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Resumo 

Este trabalho aborda um dos aspectos investigados na pesquisa de Iniciação 
Científica, “Representação de mulher na comunicação publicitária nas décadas de 
1920 e 2000”, desenvolvida pela autora, e aborda as representações femininas na 
comunicação publicitária da década de 2000. Tem-se como objetivo principal: 
analisar as representações da mulher no período apontado, além de buscar 
identificar, elencar e refletir acerca de tais representações no tocante a sua 
atuação social. A Análise de Discurso Francesa consiste na fundamentação teórica-
metodológica principal do trabalho, que mobiliza conceitos e reflexões teóricas de 
autores diversos sobre temas como  a publicidade, gênero, corpo e consumo, 
dentre outros, para  problematizar as questões que se apresentam no 
desenvolvimento neste texto. Quanto à metodologia, realizamos pesquisas 
bibliográfica e documental, além da análise de discurso. 
 
Palavras-chave: representações de mulher; comunicação publicitária; discurso; 
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Introdução 

 Este texto aborda um dos aspectos analisados na pesquisa de Iniciação 

Científica intitulada “Representação de mulher na comunicação publicitária nas 

décadas de 1920 e 2000”, vincula-se à pesquisa “Convocações midiáticas para a 

gestão do corpo: Da biopolítica às biossociabilidades do consumo”, desenvolvida 

pela Profa. Tânia Márcia Cezar Hoff, dedicando-se às representações femininas nos 

anos 2000. Assim, como a mulher é representada na publicidade contemporânea é 

a questão problema investigada neste artigo.  
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 Para o desenvolvimento deste estudo, utilizamos a pesquisa bibliográfica 

para a fundamentação teórica, e a documental para a coleta do material a ser 

investigado, ou seja, peças publicitárias. O corpus, formado por peças 

publicitárias, será definido a partir da posição de significado ocupada pela mulher 

na situação apresentada pela campanha. Esta será a principal característica para a 

seleção da peça publicitária e, em segundo plano, as características que tangem a 

moda e a etiqueta para maior abrangência e profundidade na análise. 

 O tema se mostra pertinente para estudo quando se considera a 

expressividade da parcela feminina na sociedade quanto à política, elas também 

são maioria com mais de 77 milhões de votantes em 2014. Esses dados tornam-se 

ainda mais expressivos quando se observa o aumento, comparando o número de 

mulheres que concorreram a algum cargo político em 2010 (5.056) e em 2014 

(6.572) que, mesmo representando 30% do total de candidatos, exprime relevância. 

 Quanto à mulher no mercado de trabalho, temos que há 

aproximadamente 103,5 milhões de mulheres no Brasil, representando 51,4% da 

população e, que são responsáveis pelo sustento de 37,3% das famílias brasileiras, 

segundo dados do IBGE 2013. Se comparado o ano de 2000 ao ano de 2010, houve 

um aumento de 4,5 pontos percentuais na taxa de atividade das mulheres no 

mercado de trabalho; a taxa, embora não seja uma diferença alarmante, é maior 

entre as mulheres brancas e maior entre as mulheres urbanas frente às negras e às 

rurais. No mesmo ano, quase 60% das mulheres com mais de 16 anos estavam no 

trabalho formal, e 19,2% (o que, infelizmente representa 26% das mulheres brancas 

e 11,2% das mulheres negras) delas têm o ensino superior completo, batendo os 

11,5% de homens com trabalho formal e ensino superior completo. Del Priore 

aponta, ao abordar o mercado de trabalho, com enfoque à escolarização feminina, 

pois: 

em 2001, 12,1% das mulheres tinham mais de dez anos de estudo, em 
comparação a 9,7% dos homens; em 2008 esses números chegavam a 17,3% 
no caso das mulheres e a 14,3% no dos homens. Ou seja, a vantagem em 
favor das mulheres continuou se ampliando. Entre as matrículas no ensino 
superior, em 2009, quase 60% eram de pessoas do sexo feminino (DEL 
PRIORE, 2012, p.10). 
 

