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Resumo
Neste artigo refletimos sobre imagem publicitária para adolescentes e as estratégias que 
constroem seu sentido, com a análise de anúncios veiculados em revistas voltadas para 
este  público.  Para  esta  discussão,  lançamos  o  olhar  sobre  características  da 
contemporaneidade,  como  as  tecnologias  de  interação  e  o  caráter  simbólico  do 
consumo.  Como  resultado,  apontamos  algumas  tendências  na  publicidade  para 
adolescentes.
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Introdução
Neste  artigo,  propomos  uma  reflexão  sobre  a  imagem  publicitária  para 

adolescentes,  discutindo as  características  que  constroem seu  sentido  e  seu impacto 

junto aos jovens.

Ao  pensar  sobre  a  publicidade  e  o  consumo  destinados  ao  jovem,  podemos 

discutir várias características da contemporaneidade. Na moda, diversas tendências são 

lançadas  por  grupos  juvenis  das  metrópoles.  Nas  famílias,  muitas  das  decisões  de 

compra  são  influenciadas  pelos  adolescentes  da  casa.  Nas  redes  sociais,  os  jovens 

comentam diariamente sobre marcas e produtos.  O adolescente contemporâneo, nativo 

de um mundo digital e conectivo, não é só receptor de mensagens, mas expressa suas 

opiniões  e  emite  seu  próprio  conteúdo,  seja  com suas  fotografias  e  ilustrações  em 

fotologs, seus comentários nas redes sociais, ou na construção de seus perfis e avatares.

Quando  se  pensa  na  imagem  publicitária  contemporânea,  especialmente  na 

imagem  para  os  mais  jovens,  é  essencial  refletir  sobre  o  contexto  imagético  do 
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indivíduo:  a  cidade  oferece  centenas  de  estímulos  visuais;  o  controle  remoto  e  as 

dezenas  de  canais  na  televisão  permitem  a  cada  pessoa  seu  próprio  mosaico  de 

programação;  com  a  internet  é  possível  ter  vários  sites  abertos  simultaneamente, 

enquanto se conversa com o colega de escola ou um amigo do outro lado do mundo. 

Canevacci (2001, p.97), ao discutir uma história em quadrinhos, afirma que o jovem 

atual  “desenvolveu  instâncias  interpretativas,  em  virtude  de  sua  inserção  desde  a 

infância na alfabetização dos códigos visuais” e afirma que para atrair a atenção deste 

público é necessário passar para um tipo lógico superior. De fato, quando se analisa 

peças  publicitárias  atuais,  percebe-se  em  algumas  delas  uma  maior  elaboração  no 

conteúdo imagético, com riqueza de referências e propostas de interatividade.

A adolescência na contemporaneidade

O conceito  de  adolescência,  embora  esteja  ligado  ao  processo  de  maturação 

biológica,  é  uma  construção  social  e  cultural.  Na  obra  clássica  “O  Homem:  uma 

introdução  à  antropologia”,  Linton  (2000,  p.121)  mostra  como  todas  as  sociedades 

reconhecem no mínimo três grupos de idade – crianças, adultos e velhos. Embora as 

diferenças físicas entre a criança e o adulto sejam facilmente reconhecíveis, não são os 

acontecimentos fisiológicos que marcam a passagem da infância à maturidade, mas o 

reconhecimento  formal  do indivíduo perante  a  sociedade  como um homem ou uma 

mulher,  quando  é  capaz  de  trabalhar  e  possuir  conhecimentos.  Muitas  vezes,  essa 

passagem era marcada por cerimônias, com testes de resistência e força.

