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RESUMO 

O consumo através de telenovelas é bastante comum e vivenciado por milhões de brasileiros 

que compõem a audiência desses grandes produtos televisivos. Não somente em novelas, mas 

os personagens derivados da mesma, os atores que participam da obra ou dos itens e cenários 

que ambientam a trama. Muitos dos produtos encontrados e utilizados por artistas nessas 

produções são ressignificados em mercados populares de todo o Brasil. Cópias, réplicas ou 

similares dos mesmos produtos são vistos por bancas, barracas, box ou tendas. Expondo 

assim, uma característica importante do traço de personalidade popular na sua construção de 

identidade, através desses bens materiais. Assunto esse que será discutido no presente artigo 

bem como o poder de influência midiática nesse consumo popular na cidade do Rio de 

Janeiro.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Consumo; Mercado popular; Televisão; Moda. 

 

 

 

 

1. Ver para ter. 

O esmalte de uma atriz, o cabelo da mocinha da novela ou do jogador de futebol 

famoso, a elegância daquele vilão ou a jarra de suco em forma de abacaxi de uma típica 

família suburbana carioca. A influência de programas de televisão e revistas do gênero são 

grandes propulsores do consumo no Brasil. A formação da nossa identidade cultural sendo 

gerada através do que consumimos. Identidade essa que segundo Hall (1992) está em 

constante construção, formado através de processos inconscientes. 

Todos os produtos “campeões” de audiência no mercado popular não está relacionado 

necessariamente ao sucesso da novela. Muitas vezes está associado a um personagem que 

gera uma empatia no espectador, bem como um ator ou atriz já conhecido por ser referência 

em beleza e estilo. No caso da emissora de televisão, Rede Globo, o CAT (Central de 

Atendimento ao Telespectador) é o receptor desses diversos pedidos de espectadores 

interessados.  

 O consumo, muitas vezes é entendido como fútil ou banal. Porém nessa colocação 

não se leva em conta a relevância do mesmo para a construção de identidade ou 
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individualidade. Quando se há o estímulo da mídia, se tem o sentido perfeito para àquela 

motivação latente. Segundo o autor Everardo Rocha (2005): 

Mas, apesar da exclusão, o consumo começa a se impor como uma experiência 

teórica que não nasce da fantasia de pesquisadores isolados, e sim do fato de que é 

um fenômeno-chave para compreender a sociedade contemporânea. Coisas como 

moda, objetos, produtos, serviços, design, marcas, grifes, shoppings, televisão, 

publicidade, comunicação de massa são traços indeléveis no espírito do tempo, e 

cada um à sua maneira dá ampla visibilidade ao consumo na nossa vida social 

cotidiana. 

 

O consumo pode ser entendido como uma forma de expressar uma opinião, um 

protesto, uma simbologia, um sentimento. O consumidor só recebe essa nomenclatura a partir 

do ato de consumir. Ato esse, motivado por algum “drive” interno ou externo, pessoal ou 

impessoal, próximo ou longínquo. Não se consome somente o produto, mas também símbolo, 

magia, comportamento (Ferreira, 2010).  

 Segundo Rocha (2005)  

A visão hedonista se estabelece como o ‘mainstream’ da ideologia do consumo. É a 

percepção do consumo enfatizada, mais óbvia, mais recorrente, pois se repete de 

forma incessante na mídia, sobretudo no discurso publicitário. 

 

 Para corroborar com a opinião do autor, Setton (2008), enaltece que: 

(...) A moda e todas as práticas de cultura, suas estratégias de sociabilidade e 

controle seriam práticas pelas quais os indivíduos e os grupos se mantêm coesos ou 

se dissociam a partir da transmissão, comunhão ou diferenciação de sentidos. 

Fontes, portanto, de análise para uma Sociologia da Educação e dos processos de 

socialização. Vale lembrar que, para Bourdieu, Sociologia da Cultura e Sociologia 

da Educação seriam indissociáveis; uma pressuporia a outra. (...). 

 

A necessidade de pertencimento, de status e autoafirmação, faz com que pessoas ditas 

“comuns” anseiem por acessórios utilizados por celebridades que nos aparecem em diversos 

veículos de comunicação. Não somente os assessórios utilizados por cada personagem nas 

novelas, filmes e seriados, como seus cortes e cores de cabelos. Fazendo assim com que 

autores e figurinistas de novelas sejam responsáveis pela mudança de visuais de inúmeras 

pessoas em um curto espaço de tempo. 