 Outro fato alarmante quando se trata de Brasil são os dados referentes à 

violência sexual. Com informações do Ministério da Saúde, o Ipea (Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada) trouxe que 89% das vítimas são mulheres e têm baixa 



 

Anais do 6º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | outubro de 2017 

3 

escolaridade onde, dentre elas, 70% são crianças ou adolescentes, que têm 

históricos de abusos anteriores. Em contrapartida, o governo criou a Central de 

Atendimento à Mulher, o Ligue 180, que realizou quase 750 mil atendimentos em 

2015, oferecendo ajuda e suporte às mulheres que o utilizam, embora, na prática, 

haja reflexões de que sua operação como um todo na sociedade brasileira, não seja 

assim tão simples. 

 Com a disseminação da pílula anticoncepcional, o incentivo ao uso por 

parte do governo e a crescente participação feminina no mercado de trabalho 

devido ao tempo disponível, mesmo ainda havendo diferença salarial, as mulheres 

já competem pelos mesmos cargos que os homens, o padrão familiar começa a 

contar com novos participantes: mães solteiras, padrastos, meios-irmãos e 

produções independentes. Segundo cálculos do IBGE, nesta década, metade dos 

domicílios chefiados por mulheres têm filhos de pais ausentes. Há também uma 

crescente na manifestação das minorias, marchas e paradas gays que passam a 

protagonizar os maiores eventos nacionais. 

 

A mulher na mídia 

 

 Tendo os dados referentes à realidade feminina e sua expressividade no 

contexto brasileiro apresentados anteriormente, torna-se importante pensarmos as 

representações de mulher na publicidade, uma vez que ela atinge todas as parcelas 

sociais e dialoga com seu contexto o tempo todo, além de divulgar os valores nele 

presentes de forma exemplar. Desta forma, a publicidade, que é uma produção 

cultural que se espraia pelo tecido social independentemente de classes sociais ou 

poder econômico e traz representações do feminino, pode reforçar aspectos da 

realidade ou promover debates sobre a condição feminina, e levar a sociedade 

como um todo à reflexões e questionamentos. E é a forma como isso é realizado 

que move os apontamentos deste estudo. 

 Neste sentido, Hjavard, em Midiatização: teorizando a mídia como 

agente de mudança social e cultural, esclarece que “os canais de comunicação 

mantêm relação direta de intervenção e influência na atividade de outras 

instituições, sendo elas família, política, religião, a mesma medida que 

proporcionam um espaço público para a sociedade” (2012, p.68). Tal contexto 
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comunicacional tende a   gerar as condições para que a publicidade atue na 

reafirmação dos valores presentes nas representações midiáticas.  

 O cenário midiático, carregado de símbolos cheios de subjetividade, é 

considerado um dos principais propagadores dos estereótipos e padrões de beleza 

estabelecidos da sociedade de consumo, tendo papel fundamental na difusão das 

últimas descobertas e tendências (COVALESKI; SILVA, 2016, p.61) 

 Na mídia, a questão de gênero tem sido abordada nos dias de hoje, 

mesmo que de forma tímida se comparada ao volume de mídia produzida, como 

podemos ver no programa de televisão Amor e Sexo, apresentado pela atriz 

Fernanda Lima que aborda o tema da sexualidade de forma igualitária entre 

homens e mulheres, abrindo espaço e voz para que mulheres falem sobre amor e 

sobre sexo e como o assunto pode e deve ser debatido entre ambos os sexos. 

 

 

 
Fonte: <http://gshow.globo.com/programas/amor-e-sexo/>Acesso:08/12/2016 
 

 Estando feita a contextualização sócio histórica permeada pelas 

questões de gênero dos períodos abordados no estudo e tendo relacionado com sua 
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presença na mídia, sintetizamos que embora a mulher tenha conquistado o direito 

ao voto, tenha conseguido se colocar em cargos no governo, implementar políticas 

públicas de proteção a mulher devido aos alarmantes números de violência 

doméstica, sua igualdade ao homem perante a lei sem deixar passar a 

popularização da pílula anticoncepcional; ou seja, tenha conquistado mudanças no 

âmbito da lei, da saúde e do mercado, porém, ainda assim há um longo caminho 

para que as mulheres brasileiras tenham condições adequadas de direitos e de 

respeito no Brasil. Desta forma, podemos passar para a próxima etapa do estudo, 

apresentando a narrativa publicitária como sistema de divulgação de 

representações sociais. 

