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RESUMO EXPANDIDO 

O estudo parte da pesquisa “Publicidade e Ética – o olhar do jovem sobre questões 

éticas e morais presentes nas abordagens publicitárias”. O texto que ora se apresenta objetiva 

oferecer uma análise de questões morais surgidas nos posicionamentos de jovens quando 

analisam mensagens publicitárias que envolvem a temática “padrões sociais” relacionados à 

mulher. São analisadas as discussões estabelecidas pelos jovens a partir de mensagens 

publicitárias a eles expostas que tratam de temáticas como: seguir ou não determinados 

padrões físicos e de beleza, concepções sobre padrões de comportamento e relacionados a 

bens de consumo, entre outros aspectos daí derivados. Nessa investida, a proposta é perceber: 

quais questões morais estão envolvidas em seus comentários sobre as sugestões publicitárias 

de produtos/serviços/marcas, de usos dos mesmos, de comportamentos, ideias, valores a eles 

associados? A partir daí, compreender a concepção dos jovens a respeito da publicidade – 

tanto na abordagem ao tema mulher, quanto a noções gerais a seu respeito – e suas 

concepções sobre padrões relacionados à figura feminina em si.  

Trata-se de um estudo qualitativo, baseado em pesquisa bibliográfica (HOFF, 2016; 

CARO, 2014; TAYLOR, 2011; ARHMED, 2010; ROCHA, 2006), documental e de discussão 

em grupo (MÉNDEZ, 2004), com análise axiológica (OROZCO, 1993) de posts de jovens no 

Facebook e de filmes publicitários. O ponto de partida é a identificação em posts de jovens no 

Facebook, coletados na pesquisa Jovem e Consumo Midiático em Tempos de Convergência 

(JACKS et al, 2014), de que um dos temas de seus interesses são os padrões existentes na 

sociedade sobre o comportamento dos indivíduos, destacando o que se refere à figura da 

mulher. A partir da seleção de alguns posts que representam as expressões dos jovens a esse 

respeito, seleciona-se anúncios que tratam da questão a partir de diferentes vieses. Para essa 

categoria, são selecionados 08 filmes que servem de detonadores da discussão em 04 grupos 

de jovens. A análise dos posts, dos filmes e das falas dos jovens tenta identificar os valores 

que embasavam suas abordagens a fim de compreender questões morais nelas presentes. 
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Da análise empreendida emerge a percepção dos jovens da pesquisa sobre o que 

consideram aspectos positivos e negativos nos conteúdos das mensagens relacionados à 

temática proposta. Os jovens identificam o papel mercadológico da publicidade, e destacam 

apelos nem sempre correspondentes a suas necessidades. Sobre a abordagem publicitária aos 

padrões associados à mulher, consideram que nem sempre condizem com a realidade e, em 

muitos casos, ainda seguem padrões vigentes na esfera do consumo. Relativizam noções sobre 

liberdade, autoconfiança, empoderamento e representatividade vinculadas aos perfis de 

mulher apresentados. Os jovens compreendem o papel desempenhado pela publicidade no 

processo de coabitação (WOLTON, 2006). Nesse sentido, demonstram uma preocupação com 

a consideração do outro e com as relações dos indivíduos entre si, indicando em que as 

mensagens publicitárias contribuem ou não a essas finalidades. As percepções dos jovens 

dessa pesquisa correspondem aos temas dos posts coletados anteriormente. 
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