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RESUMO  

Este artigo tem como finalidade apresentar aos leitores as características que são 
impostas para o perfil feminino na mídia impressa nacional e regional. Visto que, por 
meio da mídia impressa a mulher é vinculada ao estereotipo de produto comercial 
para atrair público. O artigo através da pesquisa bibliográfica em fontes primárias e 
secundárias busca entender como é relacionada a ideia da venda de um produto 
junto à figura feminina.  De forma sucinta, a pesquisa traz uma apresentação de 
padronização corporal da mulher para os meios comunicativos e os valores 
atribuídos a ela. Mas, que valores são esses? De uma forma gradativa é 
apresentado um marketing para a propagação do material a ser comercializado 
pelas diversas empresas que utilizam a mulher como extensão de propaganda. Além 
de venda e propaganda, o corpo feminino na mídia impressa e não impressa é 
mostrado para apreciação ou como objeto sexual. A pesquisa propõe os padrões 
culturais embutidos para que a mulher esteja em uma busca constante pelo físico 
perfeito e o que a mídia pode usar isso a seu favor.  
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INTRODUÇÃO  

 

A mídia impressa, em seu conteúdo de colunas de jornais e revistas, traz a 

mulher como estereótipo sensual, e produto de venda. Direcionada de forma 

mercantil, junto a objetos adquiridos pelos homens, a mulher é colocada como um 

meio de extensão para a divulgação de produtos dentro da propaganda direta ou 

indireta. De que forma a comunicação impressa utiliza a imagem da mulher? 

O presente trabalho busca detalhar como o perfil feminino é utilizado na mídia 

impressa, no uso do marketing. A imprensa desde o século XX, manipula e propaga 

assuntos de diferentes tipos/gêneros. O retrato feminino vem se adaptando 

conforme a tv/internet/impresso estipula um novo conceito de moda ou ideia.  Para a 

mídia impressa, o papel da mulher é segmentado, utilizando de seu corpo, como um 

meio para a venda de produtos. Vê-se muito disso, em propagandas de cerveja ou 

carros que estão à venda. Submissão, e trabalhos pré-definidos são conceituados 

pelas empresas que utilizam suas marcas em capas de jornais e colunas sociais.  As 

colunas de revistas e jornais apontam fotografias com exposição seminu ou nu.  O 

período atual que vivemos reproduz um tempo de consumismo. A mulher vem sendo 

utilizada como meio de venda baseado em algumas características: beleza, atração, 

sensualidade, entre outras.  

Além do homem, o perfil feminino se sente atraído a partir do momento que 

outra mulher é colocada como mais bela, diferente, ou seja, existe a procura de 

métodos para se parecer com a próxima. O artigo busca informar os métodos e 

estratégias utilizados no impresso para que a mulher seja exposta como meio 

mercantil e o processo de estimular a criação de novos padrões. Para a realização 

da pesquisa, foram inseridos assuntos relacionados aos artigos e livros que estão 

ligados ao assunto e tema.  
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

Atualmente, a imagem da mulher na mídia, vem sendo construída a partir da 

necessidade de venda de um produto e/ou propaganda de veiculação de eventos. 

Nas estampas de jornais, revistas e colunas sociais. O perfil feminino é sempre 

adequado a um padrão. Beleza física, jovens e bonitas, na maioria das vezes 

pessoas conhecidas em vários meios.   

Se dividir em categorias, o aspecto machista, prevalece dentro da mídia 

impressa. Nos jornais, a mulher aparece em várias partes. A capa, quando citada é, 

ganhadora de alguma disputa; Política; Moda; Eventos. Quando na coluna social; 

mulheres fisicamente bonitas, e conhecidas na sociedade. 

 

É um mercado da beleza e da juventude que ajuda a vender bilhões, onde 
não há espaço para rugas e volumes corporais. Essa manipulação 
enlouquece as mulheres, principalmente brasileiras, ao mesmo tempo em 
que sustenta um mercado aberto de cirurgias plásticas, dos silicones às 
clínicas de emagrecimento. (DALBOSCO, 2008, p.03). 
 

 
(GUALDA; SOUZA apud GOLDENBERG, 2005) diz que, “Hoje a ênfase é o 

corpo. Vende-se um padrão de beleza específica, como forma de a mulher ter 

sucesso, ser feliz''. A explicação é para a ‘escravização’ da mulher em busca de um 

corpo perfeito. Os meios de comunicação impresso segmentados para as mulheres 

buscam mostrar formas estéticas atrativas: 

 

“Seios firmes e volumosos sem prótese. Lifting facial com cortes mínimos. 
Lipoaspiração que quase não deixa marcas roxas. Plástica de abdômen 
menos agressiva. Conheças as novas cirurgias e aproveite a estação para 
ficar mais bonita”. (SANTOS; GODOY; GONÇALVES, 2005. p. 170). 

