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Baseado em pesquisa sobre as imagens de crianças em anúncios de roupas 
infantis em revistas femininas, este artigo aborda alguns aspectos relacionados 
ao corpo da criança e o modo como é apresentado na propaganda de vestuário 
infantil. Permanecem estereótipos associados à criança e uma significativa 
diferença nas expectativas em relação a meninos e meninas. Apresenta-se os 
meninos como ágeis, espertos e travessos, tendo sua imagem associada ao 
movimento, enquanto que da menina relaciona-se à delicadeza, meiguice e 
docilidade, sendo representada em atitude passiva ou associada à sensualidade 
e à sedução. Evidenciou-se a erotização precoce da criança por meio de 
roupas e gestos que imitam o comportamento do adulto, estimulado pela 
sociedade em geral e pela publicidade. 

Este artigo baseia-se numa pesquisa cujo objetivo foi estudar as imagens 
de crianças que aparecem em anúncios de roupas infantis em revistas femininas 
na década de 90. Foram enfocados os gestos, a postura, as características 
fisicas, as atividades e a vestimenta das crianças apresentadas. Esse estudo 
buscou compreender quais os valores, desejos e expectativas do adulto que 
estariam relacionados à imagem da criança que é divulgada pela publicidade. 

A escolha de anúncios de roupas infantis como objeto de análise deve-se 
ao fato de que, como demonstrou Aries (1981), ao se observar as 
representações da criança e o modo como são vestidas, é possível obter 
informações sobre a concepção do adulto a respeito da infância em 
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detenninada sociedade, num dado momento lústórico. 

O desenvolvimento da criança se dá num contexto em que os valores da 
cultura da qual ela faz parte a influenciarão de modo efetivo. A relação com 
a mãe é decisiva nos primeiros meses de vida e, a partir da unidade inicial 
com a mãe, a criança aos poucos vai se diferenciando, formando uma imagem 
corporal própria, distinguindo mundo interno e mundo externo (Neumann, 
1991). 

A família é o primeiro ambiente social da criança. Conforme se desenvolve, 
a criança vai incorporando a linguagem e os costumes do grupo social a que 
pertence. Dessa forma, os valores e as atitudes dos adultos em relação à 
criança interferem significativamente na sua formação. 

Os comportamentos considerados adequados e as atitudes em relação 
ao corpo são transmitidos entre pais e filhos. A relação da criança com o 
próprio corpo depende do modo como os pais se relacionam com o próprio 
corpo e com a criança. Assim, ela só vai apreciar sua aparência na medida 
em que acredita ou sente que seus pais a apreciam (penna, 1989). 

Dessa forma, o ideal de beleza, os gestos e o modo de vestir considerados 
adequados pelos pais têm um papel importante na formação dos filhos, pois 
serve como referencial, que eles poderão mais tarde questionar, mas que 
constitui a base sobre a qual o indivíduo vai constituir sua auto-imagem. Esse 
ideal internalizado interfere na sensação de segurança e na auto-estima da 
pessoa. 

A roupa não serve apenas para satisfazer as necessidades de proteção e 
conforto, mas também é investida de significados. Trajes e acessórios exibem 
uma linguagem caractelÍstica e diferenciam uma cultura de outra, um grupo 
de outro e os indivíduos entre si. Os diferentes modos de vestir servem para 
discriminar classes sociais, profissão, poder aquisitivo e sexo, sob influência 
de fatores de ordem política, econômica e social (Cunha, 1998). 

É possível observar ao longo da lústória, algumas transformações no modo 
de trajar. Não havia muita diferença entre a roupa infantil e a do adulto até o 
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século XVIll, mas pode-se afirmar que atualmente a moda infantil ainda segue 
as tendências do estilo adulto, apenas com certas adaptações. Até o início 
do século XX a roupa infantil ainda era muito semelhante à do adulto e só 
após a Primeira Guerra Mundial tomou-se mais leve e adequada ao clima e 
idade (Tambini, 1999). 

