
Estereótipos sexuais em debate 
 
Na Madison Avenue as mulheres continuam exageradamente preocupadas com a limpeza do 
chão de suas cozinhas, enquanto os homens resmungam o tempo todo a respeito de qual 
produto para barbear irá deixá-los mais atraentes para o sexo oposto.  
 
O Parlamento Europeu se preparou para mudar esse cenário. Na semana passada a legislatura 
votou por 504 votos contra 110 por advertir os anunciantes com relação aos "estereótipos 
sexuais," adotando uma denúncia não generalizada que busca sondar o mercado publicitário 
para que mude o modo como descreve homens e mulheres.  
 
A ira dos legisladores caiu sobre vários temas, de uma publicidade impressa de Dolce & 
Gabbana (que apresenta uma mulher de saltos altíssimos presa ao chão e cercada por homens 
suados usando jeans apertadas) até o Mr. Clean, anúncio ícone dos anos 50, mostrando um 
sujeito de físico musculoso que pode dar a entender que apenas um homem forte é poderoso o 
suficiente para acabar com a sujeira.  
 
Sem dúvida o setor publicitário não está com medo. Mas a medida, por mais ridícula que seja 
como gesto politicamente correto, pode provocar algum debate entre os executivos das 
agências e seus clientes sobre as mensagens que enviam por meio de suas campanhas de 
publicidade. (Isso é, as pessoas que aprovaram a medida sobre o estereótipo dos sexos são as 
mesmas que sugeriram que todos os anúncios de carros deveriam ter alertas quanto ao 
impacto tóxico dos gases.)  
 
"Tal debate poderá conduzir à obrigatoriedade legal de uma legislação", disse Mary Honeyball, 
legisladora britânica e membro do Women’s Right e Gender Equality Committee, que 
desenvolveram o relatório.  
 
"O que penso que isso poderá fazer será encorajar o setor nos Estados membros da Europa a 
melhorar", afirmou Honeyball. "O relatório passou por ampla maioria, portanto sem dúvida 
existe o reconhecimento de que há a necessidade de analisar o assunto. O nível de 
estereótipos é inaceitável."  
 
A preocupação, de acordo com o relatório da comissão, é de que os estereótipos na 
publicidade possam "colocar camisas-de-força em mulheres, homens, meninas e meninos, 
restringindo o indivíduo a papéis artificiais e predestinados que com freqüência são 
degradantes e humilhantes para os dois sexos."  
 
O voto do Parlamento reflete uma crescente inquietação na Europa sobre como os anunciantes 
e as grandes empresas promovem seus produtos. O Senado na França analisa uma proposta - 
que já passou na Assembléia Nacional - de multas de até € 45 mil ou US$ 64 mil por 
publicidades que promovam ou incitem à anorexia. O Parlamento Europeu tomou nota do 
problema durante seu debate na semana passada, incitando os anunciantes "a analisar com 
cuidado sua utilização de mulheres magérrimas no anúncio de produtos."  
 
No ano passado, o governo espanhol exigiu que a Dolce & Gabbana retirasse seu anúncio a 
respeito das "fantasias sobre um estupro" em um país onde as man-chetes sobre violência 
contra a mulher já são tão comuns. Os estilistas da maison de Milão obedeceram, mas não 
antes de comentar na imprensa italiana que a Espanha era "um pouco retrógrada" e que os 
anúncios haviam sido elaborados de maneira artística. Mas então os legisladores italianos 
começaram a se irritar sobre as imagens retratadas na mesma publicidade, e essa acabou 
sendo também suspensa na Itália.  
 
Com seu voto, o Parlamento Europeu provoca alarme não apenas sobre imagens provocantes, 
mas também sobre algumas que os consumidores podem até considerar inocentes.  
 
A galeria de malandragens de Honeyball inclui um anúncio para a LG Electronics que mostra 
um homem musculoso e nu de costas, que fita uma lavadora de roupa (inserção publicitária 
que recebeu um prêmio em Cannes). Entretanto também inclui um homem de negócios 



vestindo um terno cinza em uma publicidade da Lufthansa, e uma campanha da Miele que 
mostra uma mulher usando luvas de cozinha, e lançando olhares enamorados para um bolo no 
forno.  
 
Malte Lohan, porta-voz da World Federation of Advertisers, associação comercial que 
representa 55 anunciantes nacionais de cinco continentes, disse que seu grupo estava 
preocupado que o debate "sobre o possível papel da propaganda em relação à discriminação 
dos sexos continue indefinidamente."  
 
"A principal preocupação que temos é que estejam misturando duas coisas diferentes: a 
estereotipagem dos sexos com a discriminação e as imagens degradantes", disse Lohan. 
"Trata-se de um grande problema porque estereótipos não são necessariamente algo ruim. 
Podem ser totalmente inofensivos ou bastante divertidos."  
 
Ele acrescentou que o setor apoiou os esforços para eliminar as imagens difamatórias ou 
discriminatórias de mulheres. Entretanto a associação não tomou partido em relação ao debate 
sobre as mulheres extremamente magras. "Ainda se trata de um assunto muito recente", 
explicou Lohan. "Anteriormente, os anunciantes eram criticados por incentivar os níveis de 
obesidade maiores, e está sendo provado que isso não é verdade."  
 
Eva-Britt Svensson, sueca, membro do Parlamento e a autora do relatório sobre imagens 
nocivas na publicidade, disse que , no momento , os legisladores estão apenas pressionando 
para uma auto-regulamentação entre os anunciantes. Mas também sugeriu que os próprios 
consumidores poderão tomar uma medida.  
 
"Se o consumidores tiverem mais informação e conhecimento sobre o impacto dos estereótipos 
sexuais, poderão começar a boicotar os produtos", acrescentou.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 11 set. 2008, Empresas & Negócios, p. C9. 