 
A publicidade é predominante para a proliferação de um conteúdo, além da 

venda do mesmo. Segundo Silveira e Rabinovich:  

 

“A definição técnica, em seu sentido mais restrito, refere-se exclusivamente 
à utilização abertamente remunerada dos cinco principais suportes ou meio 
de comunicação de massa (imprensa, rádio, cinema, televisão, cartazes) 
tendo em vista a difusão de um produto ou de um serviço”. (RABINOVICH; 
SILVEIRA apud MARCUS; STEIFF, 1974, p. 10). 
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Podemos dizer que a mulher nos meios de comunicação é para seduzir, 

encantar e vender. Diante desta argumentação, a afirmação é que que o papel da 

mulher é para a apresentação de conteúdos na forma de atração dos compradores, 

seja ele, homem ou mulher: “O olhar é um meio de possuir ou ser possuído, 

completamente análogo aos órgãos sexuais, que possuem e são possuídos”. 

(SILVEIRA; RABINOVICH  apud SODRÉ, 1994, p. 32). 

A base de editores e a construção de um novo ser. As propagandas são de 

cunho apelativo e exagerado. “A mulher (e por extensão o seu corpo - assim 

fragmentados) está presente nas propagandas para ser ‘consumida’ assim como a 

cerveja.” (GUALDA; SOUZA apud UZÊDA, 2007). As mulheres tem um papel 

reduzido nos jornais diários. Sua presença é para o entretenimento ou de relação à 

violência:  

 

Os grandes jornais diários não estampam muitas mulheres. Na primeira 
página, elas costumam surgir mais como atrativo: jovens, bonitas, quase 
sempre celebridades. Nas páginas internas, nas seções de política, só 
aparecem se são presidentes, governadoras ou candidatas. Na editoria de 
cidades ou cotidiano, sua presença é um pouco maior, principalmente se 
relacionada a enchentes, violência com os filhos ou problemas de saúde e 
educação.  (BUITONI, 2009). 
  

 
O marketing construído em cima da mulher é persuasivo e manipulador. As 

ideias elaboradas para este material a ser vendido, são estudadas e analisadas, 

para assim ter um alcance maior de público. Todas as etapas de construção do 

material e a venda é um padrão aceito pela sociedade. De acordo com (FREITAS 

apud BACCEGA, 1998, p.8): “os estereótipos são os tipos aceitos, os padrões 

correntes, as versões padronizadas”.  

 

Em contato com o poder ideológico da propaganda, o indivíduo passa a crer 
que o seu pensamento, sua maneira de agir, seu comportamento, sua 
maneira de ver o mundo surgem exclusivamente em si mesmo. A 
propaganda fornece a ele esse sentimento de ser único e exclusivo, 
fazendo com que não perceba que suas atitudes são moldadas pela 
ideologia veiculada. (FRACASSE, 2004. p.37).  
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Cioly Lima (2008, p.33) cita que na pesquisa de Garboggini (2003) a maioria 

dos comerciais de televisão dos anos 70 e 80, a mulher jovem, bela e solteira era 

mostrada de forma erotizada, como objeto de desejo sexual. Era modelo de beleza 

para as mulheres e aproveitadas em propagandas voltadas aos homens enquanto a 

mulher: “Nos anos 70 e 80 não houve nenhuma inovação para o papel feminino. Por 

mais que se estivessem ocorrendo mudanças na vida da mulher, os comerciais 

ainda a representavam no papel tradicionalmente consagrado”. 

O impresso utiliza a mulher como forma de propagação de publicidades e 

outros conteúdos, onde está cada vez maior. Para Chartier (1990, p. 25), “práticas e 

representações pressupõem usos e funções diferenciais dos mesmos objetos, 

leituras plurais de indivíduos, grupos e da sociedade sobre os mesmos fenômenos e 

os variados argumentos possíveis”.  

 O impresso é um meio de comunicação que atrai grande público de segmentos 

diversos. A produção deste material é sempre realizada em grande escala e com o 

objetivo de venda em massa. Antes de sua divulgação, o público alvo é estudado. A 

imagem da mulher neste campo é algo durável e rentável. A impressa foi 

construindo aos poucos uma ideologia do corpo e conteúdo a ser atribuído para a 

mulher. As colunas sociais de jornais, sempre possuem fotografias de mulheres em 

eventos de maneira mais provocativa –sensual -, diferente do homem, que sempre 

está em uma posição de imponência. 