 

A narrativa publicitária como sistema de divulgação de representações sociais 

 Abordamos narrativa publicitária, considerando-a como um sistema 

bastante eficiente na divulgação de representações sociais. Baseamo-nos nas 

reflexões de autores como João Carrascoza, Everardo Rocha, Paul Ricoeur  a partir 

de Marialva Barbosa, e Tânia Hoff para estabelecer a relação entre a publicidade e 

o contexto social das épocas abordadas e para, consequentemente, refletir sobre a 

narrativa publicitária, conceito de extrema importância para a compreensão da 

análise a ser elaborada. 

 Segundo Paul Ricoeur (1994, 1995, 1997), a narrativa pode ser entendida 

como a configuração da existência vivenciada pela cotidianeidade dos atos, 

podendo ser produzida a partir de reinterpretações de diferentes formas no que 

tange o posicionamento de cada indivíduo no mundo. Entendendo a narrativa como 

uma produção social intrinsecamente ligada ao social e às práticas sociais, é 

pertinente abordar o contexto histórico-social para nossas reflexões sobre narrativa 

publicitária.  Sobre isso, Ricoeur traz que: a cultura material, a memória vivida, as 

sequências de gerações (...) acabam produzindo identidades narrativas que se 

direcionam à construção do tempo histórico, marcando a inviabilidade de qualquer 

narração com característica atemporal (p.24). Sendo assim, todo texto está sujeito 

a diferentes e distintas interpretações temporais e individuais (apud BARBOSA, 

2009, p.20). 
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Rocha aponta que “a publicidade traduz a produção para que esta possa virar 

consumo, e ensina modos de sociabilidade enquanto explica o quê, onde, quando e 

como consumir” (2006, p.11), sendo assim, a publicidade é “a narrativa que dá 

sentido ao consumo” (2006, p.12), pois ela  apresenta interpretações do mundo, a 

partir dos contextos mercadológicos das marcas, dos produtos e dos serviços que 

anuncia. 

 Sobre o consumo, podemos dizer que ele tem organicidades e 

processualidades que comtemplam “os polos distintos e dialógicos da produção e da 

recepção, que ordenam nossa vida mediatizada e em sociedade” (HOFF, 2016, p.35) e, 

dessa forma, entendemos o consumo como fenômeno sociocultural que é de crucial 

importância para o estudo da sociedade,  “de suas práticas identitárias, políticas e 

interacionais” (HOFF, 2016, p.35) em perspectiva histórica, bem como a produção de 

sentido nele instalada. Trazer o consumo como elemento de estudo, em âmbito 

material e simbólico, proporciona a reflexão “sobre as dimensões mais amplas da 

sociedade atreladas às experiências mais corriqueiras de nossa vida cotidiana” como 

por exemplo, o corpo e o gênero (HOFF, 2016, p.35). 

 Ainda sobre a importância da publicidade e estabelecendo sua relação com 

o consumo e a representação feminina, tem-se que ela “desempenha o papel de 

cartaz permanente do poder de compra, real ou virtual, da sociedade, tendo a função 

de favorecer a absorção espontânea dos valores sociais ambientes e a regressão 

individual ao consenso social” (BAUDRILLARD, 2002, p.185).  

 Moscovici, estudioso da psicologia social, reflete que a representação adquiri 

uma importância muito grande devido a alusão às formas de familiarização com 

setores do mundo estranho ao que conhecemos, sendo definida como “uma série de 

proposições que possibilita que coisas ou pessoas sejam classificadas, que seus 

caracteres sejam descritos, seus sentimentos e ações sejam explicados e assim por 

diante” (MOSCOVICI, 2003: 209).  

  Nesta perspectiva da reprodução de valores e comportamentos, podemos 

considerar que o processo de pedagogização do consumidor brasileiro desenvolveu-se, 

ao longo do século XX, baseado no público feminino. Assim publicidade, destinando-se 

à mulher, ocupa um lugar de fala que, em conformidade com os ideais burgueses, 

detém o poder do saber (HOFF, 2008, p.170). Assim,  podemos dizer que  a 



 

Anais do 6º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | outubro de 2017 

7 

publicidade é uma voz de autoridade, na medida em que se apresenta como um 

conselho, um ensinamento, ou ainda como uma verdade.  