Com os avanços tecnológicos foi possível aprimorar os tecidos e as 
confecções. Desde os anos 60 observa-se uma ênfase no conforto e a 
preocupação em permitir a liberdade de movimentos da criança. Existe uma 
imensa variedade de opções em roupas de uso diário e é permitido à própria 
criança escolher o que vestir. Em relação ao traje a rigor, porém, permanece 
uma tendência nostálgica, com mangas, golas e acessórios inspirados nos 
modelos do início do século ou ainda peças que constituem pequenas réplicas 
da roupa para adultos. 

A partir dos anos 90 há uma diversidade de tendências e é possível criar 
um estilo próprio, mas por outro lado, existe uma forte influência da mídia e 
explora-se a tendência a adquirir produtos e usar marcas como forma de 
pertencer a um determinado grupo social. A criança também é alvo da 
publicidade e é presa fácil da propaganda feita por meio de seus ídolos. 

Na primeira infância, a criança é vestida de acordo com o gosto da mãe. 
Num segundo momento, a criança se identifica com as pessoas próximas e 
imita seu modo de vestir. Na adolescência, o referencial é o grupo. Por meio 
da roupa o adolescente quer ser igual aos outros e ao mesmo tempo marcar 
sua individualidade. O adulto é capaz de desenvolver maior consciência dos 
valores atribuídos ao vestuário, mas não está totalmente livre de determinações 
externas (Embacher, 1996). 

Um processo de mudança na moda infantil pode ser observado na ênfase 
que é dada ao conforto e à liberdade de movimentos, surgindo assim uma 
roupa mais adequada para as atividades que são próprias da inf'ancia, o que 
se pode observar na maioria dos anúncios. Isso, porém, dá-se de modo 
diferente para crianças do sexo masculino e feminino. Os anúncios de roupas 
para meninos enfatizam a necessidade de uma vestimenta mais adequada 
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para a sua intensa movimentação, enquanto que a publicidade de artigos de 
vestuário exclusivos para meninas enfoca a sua rápida transformação em uma 
mulher adulta. 

Para os meninos, a roupa deve favorecer sua condição infanti~ preservando 
seu direito de usufiuir dessa fase tão prazerosa da vida. Para as meninas, ao 
contrário, assemelha-se mais à roupa adulta; logo, favorece mais a vaidade 
e o desenvolvimento da sensualidade feminina do que a praticidade e a 
adequação aos movimentos e brincadeiras infantis. As meninas, muito mais 
cedo que os meninos, deixam as atividades lúdicas de lado e passam a 
compartilhar com os adultos algumas tarefas domésticas. Pesquisas em 
diferentes áreas e enfocando diversos aspectos demonstram que é freqüente 
as meninas apresentarem um desenvolvimento mais precoce que os garotos, 
mas é preciso considerar que há uma pressão social maior sobre as meninas 
no sentido de exigir que se comportem como "mocinhas". 

Apesar da menina desenvolver-se mais rápido que os meninos, nota-se 
que ainda prevalece o condicionamento social da mulher à passividade, à 
redução dos movimentos e das atividades tisicas, nem tanto na prática, mas 
como valorização da imagem da mulher delicada, comportada, que ainda 
está presente no imaginário das pessoas e faz com que se direcione as meninas, 
já desde cedo, para o culto a uma beleza que se define pela magreza, pela 
fragilidade e pelo uso do corpo como mercadoria no mundo do consumo. 

Mesmo com as transformações ocorridas no mundo da moda, na variedade 
de modelos, estilos e opções, alguns detalhes ainda revelam antigos conceitos 
resistentes à mudança, como a feminilidade associada à passividade, a 
idealização da mulher como ser etéreo, por um lado, e como sedutora fatal 
por outro, dicotomia esta que ainda se manifesta sutilmente na roupa para 
meninas. Assim também persiste o antagonismo masculino e feminino que se 
revela nas cores predominantes para cada sexo, ou seja, o azul para meninos 
e o rosa para meninas. 

Uma idéia freqüentemente associada à criança é a do movimento. Ela está 
em constante atividade e, baseado nesse argumento, enfatizam-se as 
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qualidades de conforto e resistência atribuídas às roupas divulgadas. Em 
muitos anúncios atribui-se à criança características como hiperatividade, 
agitação e travessura, que o adulto deve compreender e aceitar. 

