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5 REPRESENTAÇÃO DA MULHER NA PUBLICIDADE DA REVISTA VEJA: 

PESQUISA EMPÍRICA 
“A imagem construída e escolhida por outra pessoa se tornou a principal ligação do indivíduo com o mundo” 

(DEBORD, 1997, p. 188) 
 

 Este capítulo tem como base a análise dos anúncios publicitários da Revista Veja dos 

anos de 1969, 1989 e 2007. Para tanto, como já mencionado no início deste trabalho, criamos 

categorias de corpo feminino que se referem aos principais papéis femininos na sociedade, 

para categorizar os anúncios e assim, podermos analisar seu conteúdo. 

 Como foco de delimitação do objeto, optamos por trabalhar com as categorias que 

mais apareceram (com maior número de representações nos anúncios) nos anos propostos. 

Desse modo, as categorias que trabalharemos serão: em 1969, a mulher “acessório”, em 1989, 

a mulher “objeto sexual” e, em 2007, a mulher em seu “papel aceitável”. 

Vamos trabalhar neste capítulo, a análise de anúncios e mostrar, por meio das 

imagens, as teorias trabalhadas nos capítulos anteriores. Para trabalhar as categorias e os anos 

propostos, tornou-se necessário esquematizar um roteiro mental que apresentasse os seguintes 

temas: contextualização do cenário, papel da mulher neste contexto, o papel publicidade em 

cada ano e, por fim, a análise dos anúncios. É importante frisar que faremos um resumo do 

cenário brasileiro em cada ano sem, contudo, ter a obrigação de relatar fatos, uma vez que não 

é nosso objetivo trabalhar a parte histórica – social, política e financeira – da sociedade.  

Antes, porém, torna-se necessário especificar cada categoria. Ao final, daremos 

destaque às três categorias que fundamentam este trabalho. 

 

 

5.1 – Categorias 

 

 

 A seguir, mostraremos as categorias que foram criadas para trabalhar os anúncios de 

1969, 1989 e 2007, bem como suas explicações e definições. Muitas categorias se repetem ao 

longo dos anos, porém é interessante observar a sua construção: em 1969, as categorias 

“consumista e engajada” são trabalhadas e as categorias “apaixonada, vaidosa, elegante e 

saudável”, que são trabalhadas em 1989, não aparecem como estereótipos femininos. Em 

2007, as categorias “culta e maturidade” são inseridas como novos papéis a serem trabalhados 

pela publicidade. 
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 Como já falado na introdução, a amostra inicial (contando todas as peças publicitárias 

inseridas, tendo a imagem feminina ou não) que era de 615 anúncios em 1969, 1.914 em 1989 

e 2.106 em 2007, tornou-se (agora já separadas em anúncios que continham apenas imagens 

femininas), ao final, 56 em 1969, 105 em 1989 e 335 em 2007. 

 Desse montante17, em 1969, a categoria mais trabalhada foi a mulher como 

“acessório”, com 20 representações. Em 1989, com 24 de representações, a mulher “objeto 

sexual”. E em 2007, a categoria mais trabalhada foi a mulher em seu “papel aceitável”, com 

54 representações. 

 Esses números já nos ajudam a construir o cenário feminino na publicidade ao longo 

desses 30 anos. Alheia aos principais fatos políticos, culturais e sociais (como veremos a 

seguir), a publicidade trabalhou a mulher como “ponte” para a venda de seus produtos, 

legitimando imagens e estereótipos e diminuindo a importância do papel feminino na 

sociedade brasileira. 

 Para entendermos mais sobre essa metodologia, o quadro abaixo mostra as categorias 

criadas para análise dos anúncios de 1969, bem como suas explicações e definições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17  O quadro completo, com todos os anúncios e inserções, pode ser visualizado no CD em anexo. 
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Categorias 

1969 Explicação 

Papel 

Aceitável 

A mulher aparece em seus papéis "aceitáveis" pela sociedade: mãe, 

dona de casa e esposa. 

Acessório 

A mulher serve como acessório para o homem. As peças são 

destinadas aos homens e a participação da mulher torna-se secundária, 

apenas como “troféu” masculino. 

Consumista A mulher faz compras e participa de promoções. 

Independente A mulher é moderna, ativa, líder, agitada. 

Prática 

A mulher é bonita, bem cuidada e faz uso de produtos e serviços 

inovadores, modernos, com design exclusivo e prático. Pelos anúncios 

não há como saber se a mulher é casada, independente, trabalha fora,  

ativa, líder ou agitada.  

Trabalhadora 

A mulher estuda e trabalha fora e as imagens remetem ao ambiente de 

trabalho ou escolar. 

Engajada 

A mulher é socialmente consciente e trabalha por alguma causa 

cultural, humanitária etc.  

Vaidosa 

A mulher é vaidosa e quer ficar bonita: usa maquiagem, cuida dos 

cabelos, da pele e tem interesse na moda. 

Objeto 

Sexual 

A mulher é representada como objeto de sedução, cujo corpo é usado 

para vender o produto e seduzir.  

 

Seguindo com a mesma metodologia, o quadro abaixo mostra as categorias criadas 

para análise dos anúncios de 1989, bem como suas explicações e definições. 
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Categorias 

1989 Explicação 

Papel 

Aceitável 

A mulher aparece em seus papéis "aceitáveis" pela sociedade: mãe, 

dona de casa e esposa. 

Acessório 

A mulher serve como acessório para o homem. As peças, em sua 

maioria, são destinadas aos homens e a participação da mulher torna-se 

secundária, apenas como troféu masculino. 

Apaixonada A mulher está apaixonada e sempre sorrindo e feliz 

Independente A mulher é moderna, ativa, líder, agitada e independente. 

Prática 

A mulher é bonita, bem cuidada e faz uso de produtos e serviços 

inovadores, modernos, com design exclusivo e prático. Pelos anúncios 

não há como saber se a mulher é casada, independente, trabalha fora, 

ativa, líder ou agitada. A única certeza é que busca praticidade nos 

produtos que utiliza. 

Trabalhadora 

A mulher trabalha fora ou é estudante e as imagens remetem ao 

ambiente de trabalho ou escolar. 

Vaidosa 

A mulher é vaidosa e quer ficar bonita: usa maquiagem, cuida dos 

cabelos, da pele e tem interesse na moda. 

Elegante 

A mulher elegante: traços finos, cabelos bem penteados, maquiada e 

geralmente com produtos caros, como por exemplo, jóias. 

Objeto 

Sexual 

A mulher é representada como objeto de sedução, cujo corpo é usado 

para vender o produto e seduzir 

Saudável 

A mulher é aquela preocupada com seu corpo: usa produtos dietéticos, 

saudáveis e faz exercícios. 

 

 

 E, para finalizar, o quadro abaixo mostra as categorias criadas para análise dos 

anúncios de 2007, bem como suas explicações e definições. 
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Categorias Explicação 

Papel 

Aceitável 

A mulher aparece em seus papéis "aceitáveis" pela sociedade: mãe, 

dona de casa e esposa. 

Acessório 

A mulher serve como acessório para o homem. As peças são 

destinadas aos homens e a participação da mulher torna-se secundária, 

apenas como troféu masculino. 

Apaixonada A mulher está apaixonada e sempre sorrindo e feliz 

Consumista A mulher faz compras e participa de promoções 

Independente A mulher é moderna, ativa, líder, agitada e independente. 

Prática 

A mulher é bonita, bem cuidada e faz uso de produtos e serviços 

inovadores, modernos, com design exclusivo e prático. Pelos anúncios 

não há como saber se a mulher é casada independente, trabalha fora, 

ativa, líder ou agitada. A única certeza é que busca praticidade nos 

produtos que utiliza. 

Trabalhadora 

A mulher trabalha fora ou é estudante e as imagens remetem ao 

ambiente de trabalho ou escolar. 

Engajada 

A mulher é socialmente consciente e trabalha por alguma causa 

cultural, humanitária etc. 

Culta 

A mulher aparece lendo um jornal especializado, ou um livro, ou 

fazendo um investimento: sinais de “cultura”. 

Vaidosa 

A mulher é vaidosa e quer ficar bonita: usa maquiagem, cuida dos 

cabelos, da pele e tem interesse na moda. 

Elegante 

A mulher elegante: traços finos, cabelos bem penteados, maquiada e 

geralmente com produtos caros, como por exemplo, jóias. 

Objeto 

Sexual 

A mulher é representada como objeto de sedução, cujo corpo é usado 

para vender o produto e seduzir. 

Saudável 

A mulher é aquela preocupada com seu corpo: usa produtos saudáveis 

e faz exercícios. 

Madura A mulher é representada em sua maturidade. 
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5.2 –  O Tipo Ideal  

 

  

Antes de trabalharmos as imagens publicitárias é necessário trabalhar mais um aspecto 

teórico. Veremos, a seguir, nas análises das peças publicitárias que os estereótipos construídos 

e disseminados pela publicidade podem ser comparados com o conceito de “tipo ideal” de 

Max Weber (1980). O tipo ideal – ou tipo puro – é um recurso metodológico usado por Weber 

(op. cit) para criar modelos típicos que não se encontram, em grau de pureza, na sociedade. 

Os tipos servem de amparo metodológico para se analisar os acontecimentos e estereótipos da 

sociedade. Alguns exemplos nos quais podemos utilizar o conceito de tipo ideal são no aluno 

típico, no médico típico, no empresário típico, dentre outros. Não existem, em grau de pureza, 

tais exemplos na sociedade. Mas, ao se criar o tipo ideal do aluno, por exemplo, pode-se 

analisar sua inserção na sociedade e como esse estereótipo é trabalhado. 

 Os tipos ideais possibilitam selecionar a dimensão do objeto que será analisado e 

trabalhar essa dimensão fora de quaisquer nuanças concretas. Para Weber (1993, p.203), a 

construção de tipos permite criar um modelo de abstração que é responsável pela conversão 

da realidade em “objeto categorialmente construído”. Desse modo, os tipos são elaborados 

“mediante acentuação mental de determinados elementos da realidade” (WEBER, 1993, 

p.137), levando em conta a posição do pesquisador e os elementos considerados relevantes 

para a pesquisa.  

A metodologia do tipo ideal pode ser usada para classificar e comparar fatos sociais 

produzidos em uma mesma sociedade, ou em sociedades do mesmo tipo ou de tipos diferentes 

(WEBER, op. cit). Assim, é possível descobrir traços comuns e estabelecer os tipos ideais das 

ações sociais, suas regularidades, tendências, fatores e efeitos sociais. Weber (1993, p.124) 

afirma que pretende exercitar uma “ciência da realidade”, na qual seja possível a compreensão 

da significação dos fenômenos e o seu entendimento e origem histórica. Essa “ciência da 

realidade” aponta para uma concepção específica do objeto que está sendo analisado.  

 Com isso, podemos fazer paralelo entre o conceito de Weber com a representação da 

mulher pela publicidade. Há uma insistência pela representação de um tipo ideal de mulher. A 

mulher em seu ‘papel aceitável’ de mãe, esposa e dona de casa – uma das categorias que 

trabalhamos – é um tipo ideal, visto que é um modelo que não se encontra, em grau de pureza, 

na sociedade. Não sabemos quantas mulheres são apenas mães, esposas ou donas de casa, ou 

mesmo, quantas trabalham fora, quantas são vaidosas etc., com isso, cria-se um tipo ideal, o 

“papel aceitável” para que se possa, metodologicamente, analisar esse tipo de mulher. Essa 
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concepção permite a definição do grau de proximidade entre a construção típica e a realidade 

concreta, no caso desse trabalho, a representação da mulher nos anúncios publicitários da 

revista Veja. 

 

 

5.3 – 1969: a mulher como acessório 

 

 

 Seguindo o roteiro mental proposto anteriormente, faz-se necessário contextualizar os 

cenários. A década de 1960 pode ser contada pela história da ditadura militar no Brasil. O 

cenário brasileiro era de dificuldade econômica e inflação ascendente (PILAGALLO, 2004). 

