semiótico de toda 

comunicação. 

4.4 Aspectos éticos 

 As pesquisas envolvendo seres humanos devem atender às exigências 

éticas e científicas fundamentais, expressas na Resolução 196/96 e foi criado 

exclusivamente para as Ciências Biomédicas, mostrando, para tal fim adequada. 

Todavia, princípios éticos que se adequem às Ciências Humanas e Sociais ainda 

estão para ser elaborados dada a especificidade teórico, metodológica e 

epistemológica. De todo modo, o Grupo de Estudo e Pesquisa em Inclusão social 
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e Práticas Educativas se pautará pela RESOLUÇÃO Nº196/96 versão 2012, em 

fase de finalização, que admite ser a eticidade da pesquisa: 

a) Respeito ao participante da pesquisa em sua dignidade e 

autonomia, reconhecendo sua vulnerabilidade, assegurando 

sua vontade sob forma de manifestação expressa, livre e 

esclarecida, de contribuir e permanecer ou não na pesquisa; 

b) ponderação entre riscos e benefícios, tanto conhecidos como 

potenciais, individuais ou coletivos, comprometendo-se com o 

máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos; 

c)  garantia de que danos previsíveis serão evitados; 

d) relevância social da pesquisa o que garante a igual 

consideração dos interesses envolvidos, não perdendo o 

sentido de sua destinação sócio humanitária (BRASIL, 2012). 

 

V. CRONOGRAMA 

Agosto e setembro 2019:  Aprofundamento do referencial teórico-metodológico; 

Outubro-novembro 2019: Elaboração de matriz semiótica para análise de signos 

Dezembro- 2019: Validação da matriz semiótica  

Janeiro 2020: Seleção da escola que abrigará o projeto; submissão do projeto 

ao CEP e assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pela escola 

e pais das participantes. 

Fevereiro-março 2020 - Pesquisa de campo: entrevistas preliminares e 

organização e crítica dos dados 

Abril- maio 2020 – Intervenção junto às adolescentes; organização e crítica dos 

dados 

Junho – julho – Análise de dados e elaboração do relatório final  
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