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O Parlamento Europeu 
aprovou na semana passa-
da o relatório da Comissão 
dos Direitos da Mulher e 
da Igualdade dos Gêneros, 
elaborado pela eurode-
putada sueca Eva-Britt 
Svensson. Ela pede aos 
países-membros mais ação 
contra a publicidade que 
traga imagens estereotipa-
das de homens e mulheres. 
O relatório, que aponta o 
impacto do marketing e 
da publicidade na falta de 
igualdade entre homens 
e mulheres, foi aprovado 
com 504 votos a favor, 110 
contra e 22 abstenções.

“Quando os homens e 
as mulheres são retratados de 
uma forma estereotipada, tor-
na-se mais difícil perceber as 
suas competências em outros 
contextos, especialmente em 
áreas que não estão abrangidas 
pelos papéis tradicionais. Do 
mesmo modo, os jovens são in-
fluenciados nas suas escolhas, 
tanto em termos de educação 
como de carreira profissional”, 
afirma Eva-Britt, em entrevista 
ao Serviço de Imprensa do Par-
lamento Europeu.

O relatório aponta que 
“a publicidade que veicula 
estereótipos de gênero 
limita as mulheres e os 
homens, as moças e os 
rapazes, confinando-os a 
papéis predefinidos, ar-
tificiais e, muitas vezes, 
degradantes, redutores e 
estupidificantes para os 
dois sexos”. Ele considera 
também que a legislação 
dos países-membros não 
é suficiente, e os códigos 
de conduta nacionais apli-
cáveis aos profissionais 
da publicidade não são 
respeitados ou, por vezes, 
sequer existem.

“Os estereótipos sexis-
tas na publicidade têm um 
grande impacto nos esfor-
ços desenvolvidos para tornar 
a sociedade mais igualitária, e 
esta influência tende a acentu-
ar-se na medida em que muitos 
de nós não temos consciência 
dos efeitos provocados pelas 
imagens que nos rodeiam. E 
a publicidade está presente 
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em casa, nos espaços públi-
cos, nos jornais, nas revistas, 
na televisão”, diz a deputada 
Eva-Britt.

Prêmios
A sugestão do documento 

é que os Estados instituam 
oficialmente prêmios a serem 
conferidos pelos profissio-
nais da publicidade aos seus 
pares, bem como prêmios do 

público, que recompensem a 
publicidade que rompa com 
os estereótipos do gênero e 
dê uma imagem positiva ou 
valorizadora das mulheres, 
dos homens ou das relações 
entre ambos.

A Espanha é citada como 

um país exemplar por causa 
do Premio Institucional Mujer 
y Publicidad – Crea Igualdad, 
que se iniciou em 2005 e con-
sagra trabalhos que adotam 
postura contrária ao sexismo. 
Até agora, os vencedores foram 
a campanha “Adopción”, de 
lavadoras Bosch, criada pela 
DDB Barcelona, que evita o 
estereótipo da mulher lavando 
roupas; e a ação “Proyectos de 

verano”, elaborada pela 
agência Tapsa para Leroy 
Merlin, que mostra homens 
e mulheres cuidando de 
atividades de bricolagem 
(reformas, montagens e 
confecções da casa para 
deixá-la com caracterís-
ticas próprias), algo que 
sempre foi tratado como 
uma atividade exclusiva-
mente masculina. O prê-
mio foi estipulado pelo 
Ministério da Presidência e 
o Ministério do Trabalho e 
Assuntos Sociais, por meio 
do Instituto da Mulher.

Corpo ideal
No mesmo documento, 

o Parlamento Europeu 
apela para que sejam elimi-
nadas dos livros escolares, 

dos brinquedos, dos games, 
da internet e da publicidade 
televisiva e de outros meios de 
comunicação todas as mensa-
gens que veiculem estereótipos 
de gênero que atentem contra 
a dignidade humana. Além 
disso, o relatório constata que 

a imagem que o marketing 
e a publicidade transmi-
tem do corpo ideal pode 
afetar negativamente a 
auto-estima das mulheres 
e dos homens, sobretudo 
dos adolescentes e dos 
que são sujeitos a pertur-
bações alimentares, como 
a anorexia e bulimia. O 
Parlamento Europeu con-
clama os publicitários a 
“ponderarem com maior 
cuidado” sobre a contra-
tação de mulheres extre-
mamente magras para a 
promoção de produtos. 
Por fim, o órgão registra 
com extrema preocupação 
a publicidade de serviços 

sexuais, “que reforça o este-

reótipo das mulheres como 
objetos”, em publicações como 
os jornais locais, que são facil-
mente visíveis e que estão ao 
alcance das crianças.

A adoção das sugestões 
não é obrigatória, mas este 
tipo de documento costuma 
servir como referência para os 
membros na União Européia. 
A deputada Eva-Britt explica 
o que cada país pode fazer 
para melhorar a situação: “Eles 
devem ter consciência dos es-
tereótipos sexistas e assegurar 
a existência de um organismo 
destinado a receber as queixas 
do público sobre estereótipos 
sexistas na publicidade e no 
marketing. O futuro Instituto 
Europeu para a Igualdade do 
Gênero também deverá funcio-
nar nesse sentido”, diz.

Ela ressalta também a im-
portância da opinião pública. 
“É extremamente vital que 
exista uma consciência, por 
parte dos consumidores e do 
público em geral, do impacto 
da publicidade. Hoje em dia, 
por exemplo, graças à mobiliza-
ção, já é proibida a propaganda 
responsável pelo aumento dos 
níveis de poluição. E, além dis-
so, todos os anúncios lançados 
atualmente devem demonstrar 
responsabilidade em matéria 
ambiental e de alterações cli-
máticas”, lembra.

Eva-Britt Svensson, deputada sueca do 
Parlamento Europeu, relatora do projeto

Filme espanhol “Proyectos de verano”, citado como bom exemplo, 
foi elaborado pela agência Tapsa para Leroy Merlin
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