O ano de 1969 consolida uma década de novos donos do poder, militares radicais, que 

conseguiram – embora não sem oposição – calar vozes dissidentes. Manifestações, 

reivindicações e passeatas são marcas do governo ditatorial. Os jovens lutavam com suas 

‘armas’: “o rock, a pílula anticoncepcional, os alucinógenos, a contracultura” (PILAGALLO, 

idem, p.57). 

 Muitos foram os fatos que eclodiram durante os anos que compuseram a década de 

1960, além da economia em queda, houve a ilusão de um país em crescimento, como em um 

milagre militar. A política radical ainda defendia um ato maior de poder: a decretação do Ato 

Institucional 5, ou AI-5, “jogou o país numa ditadura escancarada” (PILAGALLO, ibid, 

p.64).  

Com o AI-5,  

Fica para trás o mundo das passeatas, da irreverência anárquica, dos 
festivais de músicas, do tropicalismo. Intensificam-se as cassações, o 
exílio, a tortura, a censura. Repressão é a regra do jogo 
(PILAGALLO, ibidem, p.9). 

 É um “novo” país, com uma nova história escrita em detrimento de outras. O AI-5 

significou grandes mudanças sociais e culturais. O cunho cultural – uma herança sociológica e 

antropológica da sociedade patriarcal brasileira descrita por Gilberto Freyre em seus livros – 

deu lugar a um novo tipo de culto: o culto à censura que impunha limites na liberdade e na 

criação.  

Já as mulheres, nesse período, reuniram ações individuais e coletivas e organizaram e 

desenvolveram lutas que iam da defesa da infância e da maternidade até o desenvolvimento 

do ensino e de creche.  Na política, a luta era por direitos trabalhistas e pela reforma do 
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código civil que propunha anulação dos artigos discriminatórios à mulher casada (TELES, 

2003). 

 Entretanto, questões “relativas à libertação da mulher, como autonomia, controle de 

fertilidade, aborto e sexualidade, não eram sequer mencionadas” (TELES, op. cit., p. 51). 

Muitas dessas questões sofreram reflexo direto do momento pelo qual o país estava passando 

e o golpe de 1964 fez com que as associações feministas diminuíssem consideravelmente. 

Ainda assim, algumas mulheres se destacaram junto à opinião pública ao questionarem o 

papel da mulher: “‘Deve a recém-casada trabalhar?’, “Trabalhar para não ser bibelô”, “A 

conquista de um lugar ao sol”, “Independência” e “Amor” eram temas abordados em textos 

que procuravam orientar as mulheres em direção à autonomia” (TELES, idem, p.62). 

 Alheia a esse cenário de lutas feministas, a publicidade chega a 1969 com uma 

legislação própria, o que assegurou às agências 20% de remuneração sobre a veiculação 

(CADENA, 2001). Em 1969, o Brasil tem como resultado da mídia, a conquista do povo pela 

TV e o sonho de formar conglomerados de comunicação. Mas, como visto, o cenário era de 

ditadura e o AI-5, com seu “pacote” de censuras marcou a publicidade – e as mídias em geral 

– o que fez com que a criação fosse de temas que interessassem a maioria sem que ferisse a 

“ética” da ditadura. 

 Assim, a publicidade se concretiza em 1969, por um trabalho no qual o design assume 

a maior expressão da linguagem (CADENA, op. cit., p.157). Além da TV, a necessidade por 

segmentação fez com que surgissem mídias impressas específicas para públicos-alvo 

distintos, dentre elas as revistas Quatro Rodas, Claudia, Exame e a revista Veja (cujo primeiro 

número data de outubro de 1968). Para Cadena, apesar de todo cenário político, social e 

cultural no qual o país vivia, “a década termina com saldo positivo para a propaganda” 

(CADENA, op. cit., p.161). 

Diante desse cenário, a categoria “acessório” foi a mais representada nos anúncios em 

1969. E é com ela que vamos trabalhar na análise das peças publicadas. É característico dessa 

categoria mostrar a mulher, enquanto acessório, como uma personagem secundária das peças 

publicitárias. Os anúncios eram direcionados para o homem e a mulher era apenas um 

acessório no cenário criado pela publicidade: era usada para afirmar e reafirmar a posição 

masculina em uma sociedade cada vez mais autoritária e ditatorial. 

A mulher enquanto acessório pode ser comparada ao que Freyre (1986) sugere ser 

“modas de mulher”: expressão e complemento de beleza, elegância, físico, mas está 

diretamente ligado ao que Pierre Bourdieu (2007) chama de “dominação masculina”. Ou seja, 

é moda de mulher estar bem arrumada com roupas elegantes, com penteados que deixem os 
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cabelos mais bonitos, estar maquiada. E essas modas são responsáveis pelas diferenciações 

entre os corpos femininos e masculinos fazendo com que sua apresentação seja a expressão de 

consensos coletivos da sociedade. 

Essa concepção de acessório da feminilidade eterniza as estruturas da divisão sexual e 

dos princípios de divisão dos papéis na sociedade (BOURDIEU, 2007). A mulher 

representada como “troféu” constitui um meio de legitimação do poder masculino. Uma vez 

nesse papel, a mulher é apresentada de modo a afirmar o quão próspero é o homem. Exibindo 

produtos exuberantemente caros ou mesmo de funções diárias, as peças publicitárias mostram 

o homem em cargos ilustres, prósperos, em ascensão ou em cenas do cotidiano. É nesse 

cenário no qual a mulher funciona como acessório que o homem precisa ostentar para manter 

seu prestígio social. 

Bourdieu (idem, p.18) afirma que essa situação é socialmente construída entre os 

sexos como algo natural e evidente e, por isso, adquire todo reconhecimento de legitimação. 

A força da ordem masculina se evidencia no fato de que ela dispensa 
justificação: a visão andocêntrica impõe-se como neutra e não tem 
necessidade de se enunciar em discursos que visem a legitimá-la 
(BOURDIEU, ibid, p.18). 

 Portanto, seria “normal” pensar na mulher como “acessório” do homem, já que essa é 

a estrutura cognitiva e social aceita pela sociedade e usualmente legitimada pelas práticas 

sociais. Ou seja, há uma incorporação de um preconceito desfavorável contra o feminino, no 

qual não há caminho para a mulher a não ser confirmar esse preconceito (BOURDIEU, 

ibidem). 

 A visão social é construída perante as diferenças anatômicas masculinas e femininas. 

Diferentes entre si, homens e mulheres “ganham” papéis distintos na sociedade, que são 

reforçados por diversas instâncias e também pela publicidade. As peças publicitárias 

confirmam esse preconceito, ao qual se refere Bourdieu (idem), ao representarem a mulher 

não só como acessório, mas em outros papéis que simbolizam e evidenciam a divisão dos 

papéis sociais.  

 A dominação masculina é vista, então, em vários “canais” sociais (como a divisão do 

trabalho). Bourdieu (ibidem, p.18) afirma que é a “estrutura do espaço, opondo o lugar de 

assembléia ou de mercado, reservados aos homens, e a casa, reservada às mulheres”. E é 

nessa estrutura que vemos o mundo social ser construído e na qual a publicidade tem 

participação ao apresentar em suas peças imagens que legitimem esses canais.  

Frente a essa realidade social, a figura difundida pela publicidade em 1969 mostra uma 

mulher cujo papel parece estar definido: ela é um acessório, um “troféu” para o homem.  
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Indiferente quanto ao grau de participação feminina na sociedade, a publicidade mostra uma 

mulher cuja identidade não é revelada e cujo papel é ser e estar secundária nos anúncios. Em 

relação a sua identidade, a mulher representada nos anúncios pode ser qualquer coisa: esposa, 

objeto sexual, vaidosa, engajada. Mas, seu real papel no cenário criado pela publicidade é ser 

uma personagem que está presente para consagrar o papel masculino e servir de “ponte” para 

mostrar o produto que claramente não é direcionado à mulher. 

Os produtos anunciados são diversos e em sua maioria direcionados ao homem. 

Mesmo quando os produtos podem ser usados por ambos os gêneros – como cigarros e carros 

– as mulheres são representadas como um elemento que faz parte da cena, mas que está 

presente apenas para mostrar o desempenho do homem quando utiliza determinado produto. 

Prova disso é a peça impressa das lojas Renner, que em 14 de maio de 1969, na página 47 da 

revista Veja, anuncia uma nova calça comprida masculina.  

Divideremos a análise por elementos. Como visão geral, o anúncio de uma página é 

composto por duas imagens. Na parte inferior, há um texto e a assinatura de três empresas 

diferentes. Como era comum na década de 1960, os anúncios combinavam diferentes 

produtos e elementos para formar o cenário e aplicavam a logomarca de cada empresa que 

aparecia no anúncio mesmo que não fosse o produto principal a ser anunciado. 

Na primeira parte temos uma composição de imagens. No lado esquerdo vemos três 

pernas, com diferentes calças (cores e padrões) e diferentes sapatos, o que nos faz pensar ser 

pernas de três homens distintos. Num efeito de transparência, a partir da terceira perna, vemos 

um carro estacionado ao ar livre (há árvores atrás) e uma mulher sentada sobre o vidro do 

carro. 

As pernas claramente demonstram a presença masculina. Em referência do tecido, 

temos a assinatura da marca Tergal. O carro, um conversível esportivo direcionado ao público 

masculino, está com a garantia da Shell (“É vida no seu carro! Uau!”), marca famosa de 

combustível. Pela lógica, a loja que vende a calça e todos os padrões encontrados é a Renner.  

O anúncio tem uma mistura de elementos que chegam a confundir o leitor em seu 

propósito. Vendem-se carros, roupas, sapatos ou mulheres? A participação feminina indica o 

porquê de ser acessório: em um cenário totalmente voltado para o homem, encontramos uma 

mulher, sentada no capô do carro, de pernas abertas, mãos apoiadas no vidro, séria e com 

olhar penetrante. Seu papel nesse cenário é nulo. A frase da campanha, “Mostre agora toda 

coragem que existe em você”, traz sentido à posição que a mulher ocupa no anúncio: vestido 

com a calça anunciada, o homem pode mostrar toda coragem e conquistar aquela mulher (ou 

qualquer outra) que o espera em cima do carro, de pernas abertas.  
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Vestida em estilo cowboy, a mulher está de calça justa, blusa de manga comprida, 

colete justo e chapéu com as abas levantadas. Além de pose claramente sensual, a mulher não 

possui outros atrativos sexuais, está de cabelo preso e não usa batom de cor forte. O chapéu 

tampa toda sua cabeça, deixando seu rosto, de expressão séria e com olhar fixo, todo à mostra. 

Logo abaixo da frase da campanha, vemos uma pequena logomarca escrita “fórmula R” e com 

duas bandeiras que representam as outras logomarcas expostas na parte inferior do anúncio. 

O texto, na parte inferior do anúncio, explica os detalhes sobre a calça: 

Fórmula R, a calça esporte sem timidez. Uma nova calça que Renner 
criou com todo atrevimento de Carnaby Street. A calça para o homem 
que não se conforma com a roupa quadradinha. Fórmula R, exclusiva 
da Renner, é a calça que acompanha você em sua fome de viver, em 
seu amor pela emoção, na intensidade de suas aventuras. Para fazer a 
Fórmula R, Renner escolheu Tergal. Tergal, o não-amarrota. O 
agüenta-qualquer-puxão. O dura-tôda-vida. Tergal, o inimitável. 

Voltada claramente para o homem, o texto ressalta a qualidade da “fórmula R” e 

afirma que o homem que “não se conforma com a roupa quadradinha” deve usar a calça que 

“acompanha você em sua fome de viver, em seu amor pela emoção, na intensidade de suas 

aventuras”. Podemos ligar esse texto à imagem da mulher de pernas abertas logo acima. O 

homem que não se conforma, que tem fome de viver, que gosta de emoção e de aventuras, na 

verdade, gosta da mulher que o espera em cima do capô do seu carro esportivo. E mais, o 

texto continua argumentando que o tecido é o Tergal que “não-amarrota” e que a calça 

“aguenta-qualquer-puxão”. Ideal para encontrar com a mulher que o espera e com quem ele 

pode ter qualquer relação: a calça não vai denunciar essa aventura. A mulher se tornou 

acessório do homem. Um verdadeiro troféu para o homem que usa a calça com “fórmula R”  e 

que mostra toda coragem que existe nele. 

