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Resumo 

 

Este ensaio constitui uma reflexão sobre papéis de gênero transmitidos por uma campanha 

publicitária de cerveja, veiculada em televisão. O material analisado foi constituído pela 

publicidade exibida pela marca de cerveja Proibida, em 2017, por ocasião do lançamento 

de uma cerveja exclusiva para o público feminino, acompanhada também pela divulgação 

em sua página oficial de uma rede social, bem como das reações do público às postagens 

nesta rede. Consideramos que a publicidade partilha valores com a sociedade vigente 

sendo, portanto, veiculadora de discursos e ideologias. Desta forma, apesar da atribuição 

de um papel de consumidoras às mulheres, são perpetuadas imagens estereotipadas da 

figura feminina que criam e reiteram representações específicas para os gêneros 

reforçando a distinção de papéis e a dominação masculina.  
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Introdução 

 

 

A publicidade e os meios de comunicação transformam-se constantemente, 

adaptando-se à sociedade. As transformações, ocasionadas principalmente a partir de 

meados do século XX, que geraram um intenso desenvolvimento tecnológico, 

originaram também novos meios de comunicação que modificaram as relações, bem 

como diminuíram as fronteiras espaciais e temporais. Essas mudanças dão origem a 

novas formas de representação do mundo e das relações sociais, ou seja, novos 

simbolismos.  

Pereira e Jobim assinalam a publicidade como um discurso que ultrapassa o 

aspecto de proporcionar uma adesão ao consumo sendo também construtora de 

subjetividades, oferecendo não apenas os produtos, mas, ao mesmo tempo, propondo 

determinados modos de ser e de viver, veiculando o seu discurso sobre o mundo e sobre 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Publicidade e Propaganda, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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os sujeitos (PEREIRA & JOBIM, 2005). A publicidade é, portanto, responsável também 

pela construção de conteúdos e discursos que ocupam posição de destaque na formação 

da opinião pública e do senso comum, ditando reações e sugerindo padrões de 

comportamento a serem adotados e reiterados, já que lida com modelos sociais 

hegemônicos. 

Para Sabat (2001), muito mais do que seduzir o consumidor ou induzi-lo a 

consumir determinado produto, percebeu-se que a publicidade opera a partir de uma 

prática pedagógica, fundamentada em currículos culturais. Entre outras coisas, essa 

pedagogia e esse currículo produzem valores e saberes; regulam condutas e modos de 

ser; fabricam identidades e representações; constituem certas relações de poder.  

Kellner afirma que, embora os defensores da indústria publicitária acentuem o 

caráter essencialmente informativo da publicidade, não é este seu principal aspecto. Ao 

contrário, uma análise criteriosa dos anúncios deixa transparecer seu caráter simbólico, 

mostrando que suas imagens não se limitam a tentar vender um determinado produto. 

A publicidade tenta associá-lo com certas qualidades que são socialmente desejáveis, 

propagandeando também uma visão de mundo, um estilo de vida e um sistema de valor 

compatíveis com aqueles apregoados pela lógica do capitalismo de consumo 

(KELLNER, 2001, apud FELIPE, 2001). 

As campanhas publicitárias modificam-se segundo alguns parâmetros, como os 

interesses econômicos do modelo capitalista, que originam certos paradoxos na 

veiculação de determinadas representações. Devemos encarar essas campanhas de 

modo a entender sua complexidade entre a busca de incorporação de determinados 

públicos consumidores e a veiculação de certos estereótipos que podem parecer 

antagônicos a muitas discussões realizadas recentemente mas podem servir também 

como forma de fomentar polêmicas que aumentam a visibilidade do produto. 

