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A teoria feminista, na contemporaneidade, constitui uma importante 
forma de crítica da cultura. Há uma ideologia de gênero que compõe a 
ideologia capitalista, porém, não se pode afirmar que a dominação capitalista 
é responsável pela opressão de gênero, mas é possível afirmar que a 
exploração capitalista se utiliza dos estereótipos femininos para vender seus 
produtos.  

Nesse artigo, o estudo da atividade publicitária lança luz sobre o elo 
entre a subalternidade feminina e a ideologia capitalista. Pois, ao lançar mão 
de diferentes representações femininas, a publicidade, ao mesmo tempo que 
promove seus produtos, reafirma o status social atribuído às mulheres nas 
sociedade ocidentais.  

Ao incorporar a denuncia do movimento feminista de que a 
publicidade constitui uma nova forma de manutenção da dominação 
androcêntrica, a teoria feminista inaugura uma nova vertente da crítica da 
cultura. 
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O resgate do conceito de ideologia e a transformação da teoria 

feminista em crítica da cultura  

Durante muito tempo, a categoria Mulher foi usada para representar 
uma essência feminina, concebida como estando próxima da Natureza, 
coberta por mistérios, como por exemplo, sua proximidade com o mal, 
herança do pecado original cometido por Eva ao comer a maçã. Foi 
representada também como madona, anjo ou demônio. 

A categoria mulher referir-se-ia a um sujeito universal que, segundo 
Lauretis (1994), eclipsava as diferenças existentes entre as próprias mulheres, 
entre brancas e negras, brancas ricas e brancas pobres, negras ricas e negras 
pobres, entre lésbicas, bissexuais e heterossexuais. O conceito de gênero, 
nesse sentido, referir-se-ia, portanto a uma realidade biológica dos corpos. 

Essa ideia acerca de uma identidade feminina estável e unívoca 
passou a ser contestada a partir das concepções de sujeito e de identidade 
oriundas dos estudos pós-modernos. Foi a partir da teoria da sexualidade de 
Foucault (1988), que o movimento feminista das décadas de 1970 e 1980, 
passou a conceber Gênero como uma representação social. De tal forma que o 
sujeito e subjetividade. Conforme aponta Lauretis (1994, p.208):  

 [como] um sujeito constituído no gênero, sem dúvida, mas não apenas 
pela diferença sexual, e sim por meio de códigos linguísticos e 
representações culturais; um sujeito “engendrado” não só na experiência 
de relações de sexo, mas também nas de raça e classe: um sujeito, portanto, 
múltiplo em vez de único, e contraditório em vez de simplesmente 
dividido 

Nessa acepção, passaram a ser entendidos em sua relação com a 
sociabilidade. O conceito de Gênero passaria então a se referir a um conjunto 
de relações sociais pré-determinadas para cada sexo. A uma relação de 
pertencimento a um determinado grupo e a posição atribuída a esse grupo 
na hierarquia social. Vale ressaltar que, a partir das contribuições de 
Foucault (****), Gênero não faz referência direta ao sexo, nem a uma 
condição natural dos corpos. Antes, Gênero equivale a uma representação 
hegemônica que opõem os dois sexos biológicos e estabelece uma relação 
hierárquica entre eles, que os estudos de gênero, como o de Rubin (1975), 
denominaram de sistema sexo-gênero. 

O sistema sexo-gênero, de acordo com Lauretis (1994, p. 211), pode ser 
definido como: 

duas categorias complementares [masculino e feminino], mas que se 
excluem mutuamente, nas quais todos os seres humanos são classificados 
formam [sic], dentro de cada cultura, um sistema de gênero, um sistema 
simbólico ou um sistema de significações que relaciona o sexo a conteúdos 
culturais de acordo com valores e hierarquias sexuais. Embora os 
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significados possam variar de uma cultura para outra, qualquer sistema 
sexo-gênero está sempre intimamente interligado a fatores políticos e 
econômicos de cada sociedade. 

Depois de construirmos tal panorama teórico acerca das relações de 
gênero, passamos a entender a atividade publicitária como um dos 
instrumentos legitimadores dessa ordem social, pois ao produzir peças 
comerciais, ora destinadas ao público masculino, ora direcionadas ao 
público feminino, a publicidade cumpre papel fundamental na manutenção 
da ideologia dominante. Como um instrumento dessa representação 
hegemônica, que prescreve uma oposição binária e complementar entre os 
gêneros e atua como um dos mecanismos ideológicos que legitima e reproduz a 
ordem social androcêntrica. 