Em algumas pesquisas em sites, achamos artigos com conteúdo escrito sobre a mulher, 

mas por homens. Um exemplo, é o blog do jornalista Felipe Machado (2007), do Estadão, site 

do jornal paulistano, O Estado de S.Paulo. Em seu blog para o jornal, Machado mostra uma 

leitura interessante do que ele chama de mulher-acessório. É um texto escrito em 2007, mas 

que nos remete, sem confusões de papéis, à mulher como acessório utilizada pela publicidade, 

em 1969.  

De acordo com Machado (2007)  

Para ser considerada uma mulher-acessório de verdade, a garota 
precisa ter algumas características básicas. Ser bonita, claro. Falar o 
mínimo possível também ajuda. Mas o importante mesmo é ter uma 
personalidade zero. E gostar muito de sexo com você – ou pelo menos 
fingir que gosta. Se você não tem uma mulher-acessório à disposição, 
saiba que há várias maneiras de adquirir uma. Estabelecimentos 
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especializados oferecem várias opções de modelos, mas algumas 
chegam a custar uma pequena fortuna. Nas casas noturnas da moda 
elas aparentemente são grátis – mas só aparentemente. Você vai ter de 
recompensá-las com jóias, jantares e viagens. A mulher-acessório, no 
fundo, é bem parecida com um relógio suíço: é uma máquina de 
qualidade, 100% previsível e o tempo dela vale ouro. 

O nome do blog, “Palavra de homem”, sintetiza a idéia de como esse tipo de mulher é 

vista pelo homem. E a definição de Machado (idem) nos ajuda na análise do anúncio em 

questão. A mulher da imagem publicitária é, como define Machado, bonita. Na imagem ela 

não faz interação com nenhum outro personagem, o que a mantém calada. Quanto à 

personalidade, a mulher da imagem tem o corpo docilizado para o propósito a que o anúncio 

se destina, portanto, estamos alheios à individualidade, uma vez que tem o corpo moldado 

como a publicidade deseja.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – A mulher como acessório 
Fonte: Revista Veja, nº 36, 14 maio 1969 
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Podemos ver esse perfil descrito por Machado em outros anúncios de 1969. Na peça 

da “Camisas Torre”, vemos 5 fotos, onde em 4 há ações acontecendo. O texto principal é 

“Esqueça o verão!... Vista uma camisa Torre e saia por aí”. Notamos que a peça é voltada 

para o público masculino porque na cena há uma mulher de biquini na praia e o homem está 

de camisa, deixando claro que o homem esqueceu o verão, vestiu uma camisa Torre e foi à 

praia. O segundo texto, ao lado da 5º foto que mostra o mar e o sol, é “elegância, confôrto, 

liberdade de ação em tôdas as horas”. 

Nas imagens que compõem o anúncio, da esquerda para direita, vemos o casal na 

praia. A primeira imagem mostra o homem de costas, de camisa e braços abertos, a espera da 

mulher que, de biquini e cabelos soltos, sorri de braços abertos e segue em sua direção. A 

segunda imagem mostra a mulher bem perto do homem – que continua de braços abertos – 

sorrindo e “jogando” os cabelos para trás. A terceira imagem mostra a mulher já abraçada ao 

homem, sorrindo, cabelos soltos ao vento. A quarta imagem mostra o casal como se estivesse 

deixando a praia: ele parece estar falando algo no ouvido da mulher e lhe segura uma das 

mãos; com a sua outra mão, segura a cintura da mulher que tem os olhos fechados e ainda 

sorri.  

A peça é para o público masculino e anuncia um produto específico para homens. O 

fato de ser em uma praia, com uma mulher de biquini e sexy correndo para seus braços, 

mostra a força do homem e como a mulher é “usada” como objeto sexual nos anúncios 

publicitários. A segunda frase legitima esse cenário: “(...) liberdade de ação em todas as 

horas”. Não importa onde vai estar, o homem pode “sair por aí” que vai ter uma mulher loura 

e sexy correndo de biquini direto para seus braços. 
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Figura 3 – A mulher como acessório 
Fonte: Revista Veja, nº 23, 12 fevereiro 1969 

 

Outra peça que demonstra esse ponto de vista do qual estamos trabalhando 

(MACHADO, 2007) é da Camisa Mafisa. Deitada no chão e nua, a mulher tem seus seios e 

seu sexo tampado por mangas de camisas, que rodeiam a mulher e cobrem quase todo chão. A 

mulher está com a cabeça apoiada em um dos braços, cabelos soltos e com um sorriso 

discreto. 

Mas o grande impacto desta peça não está somente no fato de uma mulher nua 

anunciar camisas que são destinadas e fabricadas para homens: o texto é sexista. O texto 

principal é “Camisa Mafisa é como mulher. Pode não fazer o homem feliz. Mas ajuda”. A 

mulher é comparada as várias camisas de modelos diferentes que a rodeiam: nem todos vão 

agradar aos homens, mas ele acaba escolhendo uma das camisas e usando. O mesmo ele vai 
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fazer com a mulher, que pode não agradar ao homem, mas que o ajuda a ser feliz, embora não 

saibamos de qual felicidade o texto de refere. 

O texto seguinte mantém a mesma linha da chamada do texto principal:  

Você pode escolher entre os vários modelos das novas camisas 
Mafisa, o tipo de mulher que mais lhe agradar. Quer dizer, o tipo de 
camisa que mais agradar ao seu tipo de mulher. Isto é: camisas Mafisa 
fazem qualquer mulher feliz. Porque os homens são felizes com 
camisas Mafisa. 

Com um texto confuso, o anúncio mostra que o homem pode escolher sua mulher 

acessório pela camisa que veste, já que cada modelo agrada a um tipo diferente de mulher. Ou 

seja, não importa qual modelo ele vai escolher ou qual tipo de mulher pode ser agradada, o 

homem ao vestir as camisas Mafisa fará a mulher feliz já que ele estará feliz com seu 

vestuário. A mulher parece não ter ingerência sobre todo o “processo”: ela vai ser feliz se o 

homem estiver feliz e, segundo o anúncio, sendo qual for a camisa que ele escolher ela vai 

estar nua a espera do homem, sempre sorrindo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – A mulher como acessório 
Fonte: Revista Veja, nº 60, 29 outubro 1969 



98 
 

Um quarto anúncio que nos remete ao ideal de mulher-acessório de Felipe Machado 

(2007) é a peça de fumo para cachimbo Bulldog. A frase principal da campanha é: “Criamos o 

aroma Bulldog sabendo que as mulheres não fumam cachimbo. Mas ficam por perto”. A 

imagem mostra a mulher maquiada, meio sorriso, cabelos soltos e com o olhar direcionado 

para o homem. Encostada na perna do homem, a mulher tem nas mãos uma rosa, símbolo do 

seu amor e delicadeza. Ela olha para o homem que não vemos: dele aparecem apenas a perna 

e uma das mãos, na qual ele segura um cachimbo. A imagem mostra uma mulher que parece 

orgulhosa de estar perto do homem que fuma cachimbo. A frase afirma que ela não fuma e 

legitima o fato da mulher não ter “permissão” para fumar, mas, além disso, a idéia é mostrar 

que apesar do cheiro ou de não fumar, a mulher sempre está por perto, “rodeando o homem”.  

O texto que segue é ainda mais assertivo 

Fumar cachimbo é um privilégio dos homens. Por enquanto, pelo 
menos. Por isso as mulheres sentem tanta inveja do homem que fuma 
cachimbo. Já reparou? E como elas gostam de ficar por perto, de 
aproximar-se. Principalmente quando o fumo tem o aroma de Bulldog. 
Ah, elas adoram sentir em você esse perfume de homem. Ficam 
loucas. 

O texto apresenta uma “mistura” de sensações femininas: exclusão, inveja, carência, 

loucura. Assim, a mulher é excluída de um privilégio masculino e sente inveja por isso.  Mas, 

ainda assim, quer ficar perto do homem, que fumando exala todo cheiro do cachimbo, fazendo 

com que a mulher fique louca: por desejo ao homem ou ao fumo? O importante é que 

independente do aroma e de permissão ou não de fumar, a mulher fica perto do homem, que 

mais uma vez “domina” o cenário. 
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Figura 5 – A mulher como acessório 
Fonte: Revista Veja, nº 62, 12 novembro 1969 

 

As mulheres dos anúncios já analisados parecem, além de acessórios para os homens, 

vítimas de machismo. Seus corpos são erotizados e sua função quase nula. Os textos e as 

imagens mostram a mulher submissa ao homem, dependente de seu julgamento e à disposição 

para lhe servir ou apenas para acompanhar o homem no dia-a-dia.  Para Michelle Perrot 

(2003a, p.21), é dessa forma que se opera a construção sociocultural da feminilidade que, para 

a autora, é “feita de contentação, discrição, doçura, passividade, submissão (sempre dizer sim, 

jamais não), pudor, silêncio”. A soma desses valores formaria as virtudes cardeais da mulher. 

Ao analisarmos o anúncio do cigarro Minister  podemos identificar alguns desses 

valores. A peça não erotiza o corpo feminino, mas a mulher está presente no cenário apenas 

para destacar as “posses” do homem. O cenário é um iate e vemos que o homem está com 
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uma vara de pescar nas mãos. Por sua expressão, parece que acabara de pescar um grande 

peixe. O homem está à vontade: casaco informal, relógio, aliança na mão esquerda e com o 

cigarro apoiado nos lábios.  

A mulher parada atrás do homem é o símbolo do contentamento e do orgulho. O 

marido está pescando e ela está orgulhosa do modo como ele está tendo sucesso. De cabelos 

soltos e lenço no pescoço, a mulher olha na mesma direção do homem, sorrindo. A frase 

principal está diretamente ligada à atividade do homem: “dentre as coisas que v. faz com 

prazer, uma é fumar Minister”. Logo após, o slogan “Um cigarro de agrado internacional”. O 

homem está com sua esposa, em seu iate, pescando: todas as atividades que faz com prazer, 

inclusive fumar. E ele ainda fuma um cigarro que é internacionalmente conhecido, o que lhe 

garante status. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – A mulher como acessório 
Fonte: Revista Veja, nº 43, 02 julho 1969 
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Como vimos, as mulheres representadas nas peças publicitárias estão dentro do 

“padrão” de mulher-acessório conforme definição de Machado (op. cit) já apresentada. São 

bonitas e caladas. Suas expressões são de contentamento e docilidade. Nas imagens, não 

interagem com nenhum outro personagem que não seja o homem e estão sempre disponíveis 

para eles. Essas são as fronteiras das mulheres e as barreiras do feminino: ser tantas coisas, ter 

tantas virtudes – como as apontadas por Perrot (2003a), tantas obrigações que acaba sendo 

somente o acessório no qual o homem vai se apoiar. 

 

 

5.4 – 1989: a mulher como objeto sexual 

 

 

 O cenário brasileiro em 1989 demonstra grandes mudanças na área política. O Brasil 

teve um presidente eleito pelo voto popular, o que finalizou décadas de regime ditatorial, e 

que teve grande influência da sociedade que se mobilizou e fez movimentos como o 

conhecido Diretas já. “Em 1984, após jejum prolongado, a sociedade civil volta a ter papel de 

protagonista no jogo político ao lotar praças públicas durante a campanha das diretas-já” 

(PILAGALLO, 2006, p.9). 

 Entretanto, apesar da festa e do momento cívico, em boa parte dos anos 1980, o país 

ainda vivia sob ditadura militar. Não faltaram censuras, prisões e repressões a todas as 

manifestações feitas (PILAGALLO, idem). O movimento das “diretas-já” fracassou, mas a 

democracia se consolidou em 1989, quando ocorreu a primeira eleição presidencial direta 

desde 1960: mais desafios para um país de novas políticas, novos processos e novos 

mercados. 

 No que concerne ao papel da mulher na sociedade, a década de 1980 foi um tempo de 

consolidação das causas feministas. Em “lutas” desde a década de 1960 e com grandes 

contribuições da década de 1970, a mulher constitui pontos de referências fundamentais para 

o movimento feminista (TELES, 2003). A falta de escola, o custo de vida e os salários baixos 

eram as reclamações e reivindicações recorrentes das mulheres. 