Uma vez que a publicidade está presente na mídia, faz-se necessário 

também estabelecer o contexto midiático considerado para o decorrer das análises 

e conclusões feitas. “As lógicas operacionais do sistema midiático contemporâneo 

encontram-se alicerçadas nos regimes do visível, de modo que a mídia tanto pode 

“tornar visível” quanto pode “tornar oculto” por meio de seus regimes de 

visibilidade” (HOFF, 2016, p.31). As ideias de “tornar visíveis” ou “tornar oculto” 

trazidas pela autora se relacionam diretamente com os conceitos de Ditos e Não 

Ditos da Análise de Discurso usados como aporte teórico neste estudo, uma vez que 

ambos se apoiam na identificação e interpretação daquilo que está claramente 

exposto do texto e daquilo que não está, mas que pode ser depreendido devido ao 

contexto no qual a narrativa está inserida. 

 A Análise de Discurso tem em seu cerne o estudo do discurso e da 

linguagem como produtora de sentido enquanto símbolo e papel social do homem 

na sua história, que para ela, “é a mediação necessária entre o homem e a 

realidade natural e social” (ORLANDI, 2005, p.15). Tendo o discurso como um 

objeto sócio-histórico, ela “procura compreender a língua enquanto trabalho 

simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do homem na sua história”. 

(ORLANDI, 2007, p.15)  

 Quanto ao discurso e a produção de sentidos, usaremos o conceito de 

Ricoeur com a abordagem de Hoff (2016) para trabalharmos com vestígios, ou seja, 

marcas dispersas, que podem revelar as representações e os valores associados a 

mulher e ao gênero na enunciação do discurso publicitário. Entendemos, para esse 

estudo, “vestígio” como uma noção atrelada a ideia de “documento”, que informa 

sobre o passado e amplia a base da memória coletiva através da significância 

atribuída ao vestígio (RICOEUR, 2010, p.203). Deste modo, as peças publicitárias, 

encaradas como narrativas, serão o documento que embasará as análises para 

investigar a produção de sentidos das representações femininas no discurso 

publicitário. A partir desse conjunto de narrativas publicitárias, numa forma mais 

abrangente, temos que discurso publicitário, peça fundamental para o estudo. 

                Hoff, ao ponderar sobre a relevância da publicidade como sistema de 

divulgação de valores, afirma (2014, p.149):  
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A narrativa publicitária apresenta-se como a instância privilegiada em que 
ocorrem os movimentos de interação entre os dois sistemas na sociedade de 
consumo: a publicidade compreende em sua narrativa tanto os sistemas de 
representação quanto as práticas sociais, conferindo-lhes veracidade por 
meio das imagens de corpo que tendem a identificar os públicos 
consumidores. 

 

Para que possamos analisar tais narrativas, usaremos o aporte teórico de Eni 

Orlandi (2005, p. 59), que propõe a construção de um dispositivo de interpretação 

com base nos conceitos de ditos e não ditos, que relaciona as palavras do sujeito 

diretamente às palavras que ele não disse, mas que constitui de forma igualitária o 

sentido do seu dizer. 

Orlandi propõe colocar o dito em relação ao não dito, tendo como dito tudo 

aquilo que está explícito nas narrativas, representado claramente, e por não dito, 

aquilo que se depreende do contexto político-social do texto, ou seja, “aquilo que 

ele (o sujeito) não diz, mas que constitui igualmente os sentidos de suas palavras” 

(ORLANDI, 2005, p.59). Tal dispositivo deve explicitar os gestos de interpretação 

que estão ligados aos processos para a identificação do sujeito da narrativa e 

estabelecer relação com seu sentido: descrever a relação do sujeito com o 

contexto em que está inserido. Neste conjunto, descrição e interpretação estão 

inter-relacionadas. (ORLANDI, 2005, p.60). 

Vale ressaltar que, na Análise de Discurso, há também uma outra forma para 

que o não-dito seja trabalhado. Trata-se do silêncio (Orlandi, 1993). O silêncio 

pode ser visto como um intervalo, uma “pausa” necessária para que o sentido seja 

entendido em sua totalidade. Esta é uma das formas de silêncio, o silêncio 

fundador, o qual indica sempre a possibilidade de um novo sentido. Mas há também 

os silêncios que permeiam as palavras, que ou “falam” por elas, ou as calam 

(ORLANDI, 2005, p.83). 