Outro aspecto apontado é a capacidade de transformação do corpo 
infantil, sendo que o rápido crescimento das crianças, em alguns anúncios, é 
associado à perda dos privilégios da infància, enquanto outros ressaltam a 
idéia de futuro relacionada à criança. A inf'ancia passa depressa e necessita 
de cuidados especiais. Esse é o argumento para anunciar vários produtos, 
lembrando aos pais a responsabilidade de zelar pelo bom desenvolvimento 
dos filhos, oferecendo-lhes conforto e proteção por meio de sapatos 
anatôllÚcos, por exemplo. 

Verifica-se também que o corpo da criança não é visto como um corpo 
infantil, mas é tratado da mesma maneira que o corpo do adulto, uma vez que 
a roupa segue a mesma tendência e expõe ou realça partes do corpo que na 
criança ainda nem estão suficientemente desenvolvidas, mas que lhes atribui 
a mesma sensualidade do corpo adulto. É o caso de pernas e quadris, ventre 
e outras partes do corpo das meninas que estão sendo expostos imitando as 
adolescentes e mulheres adultas. 

Constata-se ainda nesses anúncios uma diferença na maneira de relacionar
se com o próprio corpo atribuída a meninos e meninas. Os meninos são 
considerados mais ativos e interessados em exercitar-se ao máximo, 
estimulando toda a potencialidade de desenvolvimento corporal. Por outro 
lado, a menina também está voltada para a dimensão corpórea, mas utiliza-a 
de modo diferente, ou seja, ela está mais preocupada em embelezar-se, 
adornar-se, tornando-se atraente e sedutora. A publicidade não dá ênfase às 
atividades esportivas femininas, a não ser em raras exceções. 

Mantém-se assim uma visão estereotipada da menina como sendo apenas 
vaidosa, dada a implicâncias e caprichos. Porém, essa é apenas uma faceta 
que certamente não corresponde totalmente à realidade. 

Valendo-se da tendência natural da criança a imitar as pessoas que lhes 
são significativas, lançam-se produtos divulgados por ídolos infantis. A criança 
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assiste na televisão e pede uma roupa parecida. Assim, as meninas usam 
batom, saltos altos e mini saia justa. Fazem gestos sensuais imitando as 
coreografias das dançarinas de televisão, muitas vezes simulando erotismo e 
sedução por meio de uma linguagem corporal própria do adulto. 

Isso denuncia um problema que não se prende apenas à roupa, mas ao 
comportamento de um modo geral, ou seja, a erotização precoce. Esse termo 
diz respeito à atividade sexual, iniciada cada vez mais cedo entre os jovens e 
que se atribui ao excesso de estímulos eróticos a que são submetidas as 
crianças atualmente. 

Nos anúncios de roupas infantis observa-se a relação que a criança é 
levada a estabelecer com o próprio corpo. O erotismo reflete-se nas roupas 
e acessórios, principalmente para meninas, que exibem partes do corpo 
consideradas sensuais. Evidenciam-se ainda nas imagens da publicidade, 
manifestações como beijos, olhares e gestos próprios do adulto. 

É possível verificar por meio da publicidade e da mídia em geral, 
como a criança tem sido alvo de fantasias do adulto. Parece haver 
uma certa satisfação em ver crianças comportando-se como adultas. 
É o caso das mães que levam as crianças, ainda muito pequenas, para 
participarem de sessões de fotos ou comerciais de televisão como 
modelos infantis, ou ainda lhes ensinam coreografias que incluem 
gestos erotizados, usando roupas insinuantes, para apresentarem-se 
em programas de TV. A imprensa tem explorado bastante esse tema e 
nas matérias fica evidente, por meio dos depoimentos das mães, que 
além do interesse financeiro, há o desejo das próprias mães de 
realizarem suas fantasias exibicionistas por meio dos filhos. 

Convém assinalar que a erotização precoce não se restringe às fantasias 
de alguns pais que se projetam nos filhos, mas algo que se verifica no estimulo 
ao consumo de detenninados produtos e que representa valores culturais da 
sociedade em geral, que estão sendo transmitidos pelos meios de comunicação 
e assimilados pela criança. Paradoxalmente, esse processo ocorre ao mesmo 
tempo em que aumentam as denúncias sobre pedofilia, que se constitui hoje 
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em preocupação mundial. 
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