 Apesar das reivindicações quanto a salários, a mulher ganhou espaço no mercado de 

trabalho. Teles (idem, p.57) oferece uma estatística interessante para analisarmos: 

Em 1950, a proporção de trabalhadoras mulheres era de 13,5%, em 
1970 quase dobra esse número (20,8%), e seis anos mais tarde (1976) 
a porcentagem de mulher economicamente ativa atinge 28,8%. Em 
1985, chegou a quase 37%, ou seja, triplicou em apenas 15 anos. 
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 Esses dados mostram como cresceu a participação da mulher na economia brasileira. 

Isso não significa, porém, condições melhores em outros setores. A constituição promulgada 

em 1988 proporcionou algumas melhorias, como a licença-maternidade de 4 (quatro) meses, 

mas não ofereceu maiores mudanças à condição feminina no Brasil. “As mulheres, entretanto, 

queriam mais” (TELES, idem, p.146). E continuaram em reivindicações, procurando sempre 

abordar os temas que continham argumentos que visavam à melhores condições de vida e 

trabalho, insistindo em uma autonomia de momento que teve um caráter histórico na luta pela 

libertação feminina. 

 O ano de 1989 finaliza, então, uma década na qual as mulheres criaram condições para 

um feminismo popular: lutaram contra a violência doméstica e por creches para seus filhos, 

além de saúde e trabalho. Teles (op. cit., p.127) resume o feminismo dos anos 1980 como uma 

luta contra “a sociedade de classes que estabelece para a mulher o papel de reprodutora e 

mão-de-obra de reserva”. 

 Já a publicidade, no cenário político, social e econômico descrito, tem um quadro 

conturbado: fornecedores fecham as portas, os investimentos no país diminuem, as 

multinacionais instaladas “puxam o freio” e a moeda brasileira sofre desvalorização constante 

(CADENA, 2001). Assim, o mercado publicitário é afetado diretamente. Cadena (idem, 

p.204) relembra que “a propaganda desce do patamar de 1,03% do PIB, do final da década de 

70, para 0,84% no início do novo período e para 0,53% em 1986”. 

 Apesar do quadro declinante, a mercado brasileiro mostra números expressivos de 

consumo: 

Consumíamos 134 milhões de cigarros, bebíamos 15 milhões de 
caixas de cerveja e mais 2 milhões de litros de aguardente. Na higiene 
pessoal, comprávamos 20 mil toneladas de shampoo e 360 milhões de 
lâminas de barbear, vestíamos 420 milhões de pares de sapato e 60 
milhões de calças jeans (CADENA, op. cit., p.205). 

Diante desses números, que mostram mercados em crescimento e que deviam ser 

explorados, as agências de publicidade tentam diferenciar seus trabalhos para reaquecer o 

setor. Assim, surgem as megas estruturas com as quais as agências iniciaram o século XXI. 

Eventos, como a Copa do Mundo, movimentaram milhões dando margem às peças 

publicitárias de oportunidade.  

Em 1989, refletindo os anos 1980, a publicidade passa a utilizar uma linguagem que 

apela para o comportamental e emocional do brasileiro, preferindo trabalhar com personagens 

próximos do consumidor e do seu cotidiano. Com isso, “nascem” as peças com garotos-
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propaganda18, que informavam, divertiam, usavam e informavam sobre os produtos mais 

consumidos, estimulando a legitimação das marcas e a simpatia do público-alvo. 

Um dado importante de se observar é que em 1989 a mulher já representa 41,4% da 

população economicamente ativa (CADENA, op. cit). E, apesar disso, veremos a seguir, que a 

publicidade procurou trabalhar a imagem da mulher contrariando esse novo cenário: em 1989, 

a imagem mais trabalhada nas peças publicitárias é a mulher como objeto sexual. 

 Nesse estereótipo, a mulher é representada como objeto de sedução e o modo de 

disposição de seu corpo nas peças publicitárias tem a intenção não só de vender o produto 

anunciado, mas também de seduzir. E essa sedução vem acompanhada de um corpo bonito, 

magro, jovem e saudável, que ganha visibilidade no cenário preparado pela publicidade. Com 

isso, o corpo trabalhado pela publicidade está diretamente associado ao imaginário social e 

apresenta um corpo impregnado de preconceitos, discriminações e estigmas, dando não só ao 

corpo, mas ao papel feminino na sociedade um caráter pejorativo. 

O corpo feminino enquanto objeto sexual é valorizado e desejado e adquiriu sentido de 

corpo ideal. Sua construção social surge como algo “naturalmente” dado. É um corpo com 

linguagem e cultura adquirida que, inserido no universo simbólico da publicidade, pode 

remeter a diversas leituras – críticas ou não. Analisar anúncios publicitários nos remete ao 

estudo de Marcel Mauss (1974), que ressalta a importância de se entender a presença do 

social (em quaisquer dimensões) nas ações corporais. Por meio de suas imagens, seus cenários 

construídos e nas poses das modelos – que fazem parecer “natural” o modo como seus corpos 

ficam expostos – a publicidade produz um discurso social que reflete e reforça as imagens 

existentes na sociedade ou mesmo intensifica os estereótipos aceitos e conhecidos pelos 

indivíduos. 

 Em um cenário moldado pelas necessidades mercadológicas, a imagem feminina 

contextualiza uma máxima do mercado: vender, mesmo que a imagem da mulher não tenha 

relação direta com o produto anunciado ou com seu público-alvo. De acordo com Ruth Sabat 

(In FUNCK; WIDHOLZER, 2005, p. 98) “É interessante observar gênero e sexualidade como 

referentes em um anúncio de um produto que, inicialmente, não tem relação alguma com tais 

aspectos”. Desse modo, a representação da mulher como objeto sexual é apresentada como 

natural, ou seja, como algo já validado e aceito pela sociedade.  

Segundo Peggy Vaughan (1989, p.34) 

                                                 
18 Garotos-propaganda famosos na década de 1980: o “baixinho da Kaiser”, o “Garoto-Bombril” e o simpático 
senhor do Banco Bamerindus (CADENA, op.cit.). 
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A comercialização do sexo através da publicidade contribui também 
para os casos em nossa sociedade. As mulheres, principalmente, são 
usadas para vender quase todos os produtos. A maioria dos anúncios 
promove as boas coisas da vida, insinua que uma mulher sensual é 
parte da embalagem, uma das “boas coisas da vida” que o homem 
merece.  

Assim, a publicidade evoca a aparência, a beleza e o corpo e suas imagens não focam 

a individualidade e a liberdade da mulher e, sim, em uma disciplina do corpo direcionado a 

possibilidade de “compra” da mulher. Como ressalta Widholzer (2005, p.24), “as 

representações são convertidas em ferramenta auxiliar para a venda de produtos”.  

 Delineada como objeto de consumo, a mulher ganha um valor agregado nas peças 

publicitárias: ela é elevada ao patamar de produto, “dividindo a cena” com o objeto que 

realmente deve ser consumido. Widholzer (idem) lembra que o apelo sexual na publicidade 

faz parte de um processo de sedução para o consumo. Mas, ainda assim, é de se supor que 

embora seja uma sedução com a clara intenção de consumo, a mulher acaba limitada a um 

papel que explora o sexismo e o preconceito (GASTALDO, In: FUNCK; WIDHOLZER, 

2005). 

 Édison Gastaldo (idem, p.59) aponta para a importância de se pensar o anúncio 

publicitário como uma espécie de “melhor dos mundos”, com isso, podemos facilmente 

entender como o “jogo” sensual do corpo da mulher é moldado. O sexo se transforma em 

mercadoria e a mulher é reduzida a apoio de uma articulação que institucionaliza a dominação 

masculina e a submissão feminina. Portanto, as representações da sexualidade ocupam lugar 

estratégico na publicidade, legitimando as incongruências que o papel da mulher na sociedade 

sugere. 

A mulher enquanto objeto sexual, é o tipo ideal no qual a aparência física e a beleza do 

corpo “brincam” com o imaginário social. A imagem, o cenário montado e a interação entre 

personagem e produto não têm a preocupação com a família, com o político, o social e o 

cultural. Este padrão identitário nos mostra uma construção da imagem corporal feminina que 

insinua desejo, sensualidade e sexualidade. 

O anúncio a seguir, de página única, foi veiculado em 05 de abril de 1989, na página 

64 de Veja. O produto é a bebida Grand Old Parr De Luxe Scotch whisky. O anúncio tem 

poucos elementos. De cima para baixo, há uma frase, uma foto, a assinatura do produto e 

abaixo a logomarca da bebida. Os elementos estão centralizados e apenas a assinatura, cuja 

tipologia está maior e difere pelo itálico usado, está angulada em 30º. Para a análise, vamos 

dividir a peça em duas partes. Primeiro, analisaremos a parte superior, com a frase e a foto 

(que estão diretamente relacionadas) e depois a parte inferior da peça.   
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A primeira parte do anúncio é composta por uma frase: “Tudo o que posso dar ao 

homem que já tem tudo é mais daquilo que ele já tem”. A frase está dentro de aspas, o que nos 

faz pensar que é uma fala da mulher que está na imagem que estampa a campanha. A frase 

está em primeira pessoa e podemos, apesar do sujeito oculto, ler “tudo o que EU posso dar”, 

simbolizando a fala clara e direta da mulher enquanto “facilitadora” dos desejos do homem. 

A foto é o que há de mais marcante no anúncio. Ela traduz em imagem o que a frase 

tem intenção de significar. Não é uma imagem grande, não ocupa todo o anúncio e o tamanho 

remete às fotos que temos em nossa casa. Em um fundo cinza, em degradê do mais escuro 

para o mais claro, vemos a cintura e as pernas de uma mulher. A roupa íntima – parece ser 

camisola ou uma lingerie – é delicada e curta, com rendas e com uma fenda do lado esquerdo, 

que parece ter movimento. As pernas compridas estão um pouco cruzadas entre si, trazendo 

graciosidade para a mulher.  

Apesar do erotismo já descrito, o ponto que liga a imagem ao texto, e que legitima o 

papel de objeto sexual, é o fato de a mulher segurar com as mãos uma embalagem da bebida. 

O que poderia ser uma inocente demonstração da bebida, “ganha” ares de sexualidade, uma 

vez que a embalagem está na direção do sexo da mulher. A imagem parece mostrar a mulher 

de costas – vemos isso pela posição das mãos – o que nos faz analisar que “mais daquilo que 

ele já tem” é, na verdade, mais sexo, mais posições diferenciadas, mais sensualidade no ato 

sexual. Aqui, o ato intrínseco pode fazer alusão a sexo anal.  

Assim, em nossa leitura crítica do anúncio, tudo aquilo que a mulher pode dar ao 

homem que já tem tudo – já tem mulheres, carros, empregos, salários altos etc. – é mais 

daquilo que ele já tem: sexo. E bebida. Combinações que parecem estar interligadas quando o 

assunto é o homem e seu status social.  

A mulher, neste anúncio, foi reduzida a objeto sexual. Objeto, aliás, que serve para 

satisfazer o homem que está ávido por sexo e bebida. Para isso, não foi necessário mostrar 

muito do corpo feminino. Sua cintura e seu quadril bastam para mexer com o imaginário 

masculino. Bourdieu (2007) lembra que há uma fronteira delimitada pela cintura feminina e 

que impõe um limite simbólico, podendo colocar a mulher entre o puro e o impuro. Para o 

autor (BOURDIEU, idem, p.25) “a cintura é um dos signos de fechamento do corpo 

feminino”.  

Ainda sobre a cintura, Bourdieu (ibid, p.25), ressalta que 

Ela simboliza a barreira sagrada que protege a vagina, socialmente 
constituída em objeto sagrado, e portanto submetido (...) a regras 
estritas de esquivança ou de acesso, que determinam muito 
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rigorosamente as condições do contato consagrado, isto é, os agentes, 
momentos e atos legítimos ou, pelo contrário, profanadores. 