Mas, que não se escandalizem os teóricos dos cultural studies, pois, a 
concepção de ideologia empregada nesse artigo não se resume à definição da 
corrente marxista clássica que a concebe como um conjunto sistemático de 
“ideias falsas” derivadas dos processos econômicos. Adotamos o conceito 
de ideologia como uma forma de discurso, que interpela e qualifica os sujeitos e 
suas identidades sociais. Apesar de ser uma abordagem alternativa à 
concepção clássica, o termo, nesse sentido, preserva, ao menos em parte, o 
significado de falsa consciência, uma vez que o discurso de gênero representa 
relações imaginárias e não reais, que governam a existência dos indivíduos. 

Tal acepção encontra suas bases nas contribuições de Gramsci 
(2000). Para o autor, as sociedades modernas são constituídas por diversos 
grupos, classes e fragmentos de classe que permanecem em constante 
disputa para impor sua visão de mundo. Assim, um grupo se torna hegemônico 
quando sua ideologia – ou, nas palavras do autor, sua visão de mundo – passa a 
ser estendida a toda sociedade. Logo, a ideologia dominante consiste na 
hegemonia da visão de mundo do grupo dominante, ou seja, na capacidade de 
um grupo de estender sua esfera de liderança e de autoridade sobre toda a 
sociedade. 

Contudo, segundo Gramsci (2000), a imposição de uma visão de 
mundo não se dá por meio da força, efetiva-se mediante uma aliança de 
consentimento entre dominantes e dominados. Nesse sentido, a dominação 
masculina, cujo sujeito é o homem, burguês, branco e heterossexual, não 
deve ser entendida unicamente por meio da ameaça da violência física, e 
sim, conforme Bourdieu (2007), como uma forma de violência simbólica, 
exercida por meio da aceitação e adesão das mulheres. A aquiescência 
feminina, segundo o autor, deve-se à interiorização dos esquemas 
pensamento (o habitus) do grupo dominante a respeito do próprio corpo e 
de suas capacidades intelectuais e profissionais. 
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Desse modo, a exploração e mercantilização do corpo feminino pela 
publicidade, assim como o uso reincidente de estereótipos que reforçam o 
lugar subalterno atribuído às mulheres nas sociedades modernas, aparece a 
elas como algo natural. Apresentaremos, a seguir, dois exemplos de peças 
publicitárias, com o propósito de demonstrar como a publicidade opera de 
forma engenhosa e sutil na manutenção da ideologia dominante. A primeira 
é dirigida ao público masculino e a segunda ao público feminino.  

 

A ideologia de gênero na publicidade 

Conforme vimos acima, há no mínimo cinco representações ou 
estereótipos femininos usados pela atividade publicitária contemporânea. 
Contudo, em função dos limites estipulados para esse texto. 
Apresentaremos, a seguir, apenas dois exemplos de peças comerciais que 
corroboram com os estudos feministas.  

A primeira campanha é intitulada “A fábrica da Kaiser” e é dirigida 
ao público-consumidor masculino. A segunda tem como título “Mabe: a 
marca da multimulher” e dirige-se sobretudo ao público feminino.  

A primeira delas faz uso da analogia entre mulher e cerveja, apelando 
para a esfera erótica. A campanha é representada pela sequência de fotos a 
seguir.  

 

                                               

   

  

 

Nesse filme publicitário, o garoto propaganda da marca – 
popularmente conhecido como “O Baixinho” – aparece acompanhado de 
duas mulheres loiras. Elas estão vestidas com roupa formal, porém bem 
curtas e decotadas, carregam pranchetas onde anotam os pontos 
inspecionados na fábrica da Kaiser. O ambiente é futurista e todos os 
funcionários dessa fábrica são mulheres, que trabalham em trajes sensuais. 