Se em nossa sociedade não temos mais essas cerimônias, não quer dizer que não 

existam marcos entre a juventude e a vida adulta, como o término preparação escolar e 

início de uma carreira profissional, deixar a casa dos pais e o casamento.  Canevacci 

(2005) defende que a escola de massa, a mídia e a metrópole são os três eixos que na 

contemporaneidade  suportam  o  jovem  como  categoria  social.  A  escola  separa  um 

segmento da população da família e da produção; a mídia propõe modos e estilos de 

vida, valores e conflitos; a metrópole difunde-se como um cenário repleto de signos, 

culturas e estilos, lugar do híbrido e do patchwork . O trabalho é uma espécie de rito que 

separa o jovem do adulto: 

Contudo antes de tornar-se adulto, entrando no mundo sério e irreversível do 
trabalho,  o  jovem é  tal  porque  consome.  E,  pela  primeira  vez,  o  consumo 
juvenil adquire um papel central  que se amplia concentricamente para toda a 
sociedade. (CANEVACCI, 2005, p.23)

2



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Caxias do Sul, RS – 2 a 6 de setembro de 2010

Ao pensar sobre a imagem publicitária e o consumo a partir do jovem, temos a 

consciência  de  que só  os  segmentos  demográficos  não  dão  conta  de  uma realidade 

complexa  e  fragmentária.  Para  os  objetivos  deste  trabalho,  optamos  por  um recorte 

etário a partir do texto de duas leis brasileiras, que influenciam a organização de nossa 

sociedade:  a  primeira  é  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  –  LDB 

(1996), que normatiza a idade para iniciar a vida escolar, e com isso também a idade 

para o segundo ciclo do Ensino Fundamental –  dos onze aos quatorze anos – e Ensino 

Médio – dos quinze aos dezessete anos. A segunda lei é o Estatuto da Criança e do 

Adolescente Brasileiro (1990), que considera como adolescente toda a pessoa entre os 

doze e dezoito anos de idade. 

As tecnologias de interação, especialmente a internet, implicam novas maneiras 

de relacionamento social, que são especialmente percebidas quando se reflete sobre a 

adolescência.  Tapscott  (1999),  emprega  a  expressão  “Geração  Net”,  para  a  geração 

cercada pela mídia digital, que exige a interatividade e não quer ser apenas expectadora 

ou ouvinte. 

No Brasil, segundo dados do IBGE de 2008, o grupo entre 15 e 17 anos de idade 

tem o maior  percentual  (62,9%) de  acesso à  internet.  A própria  casa,  seguido  pelo 

centro público de acesso pago (lan house) aparecem como os locais onde mais se acessa 

a  rede.  Outra  pesquisa,  o  Dossiê  Universo  Jovem  4  –  MTV  (2008)  apresenta  um 

percentual maior de jovens que acessam a internet: 86%. Contudo, é preciso levar em 

conta  que  este  estudo  foi  realizado  em oito  capitais  brasileiras  e  mais  uma  cidade 

importante do interior de São Paulo, o que pode gerar uma diferença quando os dados 

são comparados  com a pesquisa do IBGE, que levou em conta,  além de um maior 

número de capitais, também cidades do interior. Na utilização da internet pelo jovem 

brasileiro,  a  pesquisa  aponta  como  suas  principais  atividades  on-line:  e-mail, 

comunidades  de  relacionamento,  pesquisa,  música,  vídeo,  notícias,  compras,  games, 

postar fotos, escrever – em seu próprio blog ou comentários em outros sites, blogs ou 

listas de discussão, além do download de conteúdo. Outra tendência importante que o 

Dossiê Universo Jovem aponta é a explosão da telefonia móvel, com destaque para os 

Smartphones, aparelhos multimídia que oferecem funções como acesso à internet, tirar 

fotos, ouvir música e assistir a vídeos.

Diante destes dados, que mostram como a internet está presente diariamente na 

vida dos jovens brasileiros, trazemos as reflexões de Kerckhove (2003), sobre como a 
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interatividade  leva o usuário  de volta  ao processo,  e  sua influência  na mente  e nas 

mídias:

Podemos começar agora a ver um padrão no desenvolvimento e na distribuição 
da mente e das mídias. O indivíduo foi criado pela leitura e pela escrita com o 
alfabeto;  o  coletivo  foi  criado  pelo  rádio  e  pela  televisão.  Nós  estamos 
desenvolvendo em âmbito mundial um novo tipo de mente que vai bem além do 
coletivo. É a mente conectiva. (KERCKHOVE, 2003, p.23)

Por  isso,  ao  refletir  sobre  as  relações  entre  a  imagem  na  publicidade  e  o 

adolescente da atualidade, temos que pensar em um contexto marcado pela tecnologias 

de interação, com suas implicações na comunicação e no consumo.