Essa mudança pode ser vista nas ruas, nos salões, nas revistas de moda e beleza. Os 

ditos “padrões de beleza” mudam de acordo com países, culturas e raças, porém ainda 

existem. Tanto para o mercado de corpo como para o mercado de cabelos, tem-se padrões 

rígidos e estabelecidos que variam de cultura para cultura. Cada cultura definirá, à sua 

maneira, a visão de corpo e cada sociedade imprimirá fisicamente como este deve se 

apresentar (Rocha & Rodrigues). A imponência do black power dos anos 70 ( representada 



 

pelo icônico Tony Tornado, no Brasil) ao curtíssimo cabelo de Nina ( personagem de Débora 

Falabela na novela de 2012: ‘Avenida Brasil’), temos uma grande representação através do 

cabelo na mídia. Uma grande variação de opções que têm influências de diversos países e 

culturas. O que pode ser bem explicado pela grande miscigenação que existe no país e 

principalmente, em grandes centros urbanos como o Rio de Janeiro.  

Os blogueiros (como são chamados os escritores e donos de blogs) são bastante 

contributivos nesse processo de construção de tendências e ícones do momento. Existem, por 

exemplo, diversos blogs que falam sobre figurino de artistas a últimas tendências em unhas. 

Empresas que comercializam esses produtos se valem desses novos formadores de opinião 

para alavancar vendas e se posicionar melhor no mercado. Uma forma de gerar também 

sobrevida a personagens da trama e evidenciar os atores os quais os interpretam.  

 

2. Se eu fosse você. 

A novela Avenida Brasil (novela de 2012 da Rede Globo de Televisão), por exemplo, 

é um capítulo a parte nesse movimento alvoroçado de consumo. O cinto da Suellen 

(personagem de Isis Valverde), os looks elegantes das esposas de Cadinho (Alexandre 

Borges) na novela e a bolsa de Carminha (Adriana Esteves). O reflexo do típico subúrbio 

carioca que trouxe uma relação empática com os telespectadores e se tornou um grande 

sucesso de audiência. Subúrbio esse retratado também pelo seriado da TV Globo, A Grande 

Família (1972-1975 e 2001-2014) que trouxe ícones como as pulseiras da Marilda (Andréa 

Beltrão), as camisas de Agostinho Carrara (Pedro Cardoso) e a icônica jarra de suco em forma 

de abacaxi, já citada. 

A própria rede de televisão anteriormente citada, criou uma loja virtual intitulada 

“Globo Marcas” para vender os artigos utilizados pelas celebridades nas novelas e programas 

da emissora. Uma forma de criar uma aproximação entre consumidores e marcas.    

Trazendo a ideia de que há um novo papel da televisão, seguindo quatro modalidades 

complementares: tematização, ritualização, pertencimento e participação. Modalidades essas, 

capazes de criar tendências de consumo para lojas de departamento e salões de beleza.  

 Os programas de televisão, novelas e seriados criam mitos. O mito como sujeito a ser 

mitificado e a necessidade como um mito construído.  De acordo com Levi-Strauss (1978), 

“(…) o mito fracassa ao dar o homem mais poder material sobre o meio.” Uma forma de se 



 

entender que existe uma maneira de se expressar utilizando-se da imagem do outro. Mesmo 

que por um instante e por um acessório.  

A televisão se sagra como uma grande difusora dessas mercadorias. Um paralelo pode 

ser traçado com as Exposições Universais de Paris do século XIX. Segundo Benjamin (1985), 

polos de peregrinação tendo como fetiche a própria mercadoria. 

Para Bourdieu (1965), o acesso ao veículo televisivo tem como contrapartida uma 

perda de autonomia correlata ao fato de que o assunto sobre o qual se discorre é imposto, bem 

como a comunicação. Se entendermos essa censura de comunicação como a criação de um 

ideal de beleza desses personagens criados, temos um grande imaginário sendo nutrido pelos 

telespectadores. A televisão se sagra como grande “vitrine” para o consumo e a formação de 

objetos de desejo para consumidores de diferentes camadas sociais. 

Assim como o processo de comunicação, a cultura é dinâmica e vivaz. Essa 

vivacidade traz à tona, uma característica de participação e integração entre a mídia e o seu 

espectador. Existe uma troca, uma resposta, muitas vezes ressignificada do que foi 

comunicado. Uma lente pelo qual os indivíduos conseguem enxergas os fenômenos que 

ocorrem, determinando o aprendizado e a assimilação (Mccracken, 2006). Essas 

representações da realidade moldam esse comportamento do consumidor e atuam diretamente 

na construção de sua identidade. Isso faz com que essa mídia tenha um grande poder 

coercitivo aos que assistem. Para Ferreira (2010): 

A publicidade, aliada ao consumo viria como forma de concretizar o que se deseja 

ter e ser através de estratégias e apelos emocionais, empregados com o objetivo de 

criar a ideia de que o público será recompensado com sensações positivas (risos, 

lembranças), satisfação do ego (beleza) e/ou projeção social (reconhecimento 

público e status).  