 O interesse pelo corpo feminino mostra como o “ideal poderia ser domesticado, 

inacessível e acessível ao mesmo tempo” (VIGARELLO, 2006, p.162). Na imagem que 

estamos analisando, podemos pensar a mulher tão acessível quanto à bebida. E o próprio texto 

corrobora essa idéia. Se retirarmos a imagem, podemos direcionar o texto a bebida. Ao 

afirmar que “tudo que pode dar ao homem é tudo aquilo que ele já tem”, mostra-se que a 

bebida é algo acessível e que faz parte do dia-a-dia do homem. Ao integrarmos ao texto, a 

imagem, essa idéia se volta para a mulher que está acessível para dar ao homem tudo o que se 

espera que uma mulher possa oferecer: sex appeal e sexo. 

No segundo bloco de análise temos, em uma tipologia que lembra caligrafia de mão, o 

nome do produto, Old Parr De Luxe Scotch Whisky. Enquanto todos os outros elementos 

estão centralizados, a “assinatura” do produto está angulada e destacada dos demais. Na parte 

inferior do anúncio, temos a logomarca da bebida (Old Parr), seguida por endereço e telefone 

da distribuidora “exclusiva” para o Brasil. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 – A mulher como objeto sexual 
Fonte: Revista Veja, ano 22, nº 14, 05 abril 1989 
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Seguindo esse pensamento do que a mulher pode “oferecer” ao homem através de seu 

corpo, temos o anúncio da empresa Voith, fabricante de turbinas hidráulicas, máquinas para 

papel e outras grandes máquinas. Como ressalta o slogan, “capital alemão, lucro brasileiro”, a 

empresa no Brasil exporta para todo mundo. E com isso, a frase da campanha é: “Se não fosse 

a Voith, essa seria a máquina brasileira mais apreciada no exterior”. 

A diagramação da primeira parte do anúncio é toda all type (ou seja, só texto), o que 

nos faz procurar pela imagem da “máquina”. Na página da direita vemos, então, a “máquina 

brasileira”: uma mulata com fantasia de carnaval. Cabelos soltos, arranjo com plumas na 

cabeça que chegam até à cintura, e uma fantasia brilhante que deixa o corpo à mostra, a 

mulher sorri e tem os braços levantados e parece estar em movimento. A fantasia é um biquini 

enfeitado com paetês, a parte de cima cobre os seios e tem um fio que liga ao detalhe da 

perna. Com a cintura à mostra e marcada pela parte debaixo do biquini, temos o corpo 

descrito por Bourdieu (op. cit) como profanador. 

A “máquina brasileira” é, então, a mulher idealizada do carnaval. A mulher que 

desperta desejos, que é sexy e que tem em seu corpo uma “arma” para conquistar. Essa 

“máquina” é conhecida e também fonte de desejo de homens de outros países, o que nos leva 

à frase principal do anúncio que parece ter a função de “retirar” esse encargo da mulher, mas, 

que ao mesmo tempo, legitima que esse papel é realmente um estereótipo visto como inerente 

à mulher brasileira. 

O restante do texto versa sobre a empresa e suas linhas de montagem, sua relação com 

outras empresas e com seus clientes. Destaca também que essa visão de empresa com alta 

tecnologia é que está fazendo com que a imagem da mulher apenas como objeto sexual seja 

mudada perante o “pessoal lá de fora”.  

Para quem estava habituado a ver o Brasil como o país do carnaval, é 
surpreendente o nível de qualidade das máquinas Voith. Turbinas 
hidráulicas, máquinas para papel e outras grandes máquinas pesadas 
de precisão, que andam virando a cabeça dos estrangeiros em mais de 
20 países para os quais a Voith exporta. 
Os canadenses estão comprando mais máquinas de papel da Voith 
brasileira que de qualquer outro fornecedor, pagando adiantado. Como 
eles, muitos outros países vêm demonstrando à matriz alemã, de várias 
formas, seu reconhecimento e respeito pela Voith brasileira. Inclusive 
solicitando a presença de técnicos brasileiros para supervisionarem a 
montagem e a instalação das máquinas. O tamanho da fábrica da 
Voith em São Paulo, das turbinas que saem dessa fábrica, o volume de 
produção de máquinas para papel, equiparam-se aos da Voith alemã, 
com o mais alto nível de qualidade em termos internacionais. Se tudo 
é bom para a Voith, é melhor ainda para os brasileiros. 
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Nestes 25 anos de Brasil, a Voith sempre acreditou em nossa 
capacidade de assimilar alta tecnologia. Investiu nisso. E os brasileiros 
podem acreditar que, lá fora, o pessoal anda apreciando nossa nova 
imagem. 

Não importa o produto que esteja sendo anunciando, o corpo feminino é disposto 

como forma de chamar atenção para a peça publicitária. Nessa categoria, a mulher se 

transformou em objeto sexual e seu corpo é revelado como ponte para a venda de um produto, 

não importando imagens seminuas ou textos machistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – A mulher como objeto sexual 
Fonte: Revista Veja, ano 22, nº 40, 11 outubro 1989 

 

Em outro anúncio podemos ver o corpo feminino sendo trabalhado para a venda de um 

produto essencialmente feminino, lingerie. A mulher que aparece na imagem não mostra seu 

rosto. Ela está deitada, de costas, na cama, abraçada ao travesseiro e tem uma perna esticada e 

outra para cima. O cenário parece ser de um quarto e, além da cama, vemos uma mesa de 

cabeceira com abajur, livro aberto, uma xícara e alguns outros elementos que não podemos 

nomear pelo fato da luz do ambiente não permitir.  

A mulher tem o rosto virado, o que não nos deixa ver suas feições, e não sabemos 

exatamente para onde ela olha. Ela veste uma calcinha e uma blusa de alça fina e parece ter o 

cabelo molhado. Como frase da campanha, “Assim Papai Noel não vai querer passar na casa 
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das outras criancinhas”. O texto mostra duas vertentes que podem ser pensadas: uma de que a 

peça é voltada, na verdade, para os homens que pretendem presentear (já que o anúncio é de 

24 dezembro de 1989, véspera de Natal) a mulher com alguma lingerie. A outra vertente é de 

que a figura mitológica de Papai Noel aparece como “incentivo” ao homem, fazendo-o 

desejar ainda mais a mulher que veste a lingerie dessa marca. Afinal se “papai Noel não vai 

querer passar na casa das outras criancinhas” é porque estará “ocupado” na casa da mulher 

que veste a marca. 

Nessa peça, o corpo feminino aparece em lingerie que não mostra todo seu corpo, mas, 

destaca a área das nádegas, que parece ser a parte “principal” do corpo feminino, tendo até a 

luz intensa, que aparece na imagem, refletindo e fazendo com que apareça mais. É o corpo 

feminino que se torna objeto para a própria mulher, para os homens, criando, assim, mitos. É 

o corpo cujas silhuetas “mexem” com o imaginário social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – A mulher como objeto sexual 
Fonte: Revista Veja, ano 22, nº 50, 24 dezembro 1989 
 

Os anúncios que representam a mulher como objeto sexual variam de produto e de 

público e do modo como mostram o corpo feminino. Ora partes do corpo aparecem mais, ora 

estão mais “escondidas”, mas ainda erotizadas no jeito como são apresentadas.  No anúncio 
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que analisamos da Valisére, sabemos que o público-alvo são mulheres, mas, no entanto, o 

anúncio tem conotação sexual voltada para o masculino ao “brincar” que Papai Noel ficaria 

ali e não visitaria outra casa. Já no anúncio da empresa Voith, a mulher não tem ligação com o 

produto anunciado e está representada como se fosse a “máquina brasileira”. O texto desse 

anúncio legitima que a visão dos estrangeiros sobre a mulher brasileira é carnavalizada. O 

anúncio da bebida Old Parr representa a mulher de maneira ainda mais sexual e erotizada. É o 

corpo feminino sendo oferecido e igualado a uma garrafa de bebida.  

Outro anúncio que representa a mulher como objeto sexual e que podemos analisar é 

da empresa Santista Têxtil, especializada em tecidos. Não há como saber qual o público-alvo 

do anúncio. A peça não tem texto direcionando o leitor ao produto que se deseja vender. Em 

outras peças conseguimos identificar se o produto é feminino ou masculino e se a imagem da 

mulher representada no anúncio é para ser vista por homens ou por mulheres. Nessa peça o 

que temos é uma frase solta e o slogan da empresa. 

Com a frase “Daqui para frente tudo vai ser diferente”, - que nos remete a uma música 

do movimento musical conhecido como Jovem Guarda - vemos uma mulher de costas (que 

parece, pelos cabelos, com o ícone desse movimento, a cantora Vanderléia), cabelos 

ondulados e soltos, a blusa caindo dos ombros e uma das mãos no bolso traseiro da saia, que 

mostra o braço com pulseira. A saia tem uma abertura que mostra um pedaço das pernas. A 

mulher é magra e a imagem causa certa curiosidade para se saber o que vai ser diferente daqui 

para frente. Seria a postura da mulher? Roupas mais apertadas que definam mais suas nádegas 

e cintura? A mulher fazendo “charme” e se escondendo?  

O slogan da empresa é ainda mais curioso: “Você vai sentir na pele”. Novamente, 

podemos pensar nos questionamentos feitos anteriormente. O que pode a mulher “sentir na 

pele”? Sentir a roupa ou sentir o que de diferente vem pela frente? A imagem e o texto 

parecem desconectados, mas o fato é que o corpo feminino foi usado como ponto focal desse 

anúncio, mesmo que sua função seja uma incógnita.  

Para Ruth Sabat (2005, p.98) é “interessante observar gênero e sexualidade como 

referentes em um anúncio de um produto que, inicialmente, não tem relação alguma com tais 

aspectos”. Como vimos nas análises anteriores, transformar a mulher em objeto sexual que 

está desconectado do produto anunciado é algo recorrente nos anúncios publicitários. 
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Figura 10 – A mulher como objeto sexual 
Fonte: Revista Veja, ano 22, nº 4, 25 janeiro 1989 

 

No anúncio do sapato da marca Worker, há dois pontos que podemos destacar. Um 

deles é a frase principal: “As pessoas que usam Worker são tudo, menos workers”. A palavra 

worker, numa tradução ao informal, significa trabalhador. Ou seja, a frase “brinca” com a 

questão do trabalho, já que quem usa os sapatos da marca Worker é tudo menos trabalhador.  

O outro ponto que podemos destacar é a imagem. Podemos entendê-la melhor quando 

a associamos à imagem. Do cenário pouco se vê. Vemos um pequeno pedaço do tapete e 

algumas flores ao fundo. Sentada sensualmente no chão, uma mulher está enrolada com uma 
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colcha que, displicentemente “cai” dos seus ombros e pernas. Ao que parece, por baixo dessa 

colcha a mulher está nua.  

Com o colo e ombro aparentes, a mulher tem os cabelos soltos e ondulados, olhar fixo 

na câmera e não sorri. Uma das mãos está na perna do homem, que veste calça jeans e está 

sem blusa e está sentado talvez na cama ou em um banco e do qual não vemos o rosto, e na 

outra mão a mulher segura um cigarro. O cenário pode nos remeter a uma cena de pós-sexo. 

Como o texto deixa claro, quem usa a marca do sapato não é trabalhador, então não deve se 

preocupar com horários e locais. O homem, por exemplo, pode se divertir constantemente 

com a mulher, ou a mulher pode apreciar o sexo e depois fumar na presença masculina, como 

mostra a imagem desse anúncio.  