Imagem publicitária e produção de sentido

Segundo Vestergaard e Schroder (2004, p.108) um dos pressupostos básicos dos 

anúncios é que eles devem preencher a carência de identidade do indivíduo: “Estamos 

aqui em presença de um processo de significação, no qual um certo produto se torna a 

expressão de  determinado  conteúdo (estilo  de vida  e  valores).”  Os mesmos  autores 

(2004, p.59) mostram a importância da imagem no processo de comunicação, pois, se 

por um lado são mais ambíguas do que o texto, por outro permitem comunicar mais 

coisas, com riqueza de informação. De fato, a imagem na publicidade pode tornar-se um 

espelho mágico, ligada a produtos objetivamente, mas também trazendo consigo uma 

imensa gama de conceitos e referências subjetivas, que contribuirão para a construção 

do imaginário da marca anunciada. O consumo adquire um caráter simbólico (Bourdieu, 

1974), os produtos tornam-se signos que distinguem o indivíduo em seu grupo social. 

Na adolescência o consumo, em suas inúmeras faces –  moda, tecnologia ou cultura, 

contribui para a construção e afirmação da própria identidade.

Lipovetsky (1989) questiona a idéia de que a publicidade uniformiza os desejos 

ou nivela as personalidades,  e,  embora não negue que ela consiga fazer  aumentar  o 

volume das compras, defende seu papel na individualização e autonomia:

Vetor estratégico da redefinição do modo de vida centrado no costume e nos 
lazeres,  a  publicidade  contribuiu  para  desqualificar  a  ética  da  poupança  em 
favor da do dispêndio e do gozo imediato. Portanto, é preciso entregar-lhe o que 
lhe  devemos:  paradoxalmente,  pelo  ângulo  da  cultura  hedonista  que  ela 
insemina, a publicidade deve ser vista como um agente da individualização dos 
seres,  um agente  que  acelera  a  busca  da personalidade e  da  autonomia  dos 
particulares.  Para além das  manifestações  reais  de homogeneização social,  a 
publicidade trabalha, paralelamente à promoção dos objetos e da informação, na 
acentuação do princípio de individualidade. No instantâneo e no visível,  produz 
massificação;  no tempo mais  longo e de maneira invisível,  despadronização, 
autonomia subjetiva. (LIPOVETSKY, 1989, p.197) 
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Canevacci (2001) nos traz o conceito de mercadorias-visuais, e defende que elas 

tem biografia, nascem, amadurecem e envelhecem, possuem parentescos, evoluções e 

mutações.  Embora  a  publicidade  procure  direcionar  a  construção  do  imaginário  a 

respeito dos produtos de acordo com elaborados planos de marketing, a sociedade traz 

suas contribuições, que fogem ao controle de qualquer estratégia empresarial. Ora um 

produto torna-se personagem em um filme de cinema underground,  ora  uma marca 

entra na letra de uma música do circuito alternativo. Com a internet e as redes sociais, as 

críticas, discussões e reinterpretações estão a um clique de distância, e os adolescentes 

transitam muito  confortavelmente  nesta  maneira  interativa  de comunicar-se.  Só para 

citar um exemplo (são muitos!), em uma rede social muito popular no Brasil, como o 

Orkut, é possível encontrar centenas de comunidades mantidas por adolescentes, do tipo 

“amo ou odeio  este  produto/marca/série/banda”.  O  sentido  na  imagem publicitária 

começa  com  o  anúncio  veiculado,  mas  vai  ser  construído  também  com  todas  as 

referências e relações que cada indivíduo tece ao decodificá-la. 

