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RESUMO

A pesquisa em andamento tem como objetivo analisar as representações do ideal de mulher e adolescente presentes nos discursos de meninas 
entre 11 e 14 anos de uma escola do município de Vila Velha, identificando as correlações entre os padrões de idealização feminina e suas 
consequências na construção da autoimagem das participantes da pesquisa. Pretende analisar as diferentes camadas de vigilância e exclusão, e 
também de autoexclusão, impostas pelos padrões estabelecidos pela sociedade de consumo, que tem nos meios midiáticos uma de suas 
principais ferramentas para incutir e reproduzir padrões de exclusão/inclusão. Toma como fundamento teórico a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal de 1988  que estabelece em seu Art. 227 que “É dever da 
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. Neste sentido, observa-se 
em tal norma  que a intenção do legislador foi proteger a criança, o adolescente e o jovem de todo tipo de negligência, discriminação e violência, 
não estabelecendo diferenciação entre violência física ou psíquica, opressão material ou psicológica. Neste ínterim, vê-se no ambiente escolar a 
perpetuação dos padrões de perfeição presentes na sociedade, assim, nota-se a dinâmica do poder atuando por meio da mídia, estabelecendo 
padrões de beleza e perfeição na maioria das vezes inatingíveis.  Na Antiguidade acreditava-se que a beleza era atributo pertencente 
principalmente às mulheres, tendo como parâmetro a perfeição. Assim, na Grécia Antiga, temos o mito de Afrodite, deusa do amor, da beleza e 
da sexualidade. O mito de Afrodite conta que a deusa nasceu de uma castração: Cronos teria cortado os órgãos genitais de Urano e arremessado-
os para trás, dentro no mar. A espuma surgida da queda dos genitais na água, que alguns autores identificaram com o esperma do deus morto, 
teria dado origem a Afrodite, flutuando até as margens sobre uma concha de vieira já totalmente madura. Sendo atributo da deusa, a beleza 
poderia premiar também algumas mortais, mas não seria comum a todas as mulheres. Os dias atuais nos apresentam uma nova realidade: a 
beleza tornou-se quase uma exigência social. Desta maneira, se por um lado o mercado da beleza democratizou o que antes era um dom quase 
divino, por outro, fez da beleza uma imposição. O poder/dever da busca pela beleza, explorado pelos meios midiáticos, se espraiou em todos os 
níveis e classes da sociedade, não deixando escapar nem mesmo as crianças. Desta constatação surge o objeto da presente pesquisa, que 
pretende analisar os discursos de meninas de 11 à 14 anos sobre sua autoimagem tendo como pano de fundo os padrões femininos impostos pela 
sociedade. Por fim, cabe ressaltar que na mitologia grega Afrodite não foi criança, surgindo já madura do meio das águas na concha de uma vieira. 
Numa interpretação do mito, apresenta-se a impossibilidade de se exigir de meninas os atributos de Afrodite, visto que a deusa veio ao mundo 
mulher. Contudo, como é visível em nossos dias, o ideal de beleza feminina vem sendo transferido para as meninas desde a mais tenra idade, 
numa ambiência em que a falta de proteção desse público diante da exposição à mídia encurtará a infância das meninas, transformando-as em 
pequenas “Afrodites”. Por fim, cumpre ressaltar que os resultados parciais da pesquisa apontam para as seguintes percepções: os discursos 
analisados demonstram a falta de autoaceitação e a naturalização dos padrões de beleza estabelecidos pela mídia e sociedade entre as 
participantes da pesquisa.
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