Seguindo essas premissas e buscando compreender as transformações pelas 

quais passou a sociedade e sua relação com a publicidade, esse ensaio constitui uma 

reflexão sobre papéis de gênero3 transmitidos por uma campanha publicitária de cerveja, 

                                                 
3 Meu interesse pelos estudos de gênero teve início durante minha pesquisa de mestrado, realizada entre 

1999 e 2000. Naquela época, me dediquei a analisar os anúncios de brinquedos para crianças, buscando 

compreender como se inseriam em distinções de gênero. Essa pesquisa teve reverberações em outros 

trabalhos nos quais me dediquei a analisar a publicidade do dia das crianças sob o mesmo aspecto. Mas, 

ao longo do tempo, meu interesse nas relações publicidade e gênero também se ampliou e passei a buscar 

compreender a representação da mulher. Em um primeiro movimento, me dediquei a analisar o aspecto 

materno a partir de pesquisas dedicadas às comemorações do dia das mães. No presente ensaio busco 

ampliar ainda mais essas análises compreendendo agora outro aspecto dessa representação. 
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veiculada na televisão. O material que será analisado foi constituído pela publicidade 

exibida pela marca de cerveja Proibida, em 2017, na qual lança uma cerveja exclusiva 

para o público feminino, acompanhada também pela divulgação em sua página oficial 

de uma rede social, bem como das reações do público às postagens que nela foram 

feitas. A análise dessa campanha se faz importante pela sua inovação em considerar a 

mulher uma potencial consumidora de cerveja, diferindo-se da tradicional visão 

destinada a esse grupo pelas peças publicitárias4. Entretanto, buscaremos entender a 

forma como se deu essa inovação analisando seus antagonismos e complexidades 

reiterados pela reação do próprio público – feminino ou não.  

 

Gênero e Publicidade  

 

Embora existam diferentes concepções a respeito do conceito de gênero5, 

podemos afirmar que o seu desenvolvimento está ligado a um contexto de superação 

das teses biologistas, representadas pelo conceito de sexo, que interpretava as diferenças 

biológicas como determinantes na definição das desigualdades entre mulheres e 

homens. Joan Scott (1990) acentua que, além da crítica ao determinismo biológico, o 

surgimento do conceito de gênero também está associado à busca de solução para as 

questões metodológicas nos estudos feministas ao focalizar o sexo ou a mulher como 

categoria analítica. Segundo a autora, que reconhece diversas causas para a 

desigualdade de gênero, este seria “um elemento constitutivo das relações sociais 

fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é um primeiro modo 

de dar significado às relações de poder.” (SCOTT, 1990, p. 14). Para essa autora o 

conceito de “gênero” foi, então, utilizado para expressar as relações sociais, 

fundamentadas em desigualdades social e culturalmente construídas, rejeitando 

explicitamente as explicações biológicas. 

Felipe (2001) reconhece a importância de considerar-se as questões relativas às 

relações de gênero dentro de uma perspectiva não essencialista, tomadas como 

                                                 
4 A representação da mulher nas peças publicitárias de cerveja durante muito tempo foi apenas como 

garota propaganda, sendo seu corpo o principal elemento dos anúncios. Isso reproduz uma certa maneira 

de representação da mulher, que é como objeto de desejo masculino e, na maioria das vezes, a partir de 

uma perspectiva erótica e sensual. 
5 Tal conceito é incorporado, de forma mais específica nos estudos das mulheres a partir dos anos de 

1970, como uma categoria social, cultural, política e histórica. Assim, traz para o debate que as noções 

de subordinação, inferioridade e falta de poder das mulheres não são dadas pela natureza, mas sim 

construções sociais, culturais e históricas. 
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imutáveis e universais. Entretanto, a autora reconhece a dificuldade em romper com 

esta visão naturalizada sobre as diferenças, principalmente quando o que está em jogo 

são os aspectos ligados à masculinidade e feminilidade. As concepções existentes que 

associam naturalmente às mulheres uma maior sensibilidade e aos homens uma maior 

agressividade estão muito difundidas atualmente. Isto aumenta a necessidade de 

problematizá-las buscando compreendê-las historicamente. As representações estão de 

tal forma naturalizadas, que qualquer inversão produz um sentimento de estranhamento 

e quebra da “ordem natural” do mundo. Observou-se que existe um grande investimento 

da sociedade, em geral, para que os sujeitos sejam ou se comportem desta ou daquela 

forma, que gostem de determinadas coisas em função do seu sexo. (FELIPE, 2001). 