Tendências na publicidade para adolescentes

Para  pesquisar  a  imagem  publicitária  para  jovens  brasileiros,  optamos  por 

pesquisar  anúncios  veiculados  em  revistas  do  segmento  teen.  Inicialmente,  foram 

levantadas  dez publicações  deste  segmento  e,  com informações  disponibilizadas  nos 

sites das editoras, escolhemos as quatro revistas com o maior número de circulação: 

Capricho (editora Abril), Mundo Estranho (editora Abril), Atrevida  (editora Escala) e 

TodaTeen  (editora  Alto  Astral).  A  revista  Capricho  é  a  única  com  periodicidade 

quinzenal,  sendo  as  outras  três  mensais.  Conforme  relatório  da  ANDI  /  Instituto 

Votorantim (2007) esse tipo de publicação enfrenta uma acirrada disputa de mercado, e 

saem ganhando  os  veículos  que  tratam  de  temas  leves  e  ligados  ao  consumo,  em 

detrimento dos veículos que publicam conteúdo com maior relevância social. A revista 

tem conteúdos de diferentes origens – reportagens, fotografia, infográficos, publicidade 

–  elementos  cujos  sentidos  cruzam  entre  si.  Reportagens  voltadas  ao  consumo, 

preparam um terreno propício às mensagens publicitárias.

Conforme  informações  do  Núcleo  Jovem  da  Editora  Abril  (2009)  a  revista 

Mundo Estranho é a “única revista para garotos do País”, tratando de curiosidades e 

conhecimento geral,  com textos de leitura rápida e muitas ilustrações. As outras três 

revistas – Capricho, Atrevida e TodaTeen –  têm adolescentes do sexo feminino como 

suas principais leitoras. Seu conteúdo editorial  é relacionado principalmente a moda, 
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beleza,  comportamento  e  ídolos.  Com  a  internet,  as  publicações  ampliam  o 

relacionamento  com  seu  público:  nos  websites  dos  quatro  títulos  encontramos 

conteúdos como notícias, enquetes e promoções, além de estarem presentes em redes 

sociais como o Orkut, Facebook e Twitter, onde os leitores podem interagir entre si e 

com a equipe que produz a revista.  Todas as revistas trabalham com a estratégia de 

ampliação da marca, oferecendo publicações especiais sob o mesmo título. Além disso a 

Capricho  oferece  uma  ampla  linha  de  produtos  licenciados,  como  roupa  íntima, 

maquiagem, acessórios e material escolar.

Definido como objeto desta pesquisa os anúncios presentes nestas publicações, 

fizemos um  levantamento de 861 peças publicitárias, que foram veiculadas entre os 

meses de novembro de 2009 e junho de 2010 nas quatro revistas. Deste total, temos um 

percentual de 23% de anúncios de produtos próprios das editoras – como outros títulos 

de revistas ou edições especiais. Produtos ligados à moda estão presentes na maioria dos 

anúncios – 35%, com destaque também para cuidados pessoais – 11%, e lazer e cultura 

–  11%.  Também  encontramos  anúncios  de  produtos  ligados  à  educação,  papelaria, 

gadgets – especialmente celular, alimentos e bebidas, além de eventos. Uma tendência 

percebida  nos  tipos  de  produtos  anunciados  foi  a  criação  de  segmentos  de  marcas 

voltados para o público adolescente,  que procuram em sua comunicação trabalhar  a 

afirmação de identidade do jovem.

Com a análise destes anúncios também foi possível observar algumas tendências 

ou  características  na  constituição  das  imagens  publicitárias  voltadas  para  os 

adolescentes, que serão discutidas a seguir.

A primeira delas é a grande quantidade de referências visuais, especialmente de 

elementos  da  cultura  pop  atual  difundidos  pela  internet  que,  em  um  trabalho  de 

colagem, cruzam conceitos opostos ou complementares, criando novos significados. Em 

um  anúncio  de  canetas  –  “BICool”,  a  garota  aparece  em  um  fundo  rosa,  porém 

segurando as canetas à maneira do personagem Wolverine, anti herói por excelência. 

Outro exemplo  (figura 1) é o da marca Dijean Neo, que tem referências  visuais  do 

Twitter, textura do plástico, da  toy-art e do quarto da menina.  Em relação à grande 

quantidade  de elementos  que  constituem esta  imagem,  é  preciso  pensar  na maneira 

como o jovem consome a mídia atualmente: enquanto faz a pesquisa para o trabalho da 

escola, escuta música, lê as atualizações em seus sites preferidos e conversa com vários 

amigos nos chats virtuais. A grande quantidade de estímulos ao mesmo tempo é uma 
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característica encontrada no dia-a-dia desta geração, e por consequência está presente 

também na imagem publicitária.

