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Desde seus primórdios, a publicidade
produz imagens estereotipadas, discri-
minatórias e que ofendem a dignidade

das mulheres. Vamos pegar as campanhas de
cerveja (a "Devassa" de hoje, a "A Boa" de
ontem e a "Musa do Verão" de anos atrás),
que com um grau de liberdade sem limites
oferecem mulheres e cervejas geladas como
uma única mercadoria para homens que bus-
cam o prazer.

A mercantilização do corpo da mulher,
representada pela exibição na mídia de
"devassas", "musas" e "boas", deveria entrar
para a galeria do intolerável em uma socie-
dade que se pretende mais justa, democráti-
ca e moderna.

A indústria de cerveja defende suas cam-
panhas publicitárias com o argumento de
que são sátiras bem-humoradas do ideal mas-
culino de beleza feminina e que o público as
entende assim. Contudo, essa argumentação
simplista não se sustenta.

A cerveja do grupo Schincariol é descrita
em seu site <www.devassa.com.br> como

"bem alegre, tem aquele astral que atrai
coisas boas, pessoas interessantes e papos

divertidos. Pedir uma Devassa tem a dose
certa de segundas intenções (...)"• Essa
imagem mobiliza a atenção dos jo-
vens, principal alvo das campanhas
de cerveja.

Na campanha da Devassa, a asso-
ciação da cerveja gelada à mulher

é explícita sob o nome loura, rui-
negra, índia ou sarará.
Vale observar a seguinte

descrição disponível
no site: "uma cerveja
que se autoprocla-
ma Devassa deve
ser no mínimo au-
têntica. Porque as-
sume tudo o que
as outras cervejas
gostariam de ser,

va

mas morrem de vergonha". Com essa peça
publicitária, a Schincariol atinge um nível
chocante de explicitude.

Ao reforçar o estereótipo de uma mulher
"símbolo", "ideal" e "sensual" a serviço dos
desejos masculinos, os fabricantes de cerve-
ja promovem um efeito altamente negativo
sobre garotos e garotas que ainda estão cons-
truindo uma visão crítica e são facilmente
seduzidos pelos apelos de propagandas des-
se tipo, que, apreendidas fora de um contex-
to crítico, são consideradas lúdicas, diver-
tidas e interessantes.

Esse público jovem em formação, em ge-
ral, não é capaz de se contrapor à imagem da
mulher como um ser inferior, que existe
simplesmente para atender à vontade mas-
culina. A explícita "coisificação" da mulher
nesse tipo de propaganda produz perversa
influência na construção do imaginário das
novas gerações.

A campanha de lançamento da cerveja De-
vassa para a TV, estrelada pela socialite Paris
Hilton, que usa um microvestido preto e tira
uma cerveja da geladeira ao som de uma
música de striptease, enquanto homens que
passam na rua a observam, nos alerta para a
necessária revisão do sistema de autorregula-
mentação da publicidade, que há muito se
revelou insuficiente e ineficiente.

Os meios de comunicação de massa têm
papel crucial nas sociedades contemporâ-
neas, pois transmitem valores e reforçam es-
tereótipos, desejos e preconceitos. O debate
sobre avanços e retrocessos na promoção da
igualdade entre homens e mulheres exige um
olhar atento para o impacto que a mídia
exerce sobre as novas gerações.

No Brasil, as mulheres apresentam índices
cada vez mais altos de escolaridade, têm
uma participação significativa no mercado
de trabalho e um grande poder de decisão
na hora de consumir. Em menos de um sé-
culo, elas derrubaram diversos dogmas ar-
raigados nas sociedades ocidentais, mas ain-
da falta muito a conquistar, em especial
respeito e poder. •
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