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INTRODUÇÃO 

Será realizado uma análise sobre a peça publicitária publicada pela marca Mr. Músculo e veiculada no site de 

relacionamento Twitter. Com base nos estudos de Pierre Bourdieu sobre a dominação masculina, este projeto abordará o 

androcentrismo engajado na peça analisada. 

Os estudos de Pierre Bourdieu apontam a firmação 

do androcentrismo, ou seja, a visão do mundo 

valorizada pelo ponto de vista masculino, na 

sociedade. A dominação masculina é algo que está 

impregnado no inconsciente do ser humano como 

uma realidade simbólica, o que predomina nos dias 

atuais. 

Com a obtenção dos seus direitos, a mulher, além 

da difícil concorrência com os homens no mercado 

de trabalho, teve de fazer todo o serviço da casa. 

Coisas impostas indireta e até diretamente pela 

sociedade. Sem contar a desvalorização do gênero 

feminino referente aos setores e cargos  exercidos  

comparados ao público masculino. 

Os anúncios publicitários desde a década de 1960 

já mostravam a posição da sociedade perante as 

tarefas exercidas. Produtos de limpeza e culinária 

sempre continham imagens de mulheres em seu lar. 

Enquanto os homens eram sempre retratados como 

dominadores esperando a serventia da mulher de 

modo a agradá-los. Esta que era e ainda é vista 

como um ser-percebido, existente para o olhar dos 

outros, submissas em suas atitudes. 

Por esse viés, podemos fazer uma comparação 

com os anúncios recentes publicados nas diversas 

mídias. Mais precisamente a peça da marca Mr. 

Músculo, escolhida para essa análise. 

A empresa de produtos de limpeza veiculou um 

anúncio no site Twitter visando mostrar a rapidez e 

a facilidade de limpeza do produto dentro da casa. 

 

 

 

Figura 1: Peça publicitária Mr. Músculo via Twitter 
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Mas a imagem juntamente com o texto, como visto na 

figura acima, fortalece a ideia de que a prioridade é 

deixar a casa limpa e só depois disso poderia se 

pensar nos projetos pessoais. O problema se agrava 

com a imagem da mulher, mostra claramente a 

separação dos gêneros em suas tarefas. A mulher com 

aparência cansada, mas tranquila, dá um tom de 

aceitação referente à mensagem do texto. A peça 

expõe seu público-alvo, mas vai além da utilização do 

seu produto, influencia a posição social do indivíduo. 

Utiliza dos mesmos estereótipos de gêneros da 

década de 1960 para ditar quem deve exercer o 

trabalho doméstico. 