Em seguida, a locução lança a seguinte questão: “Sabe por que a 
Kaiser é mais que gostosa?”, e prossegue apresentando todos os elementos 
que ressaltariam a qualidade da cerveja, como a cevada, a água e o controle 
de qualidade. Cada um desses elementos está associado à figura de uma ou 
mais mulheres. 
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A cena seguinte simula a fase do engarrafamento. Com uma música 
sensual de fundo um grupo de mulheres dança sensualmente em barra de 
ferros verticais, e, enquanto uma das modelos beija a tapa da garrafa e ao 
fechá-la a locução completa: “Tudo isso pra você!” 

Depois de engarrafadas – mulher e cerveja – são lançadas diretamente 
para o refrigerador de um bar, quando o garoto propaganda da marca aperta 
um botão. Por fim, a última cena retrata um bar onde o garçom ao abrir a 
porta do refrigerador recebe das mãos de uma das supostas funcionárias da 
fábrica da Kaiser uma cerveja, conforme mostra a terceira imagem. O filme 
acaba com o garçom dizendo: “Isso é que é tecnologia!” 

Uma análise menos atenta dessa mensagem poderia afirmar que a 
campanha publicitária quis transmitir ao seu público-alvo o tratamento 
“todo especial” que a cervejaria tem para com seus produtos, o cuidado e a 
preocupação da Kaiser em produzir o melhor para seus consumidores. 
Todavia, uma análise sociológica dessa peça revela que o uso da imagem 
feminina agrega ainda outros sentidos à mensagem. A associação da figura 
feminina ao produto, que aparentemente serviria apenas como um apelo 
para que o público-alvo consuma a cerveja, revela-se, em sua essência, um 
recurso eficaz de afirmação de um status que reserva à mulher o papel de 
objeto do prazer, de coadjuvante e não de sujeito.  

Ao dirigir sua mensagem ao público masculino, a publicidade está 
reforçando os pressupostos da heterossexualidade compulsória, na qual há uma 
oposição binária e complementar entre sexo-gênero e desejo. Revela-se, 
dessa forma, sua função ideológica. 

Mas, como ficaria o público feminino consumidor de cerveja? 

Após notar a insuficiência de outras formas de análise, pudemos 
perceber que as mensagens publicitárias são polissêmicas, isto é, permeadas 
por simbologias e pela justaposição de ideias que as dotam de sentidos 
ambíguos, a fim de dissuadir possíveis incoerências na interpretação da 
mensagem. As consumidoras são retratadas como objeto de desejo, 
contudo, são paradoxalmente dotadas de uma capacidade de mobilizar o 
desejo masculino. Essa ambiguidade se coaduna ainda com a interiorização 
dos supostos do dominador pelo dominado, fazendo com que a violência 
contra a mulher, presente nesse tipo de campanha, seja quase 
completamente ocultada, ou seja, opera como uma forma de violência 
simbólica que se camufla na naturalização dos papéis sociais.  

O uso de diferentes clichês femininos tem por objetivo divulgar um 
produto que satisfaça as “necessidades” dos mais diferentes públicos. Na 
medida em que as mulheres passaram a se constituir em importantes 
mercados consumidores, novos clichês foram mobilizados.  
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O segundo exemplo de campanha comercial selecionada para esse 
artigo refere-se à esse aspecto, a mulher como público-alvo. Uma linha de 
eletrodomésticos resolveu comunicar-se com a “mulher-moderna”, ou seja, 
aquela que participa do mercado de trabalho, mas não deixa de lado os 
cuidados com a casa, com o marido e com os filhos.  

Veja a descrição-análise da peça a seguir: 

 

 

 

 

 

 

A propaganda começa mostrando uma outra atuação da atriz Malu 
Mader. A primeira imagem, de uma claquete, marca o início do expediente 
de trabalho para a atriz. Já nos bastidores do cenário, ela afirma: “Tem 
vários papéis que interpreto que nem todos veem ou aplaudem”.  

A seguir, uma sequência de imagens da atriz em sua residência 
equipada com os eletrodomésticos da marca representam seus afazeres 
domésticos. A mensagem que a campanha pretende transmitir é que além da 
vida profissional, a personagem não se exime de suas obrigações “de 
mulher”. As imagens em que ela aparece desempenhando suas atividades 
cotidianas, como acordar os filhos, fazer contas no computador, cozinhar, 
se maquiar, arrumar flores em um vaso, vestir os óculos de sol no esposo no 
momento em que esse se despede,  são acompanhadas pela narração: “De 
manhã, sou especialista em recursos humanos. Aí faço papel de PhD em 
economia. Viro chefe de cozinha, maquiadora, decoradora e até produtora 
de moda, eu tenho que ser”. Novamente volta-se ao set de filmagem, e ela 
encerra sua narração sorrindo e dizendo: “Papéis que tenho orgulho em 
desempenhar: a multimulher.” 

