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INTRODUÇÃO 

O objetivo deste estudo é realizar um questionamento sobre a contradição da posição feminina tomada acerca 

da discriminação de gênero. A campanha analisada, lançada pela Bombril, servirá para questionar se o 

machismo realmente parte somente dos homens ou se a mulher, mesmo em defesa, acaba também praticando 

o machismo. 

CONCLUSÃO 

Pierre Bourdieu em sua obra A dominação 

masculina discute a questão da dominação entre os 

gêneros. Segundo ele (2002, p.16) “a partição entre 

os sexos parece estar na ordem das coisas, de 

forma natural, normal. Ela está presente, ao mesmo 

tempo, em estado incorporado, nos corpos e nos 

habitus dos agentes, funcionando como sistemas de 

esquemas de percepção, de pensamento e de 

ação”. Bourdieu se refere ao corpo como algo que é 

construído socialmente, ou seja, o corpo como 

molde de uma sociedade que foi regida pela figura 

masculina. A dominação masculina começou a ser 

contestada - principalmente pelas mulheres - ao 

longo dos anos, entrando em combate com a 

discriminação de gênero, em prol de uma sociedade 

igualitária. Entretanto, na última campanha lançada 

pela Bombril, o machismo por parte das mulheres 

sobre a desvalorização da figura masculina se 

tornou visível em uma atualidade onde vivemos 

discutindo sobre os conceitos estereótipos e a não 

descriminalização de gênero, luta esta proposta por 

elas mesmas.  

 

 

 

 

Figura 1: Comercial  Bombril: Toda brasileira é uma 

diva. 

DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Considerando os estudos realizados acerca  da 

campanha e do entendimento sobre a questão da 

dominação masculina por Bourdieu, é possível 

concluir que o comercial não consegue superar o 

preconceito existente sobre dominação e sim 

salienta ainda mais que somente a mulher deve ser 

a diva do  lar. 

O comercial estrelado por Ivete Sangalo, Dani 

Calabresa e Mônica Iozzi, gerou uma enorme 

repercussão por abordar a frase: “Toda mulher é diva, 

e todo homem é diva-gar” o qual alega que o homem 

não serve para cuidar da casa, nem com todos os 

produtos da Bombril, como também citado no 

comercial. O Conselho Nacional de 

Autorregulamentação Publicitária – CONAR - recebeu 

várias queixas, todas considerando o comercial como 

uma ofensa à figura masculina e uma ascensão à 

discriminação de gênero. Entretanto, o comercial ao 

invés de superar o preconceito de que somente a 

mulher deve fazer o serviço doméstico, continua a 

reforçar a ideia de que apenas a figura feminina é 

eficiente quando tratado de serviços domésticos.  
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