 

A publicidade nos anos 50 produziu fielmente os valores da mulher daquela 
década, ressaltando o estereótipo das receptoras. A versão da mulher 
moderna da época era a que sabia fazer compras, dominava o uso dos 
novos eletrodomésticos e atualizava-se sobre as novidades. Os anos 50 
foram, na verdade, o apogeu da mulher dona-de-casa, imagem feminina 
que sintetizava valores e costumes da década, fazendo com que esse 
estereótipo tenha sido o mais utilizado, onde tinha como principal função 
vender produtos para facilitar a vida daquelas que se preocupavam com a 
administração do lar e do bem-estar da família, que se perfumava para 
esperar o marido e mantinha as crianças limpas e comportadas. (FREITAS, 
apud MARCONDES, 2014).  
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Vemos a mulher como objeto sexual em diversas propagandas. As principais 

são os anúncios de bebidas alcoólicas. Durante anos a cerveja é comercializada a 

partir da apresentação por meio de uma mulher, bonita e famosa.  

 

A cerveja por ela mesma não cria no imaginário social um poder de venda, é 
necessário ela está associada a outros valores (atribuídos nesse caso à 
mulher) para se tornar um objeto de desejo e consumo. Aparecendo ao lado 
de objetos de consumo, os corpos femininos prometem um paraíso erótico, 
em suma, são, para nós, os representantes genéricos do que é desejável. 
(GUALDA; SOUZA apud UZÊDA, 2007).  
 

O machismo não é algo novo dentro dos meios de comunicação. Este padrão 

tem desenvolvido certa cultura no âmbito comunicacional. Com a evolução do corpo 

feminino sendo utilizado como extensão de publicidade, a sexualidade ficou mais 

explicita e o público masculino vem crescendo a cada divulgação.  

 “Na década de noventa, a exposição do corpo feminino intensificou-se 

enormemente nas campanhas publicitárias. Antarctica, Skol, Brahma, Kaiser, entre 

outras, mercantilizaram abertamente o corpo feminino [...] e reforçaram um 

estereótipo de beleza feminina – mulher branca, magra e jovem.” (GUALDA; SOUZA 

apud PAULA, 2008, p.6). 

As diferenças de gêneros e culturas são algo de relação externa. Todo padrão 

é construído a partir de uma aceitação “Esse corpo está submetido a uma leitura 

culturalmente específica e, assim, classificado de acordo com demarcações sociais 

existentes.” (SARDENBERG, 2002, p.57). 

O ser humano através do seu corpo utiliza de vários métodos, seja visual ou 

gestual, para se comunicar. A mulher, possuindo corpo com mais curvas, atrai e 

chama mais atenção. De cultura a cultura, a postura na sociedade do homem é 

definida a partir dos seus atos, e modo de se partilhar em comunidade.  

 

O domínio, a consciência do seu próprio corpo só puderam ser adquiridos 
pelo efeito do investimento do corpo pelo poder: a ginástica, os exercícios, o 
desenvolvimento muscular, a nudez, a exaltação do belo corpo... tudo isso 
conduz ao desejo de seu próprio corpo através de um trabalho insistente, 
obstinado, meticuloso, que o poder exerceu sobre o corpo das crianças, dos 
soldados, sobre o corpo sadio (FOUCAULT,1979, p.146).  
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A publicidade em si, é criada para atingir a massa, nenhum aspecto sentimental 

é atribuído neste material. Para a cerveja, ou qualquer coisa do gênero que leva a 

imagem da mulher, nenhum valor a ela é atribuído. O imaginário - a criação - é de 

pessoa para pessoa. A mídia impressa traz em seu material, mulheres em locais 

deslumbrantes e de persuasão erótica.  

 

Os atos de conhecimento e reconhecimento práticos da fronteira mágica 
entre dominantes e dominados, que a magia do poder simbólico 
desencadeia, e pelos quais os dominados contribuem, muitas vezes à sua 
revelia, ou até contra a sua vontade, para a sua própria dominação, 
aceitando tacitamente os limites impostos...”. (BOURDIEU, 1999, p.51). 
 
 

Assim como a padronização da beleza física das mulheres. Nas últimas 

décadas vemos mulheres de corpos exuberantes e totalmente invejáveis nas capas 

de revistas e colunas sociais. Através de toda essa indagação de perfeição, surgem 

métodos e pessoas para facilitar, implantes, cirurgias e outras modificações 

corporais. Portanto, a cobrança de ser uma pessoa desejável e ser reconhecida na 

sociedade se torna algo de comprometimento, assim como salienta Bohm: 

O padrão estético de beleza atual, perseguido pelas mulheres, é 
representado imageticamente pelas modelos esquálidas das passarelas e 
páginas de revistas segmentadas, por vezes longe de representar saúde, 
mas que sugerem satisfação e realização pessoal e, principalmente, aludem 
à eterna juventude (BOHM, 2004, p.19).  
 