Enquanto mostra a coleção de eletrodomésticos da marca, o 
comercial termina com uma segunda narradora dizendo: “Chegou a linha de 
eletrodomésticos que vai descomplicar sua vida. Mabe: a marca da 
multimulher”.  

O termo multimulher empregado no anúncio sugere um acúmulo de 
tarefas para a mulher moderna. Por mais que essas tenham conquistado seu 
espaço no mercado de trabalho, elas não se emanciparam de suas obrigações 
domésticas, tendo que se desdobrarem para cumprirem com êxito as duas 
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jornadas de trabalho. E, para auxiliá-las nessa dupla jornada, nada melhor do 
que seus velhos companheiros: os eletrodomésticos. 

Apesar de já haver outros tipos de campanhas comerciais que fogem 
desse padrão hegemônico (que visam atender as especifidades dos grupos 
subalternos, que têm despontado como importantes nichos de mercado), 
nota-se que ainda há o predomínio da Ideologia de Gênero na atividade 
publicitária contemporânea. Logo, a forma como homens e mulheres vivem 
sua subjetividade, constroem sua identidade e tecem suas relações sociais 
não resultam apenas de sua trajetória individual, derivam também de um 
conjunto de interpelações ideológicas, das quais a atividade publicitária foi 
um exemplo. 

 

Conclusão 

Se, num primeiro momento, os estudos feministas lançaram mão do 
conceito de gênero como uma categoria analítica baseada na diferença 
sexual, tal concepção, segundo Hollanda (1994), orientou a busca por uma 
verdadeira identidade feminina e pelo lugar da diferença sexual na ordem social 
contemporânea. 

Nesse sentido, o conceito de gênero, de acordo com Lauretis (1994), 
acabou por se tornar uma limitação ao pensamento feminista uma vez que o 
foco da análise se volta para as características sexuais. Dessa forma, o 
pensamento ficaria confinado a uma oposição universal do sexo, engessando 
os sujeitos numa dicotomia de essências arquetípicas, que não 
correspondem às realidades cambiantes e flexíveis de se viver a sexualidade. 

Foi, portanto, a partir das contribuições de Foucault (1988) que o 
conceito de gênero deixou de se remeter à diferença sexual e passou a ser 
entendido como uma representação social, ou, como coloca Lauretis (1994), 
uma tecnologia social, que tem por função definir o lugar e o papel destinado a 
cada indivíduo na ordem social. Nesse sentido, o gênero, é o discurso 
responsável por  transformar os indivíduos em sujeitos masculinos ou 
femininos. É nesse aspecto que Lauretis (1994, p. 213) retoma a concepção 
marxista de Ideologia, afirmando que as relações de Gênero “não representam 
o sistema de relações reais que governam a existência dos indivíduos e sim a 
relação imaginária daqueles indivíduos com as relações reais em que vivem”.  

Uma análise sociológica da atividade publicitária revelou que, mais do 
que uma técnica de comunicação isenta de qualquer valor, a publicidade é 
um importante mecanismo ideológico. Como um dos espaços através dos quais 
se dão os processos de socialização secundários, a publicidade  reproduz os 
padrões hegemônicos, prescrevendo normas de comportamento e regras de 
conduta, tidos como masculinos ou femininos. Ao sugerir modelos de 
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feminilidade que estão associados à existência ou não de certos atributos 
considerados como inatos ou naturalizados, como, por exemplo, o apelo à 
sensualidade feminina, a publicidade está contribuindo para reprodução do 
status subalterno atribuído às mulheres. 

A análise sobre os usos da imagem feminina em campanhas 
publicitárias, que esboçamos aqui,  mostrou que a teoria feminista legou 
importantes contribuições para a teoria social, ajudando a preencher as 
lacunas deixadas pelas escolas estruturalistas ou fenomenológicas, na análise 
da opressão de gênero.  
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