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RESUMO  
O presente artigo visa analisar o machismo ainda impregnado na publicidade 
brasileira contemporânea, o qual reforça ainda mais a sociedade patriarcal e 
opressora na qual vivemos, dificultando dessa forma, cada vez mais, a conquista de 
espaço e de direitos para as mulheres dentro da cultura em que estamos inseridos. 
Com isso,  a partir da análise de anúncios machistas e também da análise de suas 
consequências sobre o público que os consome, é que nós, comunicadores, 
podemos perceber e mudar a publicidade brasileira quanto a isso, para assim 
mudarmos também os atingidos por ela: nossa sociedade em geral. 
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INTRODUÇÃO  

 Diretamente do dicionário, o machismo condiz com atitudes e 

comportamentos de um homem de modo que se superiorize perante a mulher, 

induzindo a dominação e poder sobre ela. E sim, machismo é realmente tudo que 

mostra o homem como superior e a mulher como inferior ou submissa à ele. 

 Ainda há quem diga que o machismo não existe, que as mulheres 

conquistaram seu espaço e que hoje, após terem o direito de voto, o direito de 

trabalhar fora de casa e entre tantos outros direitos que lutaram para conquistar, 

mulheres e homens são vistos como iguais, o que não é verdade. 

 O machismo é nítido em nossa sociedade, em qualquer parte dela. Mulheres, 

mesmo quando exercem o mesmo cargo que um homem, ganham menos que ele. 

Mulheres, quando são estupradas usando roupas curtas ainda são taxadas como 

culpadas do crime, enquanto o homem, criminoso que a estupraria independente de 

qual roupa ela estivesse usando, sai impune. Mulheres, mesmo com o poder de voto 

e de candidatura, ocupam a menor parcela dentro da política brasileira. Mulheres, 
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mesmo tendo a mesma capacidade e estudo, são minoria em cargos de chefia em 

diversas áreas, inclusive na publicidade. 

 Enfim, existem várias formas de notarmos o machismo em nossas vidas, e 

mesmo assim ele é ignorado pela maior parte da população, pois está tão presente 

no pensamento das pessoas que é visto como algo correto, comum. Estamos tão 

acostumados a ver o homem como superior, que o machismo nos cega perante a 

tanta desigualdade e crueldade voltada às mulheres, tanto que todas elas são 

atingidas por este mal, mas a grande maioria não se dá conta do quanto é 

prejudicada. 

 Em contrapartida também houve o surgimento do feminismo, movimento 

consideravelmente recente, que busca contrapor o machismo, não sendo o oposto 

dele como muitos pensam, mas sim sendo uma união de mulheres em prol da 

equidade de gêneros. O movimento se encontra cada vez mais forte e luta cada vez 

mais pelo seu reconhecimento. Graças à ele é que todos os direitos femininos 

comuns na atualidade foram conquistados. 

 Com base nestes conceitos, movimentos e mudanças sociais é que tudo está 

como está. A partir desses fatores é que a publicidade se formou, se desenvolveu e 

continua se desenvolvendo desta forma, sendo este o tema de análise deste artigo: 

saber o porque, como e pra qual finalidade a publicidade sempre foi e continua 

sendo tão machista quanto é. O tema é extremamente complexo e exige do 

intérprete uma visão de mundo que desvie da convencional, machista, para que não 

faça um uso destorcido da análise a ser trabalhada.   

 Para embasamento teórico e melhor aprofundamento do assunto, serão 

utilizadas como fontes teóricos da comunicação, fundamentando a indústria cultural, 

Adorno e Horkheimer, e a formação de opinião, Paul Lazarsfeld. Além da utilização 

de artigos e pesquisas sobre os anúncios e agências brasileiras de publicidade, para 

questões de gênero, a autora de maior contribuição para o artigo será Simone de 

Beauvoir, uma das maiores influenciaras do movimento feminista.

1. O SURGIMENTO DO MACHISMO 
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O machismo sempre existiu, desde que conhecemos a vida humana na terra, nos 

tempos das cavernas. Sempre e aprendemos nas aulas de história que os homens 

saíam pra caçar e as mulheres ficavam na caverna para fazer “serviços domésticos”, 

enquanto, na verdade, as mulheres auxiliavam na caça, preparavam as presas para 

a refeição e ainda tinham que cuidar dos filhos, o que se compararmos é 

basicamente o que acontece hoje. 