Figura 1 – Anúncio Dijean Neo
Fonte: Revista Capricho, 22 nov 2009, p.2 e 3

Uma  segunda  característica,  bastante  comum  na  publicidade  em  geral,  é 

associar a marca a ídolos. Destacamos que estes ídolos tanto podem ser personalidades 

reais, como cantores, atores ou escritoras (figura 2), mas também da ficção, como em 

um anúncio da Bottero, que mostram sandálias das personagens Helena, Clarisse e Mia, 

da  novela  Viver  a  Vida.  Aqui  cabe  a  reflexão  se  realmente  há  muita  diferença  na 

construção  da imagem de personalidades famosas ou de personagens fictícios, ou na 

construção que cada jovem faz de sua própria imagem no ambiente virtual, com suas 

fotografias, vídeos, textos e participação nas redes sociais. 

Figura 2 – Anúncio Dermacyd Teen, com a escritora Talita Rebouças
Fonte: Revista Capricho, 6 dez 2009, p.77
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Em terceiro lugar apontamos anúncios que trazem o corpo como  veículo para 

expressão subjetiva. Este tipo de imagem publicitária tem uma profunda relação com os 

editoriais de moda, e trabalha com a idéia de que o corpo com suas características (peso, 

altura, cor dos olhos, tatuagens), sua gestualidade, o vestuário, maquiagem e adereços é 

um meio para a transmissão de mensagens. Toda a construção publicitária concorre para 

que o produto anunciado seja percebido como essencial na expressão pessoal, trazendo 

uma carga simbólica para o consumidor. Esta foi a estratégia mais comum encontrada 

na construção dos anúncios pesquisados, o que pode ser explicado pela maioria deles se 

relacionar a produtos ligados à moda (exemplo na figura 3).

Figura 3 – Anúncio Mamô
Fonte: Revista Atrevida, mar 2010, p.39

Como  quarta  tendência,  apontamos  a  criação  ou  parceria  em  eventos  e  

promoções, com anúncios que tem características de uma cobertura jornalística. No caso 

de eventos,  normalmente  são ligados a música,  trazendo um público que aprecia  as 

bandas apresentadas. As promoções tem temáticas sempre ligadas ao conteúdo editorial 

da revista.  Em ambos  os  casos,  são apresentadas  imagens  fotográficas  e  textos  que 

documentam o  evento  ou  a  promoção,  sempre  associadas  à  marca.  Como exemplo 

temos o anúncio da BIC e Estrela Teen (figura 4), em que as leitoras escolhidas tiveram 

um dia com compras, cabeleireiro e encontro com ídolos, mostrado em fotografias, ao 

lado da marca BIC e de imagens de seus produtos.
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Figura 4 – Anúncio BIC no Estrela Teen 2009
Fonte: Revista TodaTeen, fev 2010, p.10 e 11

Como  quinta  característica,  temos  conteúdo  publicitário  apresentado  em 

linguagem editorial. De fato, nas revistas do seguimento teen pesquisadas, as fronteiras 

entre  conteúdo  editorial  e  publicitário  são  muito  tênues.  Encontramos  muitas 

reportagens  que  se  limitam  a  apresentar  produtos,  sem  nenhuma  discussão  crítica 

quanto  a  eles.  E  também encontramos  muitos  anúncios  que  mimetizam o  conteúdo 

editorial da publicação. Um anúncio do absorvente Intimus Gel Teen consiste  em uma 

imagem  de  página  dupla  apresentando  dicas  de  maquiagem.  Outro  anúncio,  dos 

corantes Colo[r]evolution da Guarani, mostra o passo-a-passo na personalização de um 

vestido utilizando do produto.  Na figura 5,  temos um teste,  tipo de conteúdo quase 

obrigatório em revistas para garotas, que propõe identificar o estilo da menina, e em 

consequência, a cor do celular que ela deve ter.