Hoje, as mulheres não são consideradas como o sexo frágil. Considerado por 

muitos anos símbolo de força, pelas lutas de independência financeira e liberdade 

de expressão, o perfil feminino se tornou escravo da beleza.  

Em busca do corpo perfeito, a mulher desenvolveu certos transtornos. A 

anorexia é alvo das mulheres mais jovens.  (SILVA apud CURY, 2005, p.01): 

“Aprenda diariamente a ter um caso de amor com a pessoa bela que você é, 

desenvolva um romance com a sua própria história. Não se compare a ninguém, 

pois cada um de nós é um personagem único no teatro da vida”. 

“Já havia identificado na década de 70 o surgimento entre as francesas de 
modelos imagéticos de juventude, vigor e beleza, relacionados ao corpo. A 
exacerbação dessa característica da mídia atual pode estar na gênese do 
fenômeno anteriormente observado e documentado quanto ao 
descontentamento generalizado das pessoas com a própria imagem 
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corporal, uma vez que, para sentir-se bem com a própria imagem a 
aprovação do olhar alheio é indispensável (Jodelet, 1984).  
 

A indústria da beleza possui um vasto arsenal de produtos. Todos os dias 

vemos novas pílulas de emagrecimento surgindo no mercado, comidas milagrosas, 

novas formas de exercícios, entre outros atrativos para a massa feminina.  Mesmo 

com o país estando em crise financeira, novos estilos e conceitos vem surgindo para 

suprir a necessidade dos consumismo feminino. Não só o impresso, mas a TV e a 

Web, entre outros veículos de comunicação apresentam uma mulher sarada, linda e 

magra, tendo como objetivo ser espelho para outras. “Estamos mais ricos 

financeiramente hoje, mais muito mais miseráveis e infelizes interiormente” (CURY 

apud SILVA, 2014). 

As representações sociais se referem a um fenômeno típico da sociedade 
moderna (Moscovici, 2003). O advento da comunicação em massa permitiu 
o acesso maciço a contextos sociais específicos, bem como a emergência 
de diversos novos núcleos sociopsicológicos de produção de conhecimento 
do senso comum e uma conseqüente diversificação das representações 
(Duveen, 2003). Nesse sentido, considerando-se a relação da mídia com o 
público – tanto consumidor quanto produtor do conhecimento – as 
representações sociais também são construídas e difundidas por meio da 
interação pública entre atores sociais, em práticas de comunicação do 
cotidiano (BERTOLDOLL; BRIGIDO; CAMARGO; GOETZL apud 
MOSCOVICI, 2003). 
 

De acordo com Araujo citado por Peruzzolo (1998,p.86):  

 

Quando o indivíduo olha um corpo através dos sistemas de circulação dos 
sentidos no grupo cultural, ele vai interpretar esse objeto ou evento como 
um “corpo” (humano) e não com um amontoado de linhas, formas, pedaços, 
cores, cheiros, etc. Como se não fosse um caos de informações. Um “corpo” 
é uma construção social e cultural, cuja representação circula no grupo, 
investida duma multiplicidade de sentidos. Esses sentidos por vezes 
reafirmam, por outras se ampliam ou remodelam e por, outras ainda, 
enxugam ou, mesmo, desaparecem. Mas de qualquer forma, as 
representações se formam de acordo com o desenvolvimento humano num 
dado contexto sócio histórico. (PERUZZOLO, 1998, p. 86). 

 

Pinto citado por Araújo (1997, p. 31), relata que: ”O anúncio propõe, portanto, 

uma troca de identidades ao destinatário entre a sua identidade enquanto “ser no 

mundo” e a identidade projetada de um destinatário, “ser do discurso” Ao propor esta 

troca, o anúncio diz-nos quem somos e como somos, ou seja, fixa os contornos da 

nossa própria identidade (...)”. 
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Segundo Araujo, 2008: “Percebe-se, então, que realmente há a instauração de 

padrões estéticos, comportamentais, considerando a aparência do indivíduo, mesmo 

que este tenha recursos financeiros, isto não é suficiente, ele realmente necessita 

mostrá-lo. É um jogo de aparências que vale muito mais que a realidade [...]”.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pretendeu-se neste trabalho, proporcionar de forma sucinta a padronização 

corporal da mulher para as mídias impressas e os valores atribuídos a elas. Os 

padrões culturais, são uma forma livre de expressão, onde a busca pelo seu 

conhecimento físico se torna algo de idealização midiático. O perfil feminino é 

mostrado como apreciação de objeto sexual e de venda. A reflexão realizada sobre 

o texto é para as releituras de padrões segmentados, onde podemos resgatar as 

culturas e ideais selecionados para atingir a massa. A meta final deste artigo é 

viabilizar aos leitores o que ocorre com a mulher na mídia, como produto de 

comercialização e apreciação.  
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