O silêncio pode também ser subdividido em silenciamento ou política do 

silêncio, que por sua vez se subdivide em: silêncio constituitivo, sendo a 

“remoção” de uma palavra por outra, e o silêncio local, que é a censura, a 

proibição de alguma palavra em determinada conjuntura. “As relações de poder 

em uma sociedade como a nossa produzem sempre a censura, de tal modo que há 

sempre silêncio acompanhando as palavras” (ORLANDI, 2005, p.83). O silêncio 

presente na narrativa publicitária pode advir de diversas formas engendradas na 
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sociedade. O próprio esqueleto patriarcal que gera o machismo, é motivo de um 

possível silêncio.  

 

Análise de peças publicitárias 

Estando estabelecidas as noções tanto das narrativas quanto do discurso 

publicitário inseridos no contexto midiático no capítulo anterior e os tendo 

relacionado com o aporte teórico da Análise de Discurso que será usada, podemos 

seguir para a próxima etapa, a análise das peças selecionadas como fundamentação 

e base das reflexões já feitas e para as reflexões que ainda surgirão. 

Para este capítulo também se faz necessário a apresentação da noção de 

corpo diferente, apresentada por Hoff que consiste em “corporeidades fora do 

padrão de beleza, saúde e juventude, divulgado recorrentemente na publicidade, 

ou seja, o corpo idoso, deformado, obeso, portador de deficiência física ou mental, 

doente - anoréxico, aidético etc. - e também o corpo da diferença étnica” (HOFF, 

2016, p.19).  

A partir da reflexão trazida por Hoff: 

(...) o corpo diferente torna-se enunciável em decorrência de 
acontecimentos vários que preparam sua enunciação desde há algumas 
décadas: os movimentos sociais dos anos 1960 abrem caminho para a 
enunciação das diferenças, tanto pela luta em prol dos direitos de minorias 
quanto pela intensificação do discurso médico que propaga saberes sobre a 
saúde e a doença; após os anos 1980, com o neo-liberalismo em 
desenvolvimento, o mercado o identifica rentável, o que se observa na 
segmentação do público consumidor. As transformações da mídia 
aconteceram em conformidade com as transformações da sociedade, de 
modo que, na contemporaneidade, a estetização da vida e as convocações 
para a gestão de si, com ênfase na gestão do corpo, são os aspectos mais 
evidentes nos regimes de visibilidade dos corpos diferentes”  
(HOFF, 2016, p.37). 

 

No que tange ao discurso e à análise que será feita, observaremos os “modos 

como os sentidos emergem na dinâmica sociocultural e histórica, explicitando 

imbricações de ordem política e relações de poder” (HOFF, 2016, p.22). A 

sociedade contemporânea brasileira é tematizada pelas imagens publicitárias de 

corpo diferente, neste contexto, ela “promove modificações nos regimes de 

visibilidade da diferença ao se apropriar de elementos da cultura, de modo que 

reforça os sentidos que já circulam no tecido social, por meio de suas estratégias 

de divulgação” (HOFF, 2016, p.30). 
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 Quando se fala sobre regimes de visibilidade, como já exposto 

anteriormente, e suas modificações, deslocamentos, leva-se em consideração que 

tais alterações “funcionam como pistas e/ou vestígios de novos regimes de 

verdade, bem como novos modelos de produção de subjetividade para os grupos 

populacionais brasileiros historicamente invisibilizados nas cenas midiática e 

política” (HOFF, 2016, p.31). As representações de mulher, lente pela qual as 

análises desde estudo serão realizadas, como se encaixa nesses grupos 

invisibilizados anteriormente apresentados, colocam-se como objeto da reflexão da 

autora e reforça a pertinência da relação feita, uma vez que “as lógicas 

operacionais do sistema midiático contemporâneo encontram-se alicerçadas nos 

regimes do visível, de modo que a mídia tanto pode “tornar visível” quanto “tornar 

oculto”, por meio de seus regimes de visibilidade” (HOFF, 2016, p.31). 