A segunda frase do anúncio é “o sapato tem que ser Worker. Você não”. E apesar 

dessa frase remeter a um sapato confortável, que “trabalha” pelo dono e não o cansa, a 

imagem nos mostra uma situação de prazer que não tem ligação com o fato de usar ou não o 

sapato. A  mulher ganha destaque como a que não trabalha, já que ela é “tudo” e pode se dar 

ao prazer de fazer sexo, sentar nua e fumar. Esse anúncio, apesar de ser voltado também para 

as mulheres, mostra como o assunto sexo está ligado mesmo quando o produto é algo de 

utilidade diária como sapato e como o corpo feminino transforma-se em objeto para anunciar 

um produto que nem sequer aparece no cenário montado pela publicidade. 
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Figura 11 – A mulher como objeto sexual 
Fonte: Revista Veja, ano 22, nº 12, 22 março 1989 
 

O papel de objeto sexual destinado à mulher pode ser entendido como um invólucro 

cultural convencionado (LANGE, 2005). Em outras palavras, uma “embalagem” cultural dada 

à mulher pela sociedade e que, uma vez convencionada, é vista como algo “normal” e 

verdadeiro. Com isso, pode ser “normal” que a mulher seja representada como objeto sexual e 

mais ainda que as pessoas que vêem esse estereótipo vejam e entendam a representação como 

um papel que é comumente ligado à mulher e, por isso, um dado real sobre a sociedade. Neste 

contexto, esse estereótipo não seria dado como errado, o que transformaria em um invólucro 

cultural convencionado. 

Por todas essas questões, vemos uma metamorfose que parece definitiva para o corpo 

feminino: embora embelezado e cuidado, o corpo da mulher enquanto objeto sexual é um 

corpo de silhuetas nuas ou seminuas, de padrões erotizados, de contornos impostos ao olhar e 

que banalizam a participação da mulher na sociedade. Enquanto “objeto” e “coisa”, o corpo 

feminino permanece evocando a inquietude e a saciedade, simbolizando que as silhuetas 

mudam ao longo do tempo, mas que o olhar sobre o corpo feminino continua definido para e 

pelo o seu maior “público-alvo”: o homem. 
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5.5 – 2007: a mulher em seu papel aceitável 

 

 

 O século XXI teve início com a promessa da modernidade e da tecnologia. O país 

mudou e cresceu. De acordo com Pilagallo (2006), a população, que em 1900 era de 17 

milhões, passou a ser de 170 milhões em 2000. Em 2007, esse número é estimado em 

187.436.797 milhões (IBGE, 2008). Outro dado interessante revela que no início do século 

XX, um terço da população vivia na área urbana enquanto que no ano 2000, esse número 

passa dos quatro quintos (PILAGALLO, idem, p.18). 

 Mas o Brasil avançou em instâncias além das territoriais, avançou também na ciência, 

na economia, na cultura, no comportamento e na religião. No campo das ciências, os estudos 

com células-tronco animam a comunidade médica (CRISTIANINI, nº61, p.8). Na economia, 

o petróleo ficou em alta e o dólar em queda, o que valorizou a moeda brasileira. No panorama 

internacional, que afeta o Brasil diretamente, “um Papa morreu, a ciência evoluiu e recordes 

esportivos foram quebrados” (CRISTIANINI, idem, p.8). 

 É um século dinâmico. O Brasil muda e acompanha, de perto, as tendências dos países 

ditos desenvolvidos. É o século das máquinas, da tecnologia avançada e de programas de 

comunicação cada vez mais instantâneos (CRISTIANINI, op.cit., p.7). É o século de sites 

como You Tube e o Orkut19, que interligam o mundo em grandes comunidades virtuais. 

 Em meio a esse cenário de instantaneidade, a mulher continua a construir sua história. 

Segundo Célia Pinto (2006), a pergunta que marcou a virada de década (1990 para 2000) foi: 

o feminismo acabou? Para a autora, o que aconteceu foi uma profissionalização do 

movimento, redefinindo posições e funções do feminismo no Brasil. 

 Muito do que se tem hoje no feminismo é fruto de anos de militância do movimento 

organizado que hoje se especializou por meio de organizações não-governamentais (ONGs). 

Há ONGs especializadas em política, em assédio sexual, em violência doméstica etc. “Esse 

feminismo difuso não tem militantes nem organização” (PINTO, idem, p.93). Na verdade, 

tornou-se um discurso que transita nas mais diferentes arenas e que continua na luta pela 

legitimação do papel da mulher na sociedade brasileira. 

 Em termos de reivindicações femininas, o ano de 2007 não consolida uma época de 

diferenciação em relação aos outros anos aqui estudados: a mulher continua lutando por seus 

direitos civis, educação, saúde, trabalho, sexualidade e geração de renda. O movimento, por 

                                                 
19 You Tube é um site de vídeos e Orkut um site de relacionamento na internet. 
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meio de ONGs, é hoje plural, reunindo grupos e entidades de regras específicas, respeitando 

as diferenças culturais, raciais, etárias, profissionais e socioeconômicas que compõem as 

mulheres brasileiras. Essas organizações se especializaram e “atuam junto à sociedade como 

junto ao Estado” (PINTO, op. cit., p.106). 

Para Pinto (ibid, p.106) 

Essa é a fase porque passa o feminismo no Brasil, mas sua trajetória 
não acaba por aqui. Como muitas outras lutas populares e identitárias 
no Brasil, o feminismo tem uma longa história pela frente. 

 Na publicidade, o cenário é promissor. Novos tempos, novas tendências, apontam para 

uma publicidade que se adapta rapidamente ao novo mercado e às novas demandas. A ordem 

é aperfeiçoar resultados. Se estivermos falando de um Brasil moderno e tecnológico, 

estaremos falando de uma publicidade que está cada vez mais especializada e que investe 

cada vez mais (CADENA, op. cit., p.238). 

 Ao contrário dos outros anos trabalhados nessa pesquisa, o ano de 2007 ainda é o 

início de um século, que demonstra um grande potencial. Esse potencial é visto com a 

chegada da TV digital e de um volume de mídias espontâneas e alternativas sem igual. As 

agências investem em papel criativo, em busca de estabilidade, de clientes e de bons negócios. 

Nessa busca, surgem fusões entre as agências que procuram reformulações. 

 A internet se tornou um veículo de comunicação legítimo e que chama a atenção dos 

anunciantes e dos internautas. Nesse ambiente virtual, novas estratégias são desenvolvidas, 

possibilitando que o receptor da mensagem seja também emissor, interagindo, assim, com o 

veículo. 

 A publicidade se renova a cada anúncio, seja no design, na linguagem ou na intenção. 

O mercado publicitário se especializou e hoje tem instrumentos sofisticados (como os 

programas de manipulação de imagens) para vender qualquer mensagem e qualquer produto. 

A publicidade está disponível “em qualquer lugar, na velocidade da luz” (CADENA, ibidem, 

p.248).  

 Nas análises feitas, a categoria “papel aceitável” é o tipo ideal publicitário que tem 

mais representações nos anúncios em 2007. Essa categoria representa o estereótipo da mulher 

que é mãe, esposa e dona de casa e dentre as várias categorias criadas para esse trabalho, a 

mulher em seu “papel aceitável” foi a de maior representação, sendo a imagem representativa 

do feminino no início do século XXI. 

Essa categoria tem uma curiosidade: na maioria das vezes não há um anúncio que 

junte a mãe, a esposa ou a dona de casa. Os estereótipos são trabalhados separadamente e em 

poucos casos há uma junção entre os tipos – a mulher como mãe e esposa é a configuração 
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mais representada. Por isso, são mostrados três anúncios que representam essa categoria sem, 

contudo, ser necessário análise de todos: a premissa é a mesma para a categoria e vale para 

todos os anúncios aqui apresentados. 

 O papel de mãe, esposa e dona de casa não é novidade para a mulher brasileira. Desde 

a época da colonização, como vimos em Freyre, a mulher é “treinada” para exercer esse 

papel. O interessante desta análise é ver que o papel feminino chega ao século XXI com a 

mesma “carga” de importância da citada por Freyre. Em um tempo em que vários outros 

papéis também são atribuídos às mulheres (como as outras categorias mostradas e trabalhadas 

nesta dissertação), a mulher do século XXI é representada em seu papel “mais antigo”: ela é a 

mãe, a esposa e a dona de casa.  

 Para Funck e Widholzer (2005), a publicidade mostra, representa e reafirma “velhos”, 

mas ainda vigentes, padrões da sociedade patriarcal. Por isso, a imagem de 

domesticidade, ou de sustentáculo interno da estrutura familiar, é a 
que comumente se constrói para a mulher, sendo ela delineada não 
apenas como consumidora de artigos para uso pessoal, mas também 
como responsável pela compra de produtos para a casa e para os 
demais membros da família (FUNCK; WIDHOLZER, idem, p.22). 

 Podemos analisar esse pensamento focando na publicidade que comumente associa 

utensílios domésticos como objetos naturais à mulher, convencionando representações dos 

modelos de conduta do feminino e do masculino. As imagens publicitárias, assim, subsidiam 

a construção e a disseminação de um estereótipo de mulher “doméstica”.  

 Funck e Widholzer (ibid) apontam para as peças publicitárias do pós-guerra e 

relembram que à época, uma mesma revista que trazia imagens da mulher muitas vezes 

exercendo atividades inéditas, publicava anúncios que reafirmavam seu “verdadeiro lugar”. 

Esse cenário não é diferente do que acontece com a revista Veja, nosso objeto de estudo. A 

mulher é representada sob diferentes óticas (ela é trabalhadora, vaidosa, culta – algumas das 

categorias trabalhadas nesta pesquisa), mas independente de papéis que ressaltem seu 

envolvimento com o cotidiano da sociedade, ela é representada em seu papel “mais antigo”: é 

mãe, esposa e dona de casa. 

 Chegamos, então, ao ano 2007 desta pesquisa, com a certeza de que robôs ainda não 

dominam o mundo e que o espaço ainda não é lugar de turismo como antes se pensava sobre o 

futuro e o século XXI. Chega-se “ao futuro” com a representação da mulher tendo o mesmo 

viés e peso da era patriarcal. Embora haja diferentes imagens e representações, a mulher em 

2007, foi posta pela publicidade, usando um termo de Funck e Widholzer (ibidem), em seu 

“verdadeiro lugar”. 
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Mas, é sabido que as sociedades modernas estão em gradual transformação. São 

transformações em todos os níveis – social, político, cultural etc. – que afetam as relações e 

formam uma sociedade cada vez mais líquida (BAUMAN, 2008).  A publicidade trabalha 

nesse contexto indicando valores e práticas que podem ser vistas em anúncios de mídias 

impressas, na televisão ou no cinema. Esses valores e práticas são disseminados utilizando 

representações de conhecimento do coletivo. E, muito embora a sociedade esteja em gradual 

transformação, algumas representações permanecem inalteradas.  

É o caso da representação da mulher, em 2007, em seu papel aceitável. Mesmo com o 

histórico das lutas feministas por melhores condições, diante de uma sociedade cuja 

dominação masculina é herança patriarcal, a publicidade apresenta em imagem a mulher em 

seu papel mais antigo: como mãe, esposa e dona de casa. Não importa quanto há de 

modernidade ou o quanto a história feminina mudou no decorrer das décadas, a mulher ainda 

é vista de forma tradicional e machista. Para Vigarello (2006, p. 146), “o ideal da mulher no 

lar parece mais do que nunca indiscutível”.  

Indiferente aos apelos por independência e vida ativa, a mulher chega ao século XXI 

não como a pessoa trabalhadora, prática e culta que quer ser. O anúncio que vamos analisar 

mostra a mulher em três diferentes papéis, para os quais está completamente “treinada” e 

“docilizada”: ela é mãe, esposa e dona de casa. O anúncio, de página dupla, sendo segunda 

capa e página três, foi veiculado na revista Veja da semana de quatro de julho de 2007, e 

destaca as razões de ser cliente do Banco Bradesco. 

Como nas outras análises, dividiremos o anúncio em texto e imagem. No que concerne 

à imagem, temos como cenário o jardim de uma grande casa. Já passa do anoitecer e vemos o 

gramado bem verde e aparado. Ao fundo, plantas ao redor de uma piscina. A casa, que não faz 

o padrão colonial, convencional, tem uma grande área na frente e paredes de vidro protegidas 

por uma cortina azul clara. Não é qualquer casa. Há de se levar em conta que o anúncio é do 

Banco Bradesco Prime, especializado em clientes classe A.   

Diante desse cenário descrito, vemos 4 (quatro) pessoas: um homem, duas crianças e 

uma mulher. O homem está ao lado esquerdo do anúncio, de costas e agachado. De braços 

abertos, espera pelos filhos que correm em sua direção. Mais atrás, e à direita da imagem, a 

mulher, de sapatilha, bermuda e blusa, sorri vendo a cena. A chamada do texto ajuda a 

compreender melhor o papel da mulher neste cenário: “Ter uma razão para voltar para casa é 

bom. Ter três razões é Prime”. 