 

3. Na tela da tevê e no meio desse povo. 

Os meios de comunicação de massa se tornaram espelhos para a formação de uma 

sociedade que se interessa por assuntos que as façam fugir da realidade. Esse escapismo traz 

grandes benefícios, por vezes efêmeros, aos que se utilizem dela como forma de lidar com sua 

realidade. E se sentir inserido em uma sociedade com diversas mazelas sociais é objeto de 

desejo para muitos. E esses desejos se apresentam em fios, cortes e estilos variados, ditos 

belos ou bregas pela mídia. Os cabelos tem papel fundamental nessa formação de imagem 

construída e descontruída do indivíduo. E esse indivíduo não é somente um, ele é mutante. 



 

Muda de acordo com fases de sua vida ou de vez em quando, com a referência visual do 

momento. 

Os cabelos ruivos de Marina Ruy Barbosa, os cabelos afros de Taís Araújo, os 

camaleônicos cabelos loiros de Carolina Dieckmann e Mariana Ximenes, são alguns dos 

“hits” que sempre estão na “parada de sucesso” dos diversos salões de cabeleireiro na cidade 

do Rio de Janeiro e no país afora. Basta aparecerem em um capítulo ou em jornais e revistas e 

instantaneamente, mulheres de diversas idades e estilos resolvem adotar o mesmo modelo 

dessas celebridades. Que não somente brasileiras, mas também de diversas nacionalidades. 

Mesmo entendendo que existe uma grande influência de personalidades estrangeiras na mídia 

nacional, o trabalho se aterá às referências brasileiras.  

Na TV Globo houve um quadro do programa Vídeo Show, onde as telespectadoras 

escolhem uma celebridade e tem seus cabelos e vestuários são transformados. O quadro 

chama-se “Espelho Mágico”, em uma alusão à nova imagem que será projetada no espelho 

após essa transformação. Referência máxima do aspiracional de imagem e estilos de 

celebridades de televisão.  

O cabelo, segundo Bouzón (2008), é consumido e utilizado pelas mulheres como 

veículo de comunicação na construção da sua identidade. O que faz com que dezenas de 

mulheres entrem em salões de beleza em indiscriminados pontos da cidade e do país com 

referência de estilos, cortes e cores de cabelos de personalidades da mídia. Moldes que viram 

em revistas de estilo, moda, beleza, de programação de televisão ou entretenimento em geral 

(também conhecida como revistas de variedades).  

De acordo com a ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, 

Perfumaria e Cosméticos), o mercado brasileiro em 2014, se tornou o segundo maior mercado 

de produtos capilares do mundo. Esse dado consegue demonstrar a força desse mercado de 

cabelos no Brasil. Em conjunto ao imaginário fantástico criado pelas telenovelas brasileiras, 

têm-se ingredientes de encantamento e sedução para os possíveis consumidores de seus 

produtos. 

O figurino, também tem o seu espaço no imaginário de seus leitores e telespectadores. 

Quando um ator entra em cena, não somente traz o seu personagem como também, o 

figurinista. O grande responsável pela construção do que se vê em cena e é reproduzido em 

lojas e barracas de comércio de rua. Por muitas vezes um pesquisador que une seu talento e 

perspicácia para construir uma imagem do personagem a ser defendida pelo ator.   

Para Leite e Guerra (2002): 



 

O figurino representa um forte componente na construção do espetáculo, seja no 

cinema, no teatro ou na televisão. Além de vestir os artistas, respalda a história 

narrada como elemento comunicador: induz a roupa a ultrapassar o sentido apenas 

plástico e funcional, obtendo dela um estatuto de objeto animado. Percorre a cena 

no corpo do ator, ganha a necessária mobilidade, marca a época dos eventos, o 

status, a profissão, a idade do personagem, sua personalidade e sua visão de 

mundo, ostentando características humanas essenciais e visando à comunicação 

com o público. 

 

O mercado informal traz produtos de diferentes estilos, inspirados em celebridades e 

com preço acessível. Para quem quiser a famosa bolsa Michael Kors, utilizada pela 

personagem Adriana Esteves da novela Avenida Brasil (2012), pode encontrar em mercados 

populares no Centro e Madureira na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo.  