 A campanha publicitária criada pela Skol é veiculada em outdoors da 

cidade de São Paulo no carnaval de 2015, que traz frases como “Deixe o não em 

casa” e “Topo antes de saber a pergunta” reflete um silêncio que, se lido “nas 

entrelinhas” estimula e encoraja as pessoas a ultrapassarem seus próprios limites, 

além de ser uma mensagem de desrespeito às mulheres em um período, o carnaval, 

onde o número de estupros aumenta alarmantemente.  

 Em resposta à campanha que gerou uma enorme polêmica nas redes 

sociais por parte de coletivos feministas e manifestações de mulheres sobre as 

frases, uma intervenção com o complemento “e trouxe o nunca” foi realizada nos 

outdoors da Avenida Vergueiro, em São Paulo, mostrando que esse silêncio foi 

percebido e refutado por uma parte do público atingido. 
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Fonte:<http://exame.abril.com.br/marketing/outdoor-da-skol-para-carnaval-causa-

indignacao-em-sao-paulo/> Acesso:08/12/2016 

  

 Nesta campanha há maior presença de não ditos do que de ditos, uma 

vez que considerando os dados apresentados anteriormente sobre a violência 

sexual do Brasil onde em 89% dos casos de abuso as vítimas são mulheres, trazer na 

campanha qualquer margem que silencie o direito da mulher dizer “não” à um 

homem em quaisquer situações, acaba incitando e legitimando situações de abuso, 

seja ele físico (sexual), ou psicológico. 

 Outro exemplo de campanha publicitária que mostra um outro silêncio 

presente na sociedade é o comercial de televisão das Havaianas, veiculado na 

televisão em 2009, que traz o seguinte contexto: a neta encontra sua avó para 

almoçar em um restaurante, ao ver que ela está de chinelos Havaianas, a avó 

reclama, desacreditada, que ela saiu de casa de chinelos para almoçar, em 

resposta, ouve da jovem, para que pare de ser atrasada. Logo após, a avó vê um 

moço bonito, representado pelo ator Cauan Reymond, e diz a neta, que ela deveria 

arrumar alguém como ele; a neta responde que deve ser muito chato casar com 

alguém como ele. Porém, a avó, deixando a neta perplexa, diz que ninguém está 

falando de casamento, mas de sexo. 
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Fonte:< https://youtu.be/KxgTJMZo8Kg> Acesso:08/12/2016 

 

 O silêncio presente neste anúncio, também denominado como um 

silenciamento, pode ser interpretado como uma proibição velada tanto da vida 

sexual do idoso, quanto sua liberdade para discutir o assunto. A neta, ao 

repreender a avó no final do vídeo, reforça esse silêncio, mesmo que a propaganda 

tente abordar a relação idoso-sexo, mantendo a mesma ordem. 

 Além dos ditos presentes na campanha, já apresentados na descrição da 

peça, há também não ditos que devem ser levados em consideração. A 

representação da mulher idosa e que fala sobre sexo carrega um tabu, um assunto 

não facilmente aceito pela maioria da população uma vez que a imagem do idoso 

está demasiadamente afastada do assunto sexo. Tal ideia acaba proibindo que se 

fale sobre a sexualidade tanto da mulher, quanto do homem idoso, que existe, está 

presente na sociedade e também pode ser abordada pela narrativa publicitária. 

 A polêmica gerada em torno dessa peça publicitária foi tão grande que a 

própria marca lançou um segundo comercial intitulado Vovó pede desculpas, onde 

ela diz que alguns telespectadores se sentiram ofendidos pelo conteúdo do 

comercial e, por isso, ele foi retirado do ar, porém, aos que gostaram, ainda seria 

possível assisti-lo na internet, mostrando o lado democrático da marca Havaianas e 

encerrando com a fala da vovó: “Está vendo como eu sou moderninha?”. Ao 

mencionar o lado democrático da marca e a modernidade da senhora, há uma certa 

ironia no que se refere à retirada do comercial do ar devido às pessoas que não 

gostaram, já que o comercial é mantido na internet para quem, assim como a vovó, 
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é “moderninho”. Desta forma, o assunto abordado pela marca, a “modernização” 

do idoso, foi mantido.  

