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Este texto discute o consumo midiático de referenciais de beleza feminina, 

mais especificamente das modelos profissionais, entre garotas que sonham em 

seguir tal profissão. Também apresenta uma tipologia dos usos operados por 

essas jovens a partir deste consumo midiático específico.  

Os dados são frutos de uma tese, defendida em 2013, que investigou a 

construção do desejo juvenil de ser modelo profissional e o papel da mídia em 

tal processo. Em linhas gerais, o estudo filiou-se à abordagem sociocultural do 

consumo de García Canclini (2006) e à teoria dos usos sociais dos meios 

(Martín-Barbero, 2003), para investigar como a mídia e a família operam 

mediações na edificação desse desejo. 

Aqui se tratará das reflexões sobre as noções de consumo, usos, sentidos 

e apropriações, tão caras aos estudos de recepção e consumo, para 

posteriormente apresentar uma tipologia dos usos dos conteúdos midiáticos 

identificados junto ao grupo de 120 garotas com que se trabalhou.  

Adianta-se que discutir tais concepções não é tarefa fácil, visto que não 

há uma tradição de reflexão a esse respeito na área de recepção, e que tais 

termos muitas vezes são tomados como sinônimos. A pouca discussão acerca 
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das peculiaridades de cada uma dessas noções ainda soma-se à ampla gama 

de processos abarcados pelo consumo, o que dificulta sua problematização 

teórica. Barbosa e Campbell (2009) alertam que, com a emergência dos 

estudos sobre a temática do consumo nos últimos vinte e cinco anos, 

processos da vida social como “[...] o uso, a fruição, a ressignificação de bens e 

serviços, que sempre corresponderam a experiências culturais percebidas 

como ontologicamente distintas, foram agrupados sob o rótulo de ‘consumo’ e 

interpretados sob esse ângulo” (2009, p. 23).  

Para se chegar a uma proposta de distinção entre as noções, consultou-

se dicionários de filosofia e sociologia, além de buscar pistas nas obras de 

García Canclini e Martín-Barbero, autores basilares da investigação. Aqui se 

pretende aprofundar apenas o conceito de usos, em razão dos limites de um 

artigo. 

De forma resumida, compreende-se que o conceito de usos está mais 

voltado a uma ação, atitude, remanejo, emprego, posicionamento e até mesmo 

aceitação em relação ao que é consumido. A noção de uso, portanto, passa 

pela produção de sentidos inscrita tanto no consumo quanto nos próprios usos, 

pois é só a partir dela que é possível posicionar-se a respeito do que se 

consome. Dessa forma, o uso seria uma operação sobre e a partir do que se 

adquire e estas operações podem se configurar como apropriações, 

aceitações, imitações, rejeições ou ainda outros tipos de usos, os quais se 

pretendeu mapear.  

No caso das garotas deste estudo, encontrou-se os seguintes usos dos 

referenciais midiáticos de beleza feminina: informação, que desdobra-se em 

revelação e facilitação; acompanhamento; referencial; idealização; imitação; 

comparação; legitimação; estimulação; identificação; pedagógico; fantasioso; e 

crítico. 
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