Figura 5 – Anúncio Samsung Corby
Fonte: Revista Capricho, 22 nov 2009, p.44 e 45
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Em sexto lugar, temos o produto mostrado em destaque. Boa parte dos anúncios 

procura mostrar, além do logotipo da marca, imagens do produto, procurando com isso 

o  reconhecimento  no  ponto-de-venda.  Mas  neste  conjunto  de  anúncios  o  próprio 

produto é tema central da imagem. As qualidades estéticas da fotografia e o design da 

peça encarregam-se de transmitir os conceitos centrais, com o conteúdo textual servindo 

apenas com ancoragem. 

Figura 6 – Anúncio Planet Girls
Fonte: Revista Capricho, 6 dez 2009, p.47

Como sétima tendência, temos  campanhas construídas com a participação do 

público.  Um anúncio da Pure Zone, linha de produtos para acne da L'oreal, consiste 

numa página dupla de história em quadrinhos que foi escrita por um grupo de meninas e 

escolhida através de concurso. Outra campanha, Cornetto Feelings, consistiu em duas 

fases: na primeira, um anúncio convidava o leitor a entrar no site da marca e criar um 

cartão que seria entregue na casa de alguém escolhido por ele. Na segunda fase (figura 

7), foi apresentado um anúncio com o texto de alguns cartões selecionados, além da 

história por trás deles.
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Figura 7 – Anúncio Momentos Cornetto Feelings
Fonte: Revista Mundo Estranho, maio 2010, p.14 e 15

Quando  se  fala  em  participação  do  público  na  construção  da  campanha,  é 

importante ressaltar que se trata de uma participação dirigida e que só serão veiculadas 

nas peças publicitárias os conteúdos positivos em relação ao produto anunciado.

Considerações finais

As  sete  tendências  ou  características  apontadas  na  constituição  das  peças 

publicitárias  para  adolescentes  não  pretendem  ser  categorias  fechadas,  mas 

apontamentos para uma discussão sobre a imagem na publicidade e a geração de sentido 

junto  ao  público  jovem.  Muitos  anúncios  conjugam  duas  ou  mais  das  tendências 

apresentadas.

Muitas  das  imagens  publicitárias  analisadas  podem  ser  agrupadas  em 

campanhas, veiculadas em duas ou três das revistas pesquisadas, e por vezes durante 

vários meses consecutivos. Quase todas as peças dão indicações para desdobramentos 

em outras mídias, especialmente a  internet, celular e a televisão. Como exemplo, alguns 

anúncios convidam o leitor a fazer download de conteúdo, como músicas e wallpapers. 

Com isto é possível ter níveis de contato com o produto mais profundos: o anúncio na 

revista é um convite, que, se aceito, leva o usuário a outras experiências com a marca.

Na constituição das imagens examinadas, também percebemos uma tendência a 

múltiplos níveis de significação. Um olhar rápido traz os conceitos básicos dos produtos 

anunciados,  mas  um  olhar  mais  atento  revela  uma  multiplicidade  de  signos.  Esta 

característica atende a duas necessidades: em primeiro lugar comunica sobre a marca no 

efêmero instante entre a passagem de folhas da revista; por outro lado, quando a atenção 
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é  captada  e  o  jovem  dedica  um tempo  maior  para  examinar  a  imagem,  apresenta 

conteúdo suficiente para manter o interesse.

Quando  se  pensa  em  publicidade  e  consumo  para  adolescentes,  a  idéia  de 

Canevacci de que as mercadorias tem biografia ganha mais força. Embora as empresas, 

com suas  ações  de  comunicação  procurem dirigir  (e  aumentar)  o  consumo de  seus 

produtos, os indivíduos podem ressignificar as mensagens recebidas, criticar ou apoiar 

uma  marca,  recriar  a  partir  de  imagens  veiculadas  na  mídia.  Com a  internet,  esse 

conteúdo espontâneo pode ser amplamente transmitido e os jovens, maiores  usuários da 

rede, estão na vanguarda deste processo.

Ao refletir  sobre a publicidade e o consumo do adolescente,  não procuramos 

pensar sobre um segmento separado da população, mas sim entender características do 

ambiente  contemporâneo  a  partir  de  uma  geração  que  já  nasceu  imersa  em mídias 

interativas e que está em plena fase de afirmação de sua identidade.
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