Neste contexto, a mulher seria “uma razão” para voltar para casa. Como vemos na 

cena, o homem tem uma família: esposa e dois filhos. Seus três motivos para voltar para casa 
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depois de um dia de trabalho exaustivo. Na imagem, não há referentes de que a mulher 

trabalhe fora. Ela não está vestida como se estivesse chegando ou chegado do trabalho, como 

o homem que está de terno. Ela usa uma roupa informal e parece estar com os filhos à espera 

do marido. Juntos, eles são as razões para que esse homem bem-sucedido volte para casa. 

O texto que segue o anúncio mostra as vantagens de ser Prime e a exclusividade de ter 

uma família feliz e bonita como a representada na imagem: 

Ter 120 razões para ser cliente de um banco é Prime. No Bradesco 
Prime o cliente é atendido em salas exclusivas com total conforto e 
privacidade. Tem operações de crédito com prazos e taxas especiais. 
Programa de fidelidade com benefícios progressivos, como redução de 
até 100% nas cestas de tarifas e 12 dias sem juros no cheque especial. 
E ainda conta com serviços exclusivos como um consultor de 
investimentos on-line. Por que se contentar com o bom se você tem 
tantas razões para ser Prime? 

A mulher representada na imagem está em seu papel aceitável pela sociedade. Ela 

cuida da casa (dona-de-casa), dos filhos (mãe) e espera o marido chegar do trabalho com um 

sorriso nos lábios (esposa).  

Para Bourdieu (2007, p. 18)  

A ordem social funciona como uma imensa máquina simbólica que 
tende a ratificar a dominação masculina sobre a qual se alicerça: é a 
divisão social do trabalho, distribuição bastante estrita das atividades 
atribuídas a cada um dos dois sexos, de seu local, seu momento, seus 
instrumentos; é a estrutura do espaço, opondo o lugar de assembléia 
ou de mercado, reservados aos homens, e a casa, reservada às 
mulheres; ou, no interior desta, entre a parte masculina, com o salão, e 
a parte feminina, com o estábulo, a água e os vegetais; é a estrutura do 
tempo, a jornada, o ano agrário, ou o ciclo de vida, com momentos de 
ruptura, masculinos, e longos períodos de gestação, femininos. 

Esse pensamento de Bourdieu mostra os papéis dos gêneros na sociedade. Ao homem, 

o exterior da casa; à mulher, o interior. Gilberto Freyre (1986) já apontava que para o homem 

eram destinados modos e para a mulher, modas. Com isso, para a “mulher de família”, há 

modas “saudáveis” que devem ser seguidas. Segundo Freyre (idem), a “mulher de família” 

não pode correr o risco de ser confundida com a “mulher de vida fácil” e, para isso, é 

necessário evitar decotes e penteados. A mulher que vemos no anúncio do banco Bradesco 

Prime é, então, uma “mulher de família”. Ela usa uma roupa informal, mas sem exageros. Sua 

blusa não tem decotes – muito pelo contrário, a blusa é de manga comprida – e seu cabelo está 

meio preso, meio solto, o que lhe invoca seriedade. A sapatilha “fecha” o figurino: sem salto, 

a mulher pode correr atrás dos filhos e cuidar da casa. 

Freyre (ibid, p. 30) ainda argumenta que “as modas – acentue-se sempre – não vêm 

sendo criações arbitrárias”. Ou seja, sua postura, as cores que usa, os tecidos, a moda que 
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segue, são criações sociais e culturais. Não se espera de uma “mulher de família” outra coisa 

sem ser a seriedade e a total dedicação a sua casa, marido e filhos. Há um culto do homem e 

da sociedade pela “mulher ornamental” (FREYRE, op. cit).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12 – A mulher em seu papel aceitável 
Fonte: Revista Veja, edição 2015, ano 40, nº26, 04 julho 2007 

 

Podemos entender melhor esse pensamento de Freyre (idem) ao analisarmos o anúncio 

da revista Gloss, da Editora Abril, veiculada em 10 de outubro de 2007. O anúncio de página 

dupla mostra uma linha do tempo. No centro da peça vemos uma mulher de jeans, camisa 

estampada, cabelos soltos. A imagem está cortada e do rosto da mulher vemos apenas seu 

sorriso.  

A linha do tempo mostra momentos da vida da mulher desde sua infância até a vida 

adulta: “Gabi ganha sua primeira bicicleta”, “Gabi ganha patins e esquece a bicicleta”, “Gabi 

ganha uma agenda colorida”, “Gabi ganha uma mochila e decide dar uma voltinha por aí”. 

Nesse momento, contornando uma parte do corpo da mulher, podemos ver várias cidades e 

lugares onde a personagem Gabi deu “uma voltinha”. Esse mapa se liga novamente a linha do 

tempo: “Gabi ganha um anel de noivado”, “Gabi ganha seu primeiro filho”. 

A personagem Gabi teve vários momentos em sua vida. É moderna e independente por 

viajar sozinha e “dar uma voltinha”. Conheceu lugares, fez coisas interessantes, esteve em 
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várias culturas, mas ao voltar para a sua vida de “ganhos” (ganhou bicicleta, patins, agenda e 

mochila), a personagem entrou em um novo momento de sua vida: ganhou um anel de 

noivado e tempos depois o seu primeiro filho. A frase principal mostra o que todos esses 

momentos significam: “(A revista para) os melhores anos da sua vida”.  

Os melhores anos de Gabi “terminam”, voltando ao pensamento de Freyre (op. cit), 

com a personagem se tornando uma “mulher de família”, momento no qual é necessária 

seriedade e total dedicação ao marido e filhos. É como se a mulher pudesse ser qualquer coisa 

que quisesse desde que ao final ela se volte para o papel ao qual lhe foi designado: mãe, 

esposa e dona-de-casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – A mulher em seu papel aceitável 
Fonte: Revista Veja, edição 2029, ano 40, nº 40, 10 outubro 2007 

 

Outra peça publicitária que mostra essa “mulher de família” é a da Nestlé, veiculada 

em 19 de dezembro de 2007. Em página dupla, o anúncio dos leites Molico e Ninho (marcas 

da empresa Nestlé) mostra uma mulher em um cenário desfocado, mas que pelas cortinas, 

janelas e flores, parece ser sua casa. Do lado esquerdo, a mulher aparece com os cotovelos 

apoiados no balcão e as mãos unidas na altura dos ombros, deixando aparecer a aliança de 
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casamento. Cabelos curtos, blusa informal, mas que passa seriedade, maquiagem discreta, a 

mulher sorri.  

Do lado direito há a frase da campanha, que é um depoimento da mulher que vemos na 

página anterior: “Quem sou eu pra falar de leite? Sou mãe”. Seguido do depoimento, há o 

nome da mulher: “Cida Souza, mãe de Vanessa, Thiago e Bruna”. Assim, podemos 

“conhecer” aquela mulher que fala com tanta propriedade sobre leite. Ela é mãe, não só de 

um, mas de três filhos, o que lhe garante conhecimento sobre leite, produto tão consumido por 

crianças.  

Para dar maior legitimidade ao depoimento da personagem há o segundo texto:  

Mãe percebe as coisas de longe. Quer um conselho? Nunca tente 
enganar a sua, é perda de tempo. É por isso que há 86 anos a Nestlé 
toma o maior cuidado na hora de produzir leites para a mamãe aqui, 
que, modéstia à parte, faz o melhor leite do mundo. E a Nestlé 
caprichou e atendeu a todos os nossos pedidos e expectativas, 
produzindo leites que além de fazer bem, fazem história. Então, ouça 
sua mãe. Ela sabe do que está falando, principalmente se for sobre os 
leites Nestlé. 

A “mulher de família” é perceptiva, sabe o que é melhor para os filhos, especialmente 

se o assunto for leite, ou seja, a alimentação de sua família. Segundo o texto, não há como a 

mãe se enganar e que ela sabe do que está falando, principalmente se for sobre leite. A frase 

que fecha o anúncio é: “Quer conselho de mãe? Leite é Nestlé”. 

O interesse é ver que a mulher é representada em sua casa, de roupas sérias e poucos 

acessórios, e que sua sabedoria sobre os produtos que circulam em sua casa é fato que não 

pode ser questionado. Afinal, ela sabe do que está falando, desde que seja sobre leites, filhos e 

alimentação da sua família. Essa é a “mulher família”. Ela zela por todos, sabe o que comprar 

de produtos e conhece aqueles que fazem bem aos seus filhos. Ela é a maior conhecedora e 

por isso, não pode ser contestada. Não sabemos mais sobre a vida dessa mulher, se trabalha, 

quais seus gostos, o que faz, quais seus outros conhecimentos, suas opiniões. Mas, se ela é 

mulher de família, sua opinião sobre leite - e nesse anúncio, apenas sobre leite – é legítimo e 

deve ser seguido. 
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Figura 14 – A mulher em seu papel aceitável 
Fonte: Revista Veja, edição 2039, ano 40, nº 50, 19 dezembro 2007 

 

Um anúncio que segue a mesma linha da peça da Nestlé e mostra a importância de ser 

mãe e de participar da educação dos filhos é do sabão em pó Omo. A peça convida para o 

“Fórum Omo: a infância na visão global das mães”. O texto principal explica o conceito da 

campanha: “Omo sempre acreditou na importância de novas experiências para o 

desenvolvimento das crianças. Veja o que as mães acham disso”. Logo abaixo, o texto “venha 

conhecer a visão das mães sobre infância no Fórum Omo. Assista ao vivo pela internet nesta 

quarta-feira, 8 de agosto, às 9h30, no www.omo.com.br. É muito fácil: é só clicar e 

acompanhar”. 

A imagem do anúncio mostra mãe e filha brincando de bolhas de sabão. O cenário é 

desfocado, por isso não há como sabermos se estão em um parque ou no jardim de casa. A 

mãe, sorrindo, de cabelos soltos e olhando para a filha, segura o brinquedo para a criança que 

está sentada a sua frente e assopra fazendo bolhas de sabão saírem. 

O anúncio tem o mesmo conceito da campanha da Nestlé. A mulher em seu papel 

“natural” de mãe tem o poder de legitimar discursos desde que os mesmos sejam voltados 

para a sua casa, seu marido e seus filhos. Ao que parece, desses temas a mulher entende e, por 

isso, sua opinião é tida como oficial e legítima. 
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Para Carmen Rosa-Coulthard (2005) os textos publicitários têm a função de enfatizar o 

discurso feminino, transformando a mulher em especialista no assunto anunciado. 

Por isso, para a autora 

Textos, portanto, não só representam práticas sociais, eles também 
explicam e legitimam o que é relatado; em outras palavras, textos têm 
que tornar explícito o “porquê” de sua existência (o uso de vozes 
especialistas, por exemplo, é uma das estratégias usadas com 
freqüência) (CALDAS-COULTHARD, op.cit., p.140). 

Podemos destacar que em sua maioria, os produtos que tem o “aval” feminino são 

aqueles que a mulher, por sua posição de dona-de-casa, tem de conhecer: sabão em pó, leite, 

acessórios de cozinha etc. Ao dividir seu conhecimento com outras mulheres, o produto ganha 

status de legítimo e, por conseqüência, de um produto que deve ser usado por todas as 

mulheres que têm filhos, maridos ou que cuidam da casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – A mulher em seu papel aceitável 
Fonte: Revista Veja, edição 2020, ano 40, nº31, 08 agosto 2007 
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Em nossas análises destacamos a mulher como mãe, dona-de-casa e esposa. Muitas 

vezes ela é a combinação desses três papéis, como no anúncio do banco Bradesco Prime. Em 

outros, seu caminho foi “trilhado” para esse papel, como no caso do anúncio da revista Gloss. 

Nos anúncios das marcas Nestlé e Omo, a mulher como mãe tem a opinião revelada como 

fonte de sabedoria e expõe o quanto o papel de mãe tem valor na sociedade. Mas, o anúncio 

do banco Real mostra uma mulher sem identidade e sem face.  