O volume de pessoas que transitam por esses mercados populares aliado ao exíguo 

espaço de seus corredores, traz uma sensação quase que claustrofóbica de multidão. Seja em 

qualquer horário do dia, o fluxo é bastante intenso. A estação metroviária com o nome de 

Uruguaiana que desemboca no coração do camelódromo, potencializa ainda mais essa 

multidão. Segundo Gomes: “A multidão e outras configurações do acaso na vida dos 

indivíduos só ganham sentido através de seu confinamento ou  de sua dispersão no espaço 

social.” 

O hiperestímulo de Singer traz à luz questões como o verdadeiro “bombardeio” de 

informações a qual somos acometidos quando estamos em grandes metrópoles. O 

camelódromo da Uruguaiana é um exemplo de como o excesso de informações podem nos 

gerar uma grande dispersão. Nos outorga uma aparente característica flanêur e por muitas 

vezes uma apatia espectadora. Mesmo para quem está acostumado com todo esse apelo visual 

e sonoro, o mercado popular da Uruguaiana é instigante. Sobre esse fato, Simmel (1903) diz 

que: 

(...) A incapacidade, que assim se origina, de reagir aos novos estímulos com uma 

energia que lhes seja adequada é precisamente aquele caráter blasé, que na verdade 

se vê em todo filho da cidade grande(...). 

 

Essa tal incapacidade e certa característica indefesa que parecem estar os 

telespectadores também pode ser percebida no Mercado popular. Muitas ofertas de produtos 

diferentes e vendedores disputando a atenção e espaço físico para atrair novos fregueses.  

Segundo Oliveira (2007), existem quatro procedimentos de agir dos homens sobre os 

homens que são: a provocação, a tentação, a intimidação e a sedução. Todos criam efeitos 

sobre aquele que recebe essa informação e responde de alguma maneira, seja comprando, 

desejando ou repelindo. 



 

Na premiação do Jornal EXTRA para os destaques da TV de 2014, algumas categorias 

inusitadas foram criadas. Categorias essas que julgavam o vestuário dos artistas presentas na 

premiação. A melhor estampa, Assessórios dos sonhos, Maxibrincos, Melhor acessório de 

cabeça. Essas eram algumas dos diferentes prêmios que demonstram o quanto é relevante o 

que essas atrizes estavam vestindo. A roupa demonstra a personalidade enquanto artista, ela 

comunica tanto quanto a verbalização das mesmas na mídia.  

A referência desse artista enquanto indumentária por muitas vezes ganha um grande 

apelo popular. Um apelo popular de um mercado ávido por novidades e com pouco 

comprometimento financeiro em artigos ditos supérfluos, muitas vezes. Que ressignificam 

produtos aspiracionais e recriam a moda de uma maneira diferente e singular. O figurino de 

novela é inspirado em conceitos que permitem entregar a “última moda” (Bustamante, 2008). 

Mesmo que essas produtos sejam réplicas e de qualidade inferior. 

Para Bustamante (2008): 

Criar novidades, buscando obsessivamente ir ao encontro do gosto, do momento, 

das expectativas do público, é encarar a função do adorno, considera-lo sob o 

ângulo do prazer e do desejo, evoca-lo como objeto de sensibilidade, é abordar o 

problema da moda sempre muito evidente nos espetáculos. 

 

Os espectadores criam seus heróis e anti-heróis, os julgam, se comovem e consomem 

o mesmo que eles. Em um processo de catarse, eles se tornam esses personagens e vivenciam 

por um momento. “As tais heroínas são mulheres que têm sua profissão, são economicamente 

ativas e independentes (...) como o tipo moderno definido pelos publicitários”. (Almeida, 

2006). Somado a esse entendimento do modelo de herói e sua representação para a sociedade, 

Steffen (2005) diz que: 

É pelo espetáculo que os conteúdos imaginários se manifestam e a indústria 

cultural aproveita esta conclusão através do estético despertar o consumo. Portanto 

esses personagens podem se tornar ídolos, modelos de conduta, de sucesso levando 

os homens a copiarem a ficção se vestindo, se maquiando, se penteando. 

  O mercado responde de forma a recriar esses figurinos disponibilizando-os ao grande 

público. Seja em uma poderosa loja de luxo ou em um mercado popular, a tendência de 

inspiração em atores ou atrizes e seus personagens podem ser confirmadas. A utilização 

desses objetos ou figurinos como forma de expressão de status, estima ou identidade faz com 

que essa relação seja complexa. Assim como os personagens que os inspira, a mudança de 

“looks” pode acontecer entre um intervalo e outro.  
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