 É comum que as mulheres saiam para trabalhar, voltem pra casa e ainda 

tenham que fazer os afazeres da casa e cuidarem dos filhos, o contrário existe mas 

não é nada comum se comparado a situação feminina. Com isso, nossa sociedade 

já teve início com uma cultura patriarcal, onde o homem é o chefe da família, 

enquanto a mulher é vista apenas como auxílio, quando não vista e tratada como 

totalmente submissa. 

 Porém, o machismo não se trata apenas de divisões de trabalho, e sim, muito 

mais que isso. Diversos acontecimentos e atitudes na história fizeram com que o 

machismo surgisse e se perpetuasse até hoje, e nisso se inclui até mesmo a história 

ditada pela bíblia sagrada aos seus fiéis, que possui os mais diferentes trechos 

inferiorizando a mulher em relação ao homem, como: Para a mulher sentenciou o 

SENHOR: “Multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez; em meio agonia 

darás à luz filhos; seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te 

dominará!’ ( BÍBLIA, gênesis 3:16) 

1.2 A LUTA FEMININA CONTRA A IMPOSIÇÃO DO MACHISMO NA SOCIEDADE: 
O FEMINISMO. 

A vontade feminina de mudar a situação exploradora que vivemos desde o 

início da história com certeza sempre existiu, mas por medo, ameaças e repressão é 

que ela demorou pra que realmente fosse expressa e a luta se iniciasse com maior 

força, o que veio acontecer no período da revolução francesa, gerando assim o 

movimento feminista. 
Todo indivíduo que se preocupa em justificar sua existência a sente 

como uma necessidade indefinida de se transcender. Ora, o que define de 
maneira singular a situação da mulher é que, sendo, como todo ser humano, 
uma liberdade autônoma, descobre-se e escolhe-se num mundo em que os 
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homens lhe impõem a condição do Outro. Pretende-se torná-la objeto, votá-la à 
imanência, porquanto sua transcendência será perpetuamente transcendida 
por outra consciência essencial e soberana. O drama da mulher é esse conflito 
entre a reivindicação fundamental de todo sujeito, que se põe sempre como o 
essencial, e as exigências de uma situação que a constitui como inessencial. 
Como pode realizar-se um ser humano dentro da condição feminina? 
(BEAUVOIR, DS I, 1980, p. 23).  

Diferente do que muitos pensam, o feminismo não é o contrário do machismo. 

O machismo, como já dito em pontos anteriores, tem como característica 

superiorizar os homens e inferiorizar a mulher. Já o feminismo visa apenas igualar 

os direitos de ambos os gêneros, feminino e masculino, que são gêneros de 

capacidades iguais, porém que até hoje recebem oportunidades diferentes, sendo o 

homem sempre mais valorizado por conta da cultura machista. 

No Brasil, a primeira forte onda feminista se deu mesmo sobre o contexto da 

ditadura, quando as mulheres passaram a se organizar para questionar seus papeis 

na sociedade e lutar para exigir o reconhecimento de suas figuras, que não devem 

ser menosprezadas em comparação aos homens. 

Com isso, lutar pelos direitos da mulher, em muitos momentos, mostrava a 

condição das mulheres em assumir os mesmos lugares e comportamentos antes 

privados apenas a população masculina, o que faz com que os homens, por medo 

de perderem seus “benefícios" irem normalmente contra o movimento, o que 

acontece até os dias atuais. Dessa forma, a subjetividade feminina era deixada de 

lado para favorecer um ideal de que a mulher feminista tem como intuito tirar os 

direitos masculino, enquanto na verdade só tem como intuito igualar os direitos 

femininos e masculinos. 

1.3 O MACHISMO NA PUBLICIDADE BRASILEIRA 

Não só nas propagandas de cervejas, as quais já são muito discutidas no 

meio publicitário, mas também em anúncios de produtos de limpeza, anúncios de 

carros, entre tantos outros, a publicidade se utiliza da mulher de forma machista, 

opressora e vulgarizada, impondo a ela algo que não a representa.  