Entendemos aqui que as narrativas publicitárias devem ser lidas e 

interpretadas a partir do lugar que ocupam na sociedade. Nesse sentido, 

precisamos observar que os anúncios publicitários são constituintes de   em nossa 

sociedade, na qual estão perfeitamente interligados (ROCHA, 2001, p.25) n0ssas 

para que os ditos sejam analisados e os não ditos, percebidos. “Lá, no mundo do 

anúncio, a criança é sempre sorriso, a mulher desejo, o homem, plenitude, a 

velhice beatificação. Sempre a mesa farta, a sagrada família, a sedução” (ROCHA, 

2001, p.25), e tal representação pode nem sempre representar a sociedade 

brasileira.  

 

Considerações sobre a análise 

 A partir das análises feitas e considerações de autores como Rocha, 

Goffman e Hoff, conferimos que “a identidade feminina é construída através de 

valores diversos (...) que se encaixam em rubricas como submissa, escondida, 

longínqua, criança, brinquedo, engraçada, dócil e feliz” (ROCHA, 2006, p.52). 

Segundo Goffman: 

A mulher aparece frequentemente em posições subalternas ou de 
assistentes. Inversamente, o homem em posição mais alta simboliza um 
estatuto superior sendo representado numa postura protetora que varia 
segundo o meio social onde se relaciona com outros participantes: familiar, 
profissional, amoroso (1977, p.38). 
 

 Desta forma, podemos concluir que as peças publicitárias analisadas 

revelam um jogo entre o Dizer e o Não Dizer, uma vez que o papel da mulher 

consumidora é bastante explicitado através da ênfase na beleza e na possibilidade 

de se resolver todos os problemas com medicamentos, cremes, ou algum outro 

produto igualmente milagroso. 

 Quanto aos anos 2000, observamos, nas representações de mulher, a 

presença da mulher mãe e da mulher profissional. Entretanto, há silenciamento 

sobre a condição social das mulheres nas representações publicitárias, ou seja, 

pouco se fala dos problemas de gênero, da violência doméstica, desigualdade social 

e de condições de trabalho. Também há presença de representações do feminino 

na publicidade em que a mulher deixa de ser passiva e torna-se mais 

independente. Porém, no mesmo período dos avanços, ainda pode ser observada a 
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objetificação da mulher de forma explícita, como vimos nos não ditos do anúncio 

da Skol, que abre margem para o pensamento que a mulher não tem direito ao 

“não”, o que, em um país onde os índices de violência sexual são tão alarmantes, 

se mostra um problema. 

A publicidade, por ser uma narrativa do consumo, não é revolucionária, não 

tem a função de promover transformações na sociedade, porém, ela as sinaliza  

enquanto um sistema muito fértil de divulgação de representações e tem 

capacidade de promover debates e reflexões praticamente imediatas. Ao refletir 

sobre a publicidade atrelada ao contexto social vivido pelas mulheres brasileiras, 

nota-se que há um certo distanciamento tanto da abordagem das questões de 

gênero, quanto da forma que são abordadas quando se traz o assunto nas 

campanhas. Esse distanciamento pode ser fundamentado pelos “tabus” presentes 

na sociedade e pela não tentativa de desconstruí-los.  

Podemos dizer que na publicidade, embora haja exemplos de marcas que 

mostram comprometimento em mudar seu posicionamento frente a questões 

sociais e estão buscando abordar e entender as questões de gênero, ainda o fazem 

de forma muito frágil e restrita, como no caso Havaianas, sem a profundidade 

necessária para que se reflita sobre o assunto com propriedade. Um exemplo de 

restrição é a associação direta entre a questão de gênero e a homossexualidade, 

deixando de lado a riqueza de detalhes e interpretações que o tema envolve. 

A publicidade, como narrativa de consumo, vem demonstrando interesse nas 

questões de gênero e mesmo que de forma tímida, abordando e entendendo-as 

lentamente de forma com que, de seu lugar de saber e sua capacidade de 

divulgação, traz à tona questões importantes como essa e promove em diferentes 

parcelas sociais a reflexão e o debate.  

A partir disso, este estudo abre portas para que se estude com mais 

profundidade outros períodos da sociedade brasileira quanto a mulher e a 

publicidade ou “outras mulheres” senão a mulher-mãe e a mulher-profissional, mas 

talvez a mulher-chefe de família ou a mulher que não é mãe, pontos que se 

apresentam para desenvolvimento em futuras pesquisas.  
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