No que parece ser um jardim, o casal conversa animadamente. O nome do homem é 

divulgado no texto: Elvio Akira Hino. O nome da mulher, não. Conhecemos apenas sua 

função: esposa. Dela não vemos o rosto e nem o corpo por completo. Ela está de frente para o 

marido, sorrindo apenas para ele. 

A peça é direcionada ao homem e o texto principal mostra o comprometimento do 

banco em manter relacionamento com seus clientes, nesse caso, o homem: “Para você que é 

nosso cliente, nosso relacionamento vai estar ainda mais próximo e fortalecido pela dedicação 

e confiança de sempre”. O homem sorri porque tem um banco que o conhece e sabe seu 

nome. À mulher cabe o papel de esposa e, pelo anúncio analisado, mais nenhum outro. 

Nara Widholzer (2005, p.31) destaca que esse tipo de anúncio faz com que as 

mulheres “lembrem de seu “verdadeiro lugar””. A autora (idem, p.22) ainda completa 

destacando que “a publicidade, de um modo geral, baseia-se em velhos, mas ainda vigentes 

padrões da sociedade patriarcal, e assim a imagem de “domesticidade”, ou de “sustentáculo 

interno da estrutura familiar”, é que é comumente se constrói para a mulher”. 
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Figura 16 – A mulher em seu papel aceitável 
Fonte: Revista Veja, edição 2025, ano 40, nº36, 12 setembro 2007 

 

Com tantas representações e imagens femininas em 2007, é interessante ver uma 

análise de Freyre (2006b) da mulher que viveu em nossa sociedade por volta do ano de 1845. 

Para o autor, o papel dessa mulher era de administradora do lar, de conceber, de ter filho, de 

ser boa esposa. Com isso, 

O padrão duplo de moralidade, característico do sistema patriarcal, dá 
também ao homem todas as oportunidades de iniciativa, de ação 
social, de contatos diversos, limitando as oportunidades da mulher ao 
serviço e às artes domésticas, ao contato com os filhos, a parentela 
(FREYRE, 2006b, p.208). 

A análise de Freyre mostra como é atual o estereótipo de mãe, esposa e dona-de-casa 

da mulher brasileira. Tirando a modernidade dos lares, dos utensílios, das modas femininas, a 
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mulher de 2007, na publicidade da revista Veja, em muito é parecida com a mulher patriarcal. 

É como se o passado tivesse deixado um vestígio tão firme que se torna difícil ultrapassá-lo. 

O resultado é um estereótipo “fixo” para a mulher. Não importa o quão acessível, livre e 

moderna ela seja. Os olhares são “treinados” para ver a mulher de hoje, em certos aspectos, 

como contemporânea da que viveu em 1845. Com isso, as lutas feministas parecem distantes 

da representação e da imagem que se tem do papel da mulher, não só na publicidade, como 

também, na sociedade. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Analisar representações do corpo feminino nos anúncios publicitários é abrir espaço 

para discutir como um conjunto de textos e imagens – principalmente imagens – se torna tema 

fundamental para que possamos entender a publicidade como “responsável” pela “tradução” 

de modos de sociabilidade e de consumo. É por meio de suas imagens que a publicidade 

sustenta registros das experiências sociais: é a narrativa de histórias que podem ser histórias 

de todos. 

 Com isso, a publicidade se torna registro da cultura de uma sociedade e o modo como 

representa os diversos personagens – homens e mulheres – nos mostra duas vertentes: a 

expressão de práticas sociais legitimadas e a transformação dessas práticas em discurso 

visando à venda de produtos. 

 Como foi mostrado, apesar da publicidade remeter aos diversos conteúdos da cultura e 

do cotidiano de uma sociedade, suas imagens muitas vezes são desconectadas da história 

social. O objetivo maior é a venda, embora ao disseminar as imagens, a cena mostrada se 

torne exemplo a seguir e legitime papéis femininos e masculinos na sociedade. Ao legitimar 

papéis, a publicidade legitima, também, os ideais de corpos que devem ser aceitos. Esses 

corpos são “caminhos” para a inserção social, uma vez que para serem aceitos em 

determinados grupos, os indivíduos devem buscar e seguir os padrões disseminados pela 

grande mídia.  

 Essa busca pelo corpo ideal alimenta a economia do consumo e adequa as imagens 

publicitárias ao modelo social em que a sociedade contemporânea vive (SAMARÃO, 

FURTADO, 2008). Ao mudar o ideal, mudam as imagens e também a busca. Por isso, “o 

corpo é líquido como a sociedade do consumo” (idem, p.47). 

 Este fato é mostrado ao analisarmos as categorias “acessório”, “objeto sexual” e 

“papel aceitável”, predominantes nos anúncios estudados em 1969, 1989 e 2007 

respectivamente, como representações femininas legitimadas e reais, mas que emolduradas 

pelo discurso do consumo, transformam-se em imagens incorporadas para a venda de 

produtos e padrões de dominação masculina. 

 Supor que a publicidade, em seus anúncios, vende apenas produtos ou serviços é crer 

que não exista a polissemia da mensagem. Os anúncios vendem estilos de vida, valores, 

sensações, emoções e relações. Extraem do real, “peças” que estabelecem narrativas sobre o 

cotidiano.  É necessário entender o que é “além dito”; entender o que as imagens revelam e 
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“falam” é fundamental para que se possa fazer um mapeamento da publicidade e das imagens 

disseminadas. É na aproximação entre imagem e realidade que são construídos os produtos do 

social e do cultural.  

Esta foi a base deste trabalho: analisar as peças com as categorias trabalhadas e buscar 

entender a “tradução” da vida social feita pela publicidade e como essa leitura vem ao 

encontro de autores como Pierre Bourdieu (dominação masculina), Gilberto Freyre (na série 

sobre a era patriarcal brasileira) e Gilles Lipovetsky. A parte teórica (capítulos 1 ao 4) foi 

fundamental para que a análise das peças publicitárias fosse entendida enquanto um conjunto 

de textos e imagens e como a produção das imagens leva a leituras muitas vezes sexistas e 

machistas do corpo feminino.   

 Este trabalho se tornou importante instrumento de análise, já que destacamos que, 

apesar de humanizar certas cenas, as imagens publicitárias se dirigem a estereótipos há muito 

legitimados pela sociedade – principalmente no que concerne à divisão de gêneros e aos 

papéis direcionados ao homem e à mulher. Uma grande curiosidade encontrada nos materiais 

para essa pesquisa foi o fato de a mulher ser representada como mãe, esposa e dona-de-casa 

(categoria “papel aceitável”) em pleno século XXI. Como já vimos em Bourdieu (2007), que 

frisa que há situações que são socialmente construídas, a publicidade, em 2007, legitimou o 

papel da mulher como mãe, esposa e dona de casa, em detrimento de sua luta por um papel 

cada vez mais incluso e participativo na sociedade. 

 Segundo Everardo Rocha (2006, p.18) 

Um anúncio é um ótimo lugar de encontro. Ali as pessoas se olham, se 
tocam, se abraçam, se beijam, se vestem, se despem, comem, bebem, 
passeiam, saem juntas, namoram, reúnem-se em família, festejam 
aniversário e comemoram todo tipo de coisas. O anúncio emoldura um 
amplo conjunto de relações sociais. Ele destaca pessoas interagindo, 
focaliza a vida social. 

 É por isso que mesmo representando a mulher como acessório, objeto sexual ou em 

seu papel aceitável, a publicidade ganha status de crível; ela representa ideais de convivência 

e sociabilidade, como um “espelho” da vida social. Ao ver pessoas em “momentos felizes”, a 

força da criação publicitária (ROCHA, idem), torna-se ponto fundamental para afirmar e 

legitimar papéis “patriarcais” para a mulher em anos modernos. Para Rocha (ibid, p.19), “o 

anúncio reproduz essas categorias, realçando aspectos do nosso imaginário sobre elas”.  

 Esse pensamento de Rocha (ibidem) pode ser direcionado a todas as categorias 

apontadas para esse trabalho (vaidosa, engajada etc.), mas, principalmente, para as três 

categorias principais. A publicidade trabalha o feminino e “transporta”, por meio de imagens, 
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o imaginário que se faz de cada categoria, legitimando, desse modo, o “papel” da mulher na 

sociedade. 

 Com isso, parece relevante um trabalho que dissertasse sobre este tema. É importante 

investigar o que há “dentro” do anúncio e, mais do que isso, investigar se há um diálogo entre 

imagem e sociedade, apontando como e quando a publicidade faz “edição” das práticas 

sociais. Dentro da nossa proposta de dissertação, apresentamos análises que mostram como a 

identidade feminina é construída pela publicidade e quais possíveis “edições” foram feitas, 

usando como contraponto os momentos históricos de cada data e imagens utilizadas para 

vender os produtos anunciados.  

Em uma leitura crítica das imagens, vimos “edição” nas três categorias trabalhadas. A 

mulher enquanto acessório é projetada como secundária e “troféu” do homem, diminuindo as 

lutas feministas que, em 1969, faziam parte do cotidiano das mulheres e são parte importante 

da história da sociedade brasileira. O mesmo ocorreu com a imagem feminina enquanto 

objeto sexual, na qual a mulher foi reduzida a um corpo sexy e desejável em um ano, 1989, 

em que fatos históricos apontam melhores posições femininas na sociedade. Acumulando 

“edições”, temos, como já mostrado, a representação da mulher, em 2007, como mãe, esposa 

e dona de casa, retomando, em uma época que muitos pesquisadores chamam de pós-

moderna, uma representação patriarcal da mulher. 

Esses estereótipos femininos também estão ligados a um culto ao corpo que, 

docilizado, reproduz os ideais disseminados pela publicidade. Pelo que vimos, não importa a 

categoria na qual a mulher esteja inserida, seu corpo é “passaporte” para disseminação de 

técnicas e modas. Em alguns papéis, como o de objeto sexual, a mulher tem o corpo mais 

explorado e suas formas físicas visam a oferecer prazeres ou apenas a venda do produto 

anunciado.  

Mas, não somente o corpo feminino é treinado. O olhar social também é submetido a 

rigorosa disciplina: são ensinadas as formas de leitura, de ver, de perceber o corpo feminino 

que é exibido pela publicidade. Com isso, podem ser legitimadas convenções e ideologias que 

regem a sociedade. Um fato interessante detectado nas análises é que, apesar de todas as peças 

publicitárias utilizarem texto, as imagens “falam” por si e poderiam aparecer sozinhas. Os 

textos apenas corroboram e reafirmam o status de objeto da mulher. 

  As representações da mulher são dadas como fatos sociais, culturais e históricos que a 

modernidade não consegue subverter. Enquanto isso, parece não caber à mulher outro papel 

que não seja a da passiva, da submissa, da materna e a da devota à família e ao marido. O que 

parece ser um desafio social, para a publicidade é um caminho certo: a mulher, seu corpo e 
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sua representação são artifícios que serão ainda muito usados para a venda de produtos. Sejam 

eles quais forem, não importando o que isso cause à mulher e a sua história. 
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ANEXO 

 

 

Anexo 1 

Perfil Leitor Revista Veja 

 

Perfil Leitor Revista VEJA 

Idade Sexo Estado Civil Nível de Instrução 

10 a 19 anos: 19% 
20 a 29 anos: 24%     
30  a 39 anos: 18%    
40 a 49 anos: 17%     
50 + anos: 21% 

Homens: 47%    
Mulheres: 53% 

Casados: 38%   
Solteiros: 51% 

Médio: 36%  

Superior e/ou Pós-
graduação/MBA: 42% 

      Classe Social  Renda Individual     Renda Familiar Total Leitores 

Classe A: 31%           
Classe B: 41%           
Classe C: 20%           
Classe D/E: 8% 

36% das pessoas 
com renda mensal 
acima de R$ 
6.000,00 

45% das pessoas 
com renda familiar 
acima de R$ 
9.000,00 

7.635.000 

Fonte: Projeção Brasil. Editora Abril. Base Marplan - 2º sem 2005 e 1º sem 2006.  

In: www.veja.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