Na maior parte das vezes, a publicidade brasileira transforma a imagem 

feminina em objeto, sendo extremamente sexista e reforçando ainda mais o 
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machismo já existente em nossa sociedade, tornando assim a situação mais difícil 

de ser revertida. Com isso, é importante que sejam estudadas as formas de 

produção destes anúncios, quem os produz e quais suas intenções por trás deles 

além das vendas. 

Contudo, vale a pena ressaltar que anúncios não vendem só produtos, 

anúncios vendem muito mais que isso. Vendem imagens, valores, conceitos e 

formam padrões que ditam o que nós somos ou temos que ser, o que dá a 

publicidade uma grande poder sobre a formação de opinião e sobre as possíveis 

mudanças sociais. 
“A indústria cultural, fruto do desenvolvimento capitalista, trouxe a 
mercantilização do erotismo e da sensualidade, utilizando o desejo e o 
sonho como principais ingredientes para obtenção do lucro. Com esse 
objetivo, imagens eróticas e linguagem ambígua invadem todos os meios de 
comunicação de massa, e os anúncios publicitários são constituídos de 
ícones sexuais que apelam ao consumo.” (JORDÃO,2005: n.p.) 

Porém, por conta da cultura em que estamos inseridos acabamos, através da 

publicidade, formando opiniões totalmente distorcidas onde se sexualiza, 

desrespeita e inferioriza a mulher, como se seu papel fosse só lidar com trabalhos 

domésticos, cuidar dos filhos, se interessar por homens que tem determinado carro, 

tomam determinada cerveja ou fazem uso de determinada marca, e por fim ainda se 

encaixar em um padrão de beleza onde o corpo, o cabelo e a pele estão sempre em 

perfeito estado, tão perfeito que nem as próprias modelos utilizadas nos comerciais 

conseguem atingi-lo. 

2. A MULHER NA PUBLICIDADE. 

As mulheres estão inseridas em dois âmbitos diferentes da publicidade: 

sendo  o primeiro o fato de usadas como objeto para facilitação das vendas através 

de sua erotização e padronização, e a partir disso, também criando um modelo de 

“perfeição" para as próprias mulheres, modelo surreal de mulher que não as 

representa. E o segundo diz a respeito sobre a mulher dentro da publicidade, como 

produtora de conteúdo nas agências e meios publicitários em geral. Onde hoje as 

mulheres as mulheres atingiram quase mesma porcentagem de atuação na área que 

os homens, porém a maioria delas não atuam em planejamento, mídia, criação e 
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redação, até mesmo são muitas vezes recusadas nestes quesitos, e sim, trabalham 

no atendimento, onde de novo são utilizadas como objeto de atração de clientes. (o 

intuito do trabalho é trabalhar com as duas vertentes, das mulheres usadas pela 

publicidade e das mulheres dentro da publicidade). 
”Os resultados também apontam que 42% das criativas são muitas vezes 
ignoradas em tarefas importantes, enquanto 33% afirmam serem preteridas 
quando a questão é uma promoção ou conquista de alguma vantagem para 
os colegas do sexo masculino.”(ADNEWS, 2016.) 

METODOLOGIA 

Este trabalho acadêmico, que ainda se encontra empasse de execução,  tem 

como intuito servir como contribuição para os estudos de gênero perante a 

publicidade, buscando explicar como as relações de gênero são feitas e de que 

modo a sociedade masculina se beneficia a partir da distorção delas. Sendo assim a 

metodologia da pesquisa está sendo feita de forma exploratória descritiva, se 

embasando em fundamentos da comunicação em geral, artigos científicos e 

noticiários, além de livros de base feminista. 

    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente artigo ainda se encontra incompleto por estar em fase de 

execução. Contudo, tem-se como objetivo do mesmo ampliar a pesquisa já 

apresentada e obter como resultado possíveis soluções para a relação da mulher 

com a publicidade, decorrente do machismo predominante em nossa sociedade, e 

além disso, fazê-lo de exemplo para futuras pesquisas sobre esta problemática 

atual, que ainda será uma problemática por extensos anos, porém, que pode ser 

amenizada por nós: estudantes de comunicação, professores, pesquisadores e 

atuantes na área da publicidade e propaganda. 
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