Sendo assim, o conceito de gênero acentua, de modo geral, a ideia de que as 

distinções entre homens e mulheres não são biologicamente determinadas, mas variam 

de acordo com a cultura e a época, e mesmo para indivíduos durante o curso de suas 

vidas e são também relacionais. Papéis de gênero são, portanto, descritos pelos 

cientistas sociais como socialmente construídos. A maior parte do comportamento 

associado com gênero é apreendido mais do que inato. As pessoas aprendem que tipos 

de comportamento e personalidade são considerados no seu contexto cultural como 

apropriado “para” homens e “para” mulheres.  

Partimos aqui dos pressupostos que entendem que os sentidos das mensagens 

veiculadas pela mídia não são construídos de maneira unilateral, mas são frutos de uma 

relação entre o sujeito e estes meios, tendo em vista que este receptor não é passivo e 

participa da produção de significado. Entretanto, não desconsideramos a forte presença 

e capacidade de persuasão da mídia em veicular discursos a partir da manipulação de 

elementos culturais da sociedade que buscam conformar e perpetuar formas de ser ou 

agir. Entendemos, portanto, a mídia como um processo no qual diferentes atores se 

confrontam a partir de distintos interesses constituindo verdadeiros campos de disputa 

atravessados por contradições e ambiguidades que devem ser também consideradas. 

Tratar da relação construída historicamente entre a imprensa e a figura feminina 

é falar, também, de relações de poder. A publicidade sempre atuou como uma forma de 

disseminação de modelos hegemônicos de beleza e conduta feminina sendo um 

importante objeto para compreender posições hierárquicas entre os gêneros e 

representações sociais. A imprensa, portanto, configura uma fonte que permite 

compreender diversos aspectos da sociedade em distintos contextos históricos, que 
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devem ser levados em consideração, já que estão intrinsecamente relacionados. A 

sociedade patriarcal, desta forma, construiu-se como hegemônica restringido a mulher 

a ocupação de papéis específicos que delimitam os espaços onde estarão inseridas e que 

poderão ocupar.   

Malta e Silva destacam que as conquistas femininas ampliaram possibilidades 

como a conquista do direito a voto, maior presença de mulheres em cargos públicos e 

no mercado de trabalho possibilitando maior diversificação ocupacional. Assim, nas 

décadas de 1960 e 1970, uma reviravolta marca o movimento feminista, direcionando 

o eixo de sua luta para a demanda pela reformulação dos padrões sexuais vigentes. Para 

as autoras, “esses acontecimentos foram bastante importantes para a quebra de 

fundamentos biológicos e naturais que por muito tempo foram construídos para 

legitimar as relações de poder”. Ambas recuperam as ideias de Bourdieu que, ao 

discorrer sobre os processos sociais e biológicos com fundamentais para as relações de 

dominação entre os sexos, atesta que essas relações se constroem a partir de uma divisão 

fundamental entre o masculino, tido como ativo e o feminino, considerado passivo que 

se desdobra em forma de dominação. A construção simbólica, destacada também pelo 

autor, pauta muitas dessas determinações por naturalizar a diferença criada socialmente, 

transformando-a em algo natural e inquestionável de acordo com a visão atribuída pelo 

discurso dominante.  

Ainda hoje, apesar das distintas conquistas alcançadas na questão da igualdade 

de gênero, algumas mídias insistem em reproduzir uma imagem da mulher retratada 

como simples objeto. Isso fica ainda mais claro se nos detivermos especificamente sobre 

as campanhas publicitárias de cerveja. Essas tem como tradição uma forma de 

representação da figura feminina que reitera e reproduz os mesmos modelos 

hegemônicos de antes quase sem modificações, valorizando atributos físicos femininos 

e desconsiderando outras características – o que gera um descompasso com as mudanças 

pelas quais a sociedade tem passado.  

Analisando a imagem da mulher nas propagandas de cerveja Warmling e 

Barragan destacam que o que: 

se sobressai no discurso é a imagem da mulher sensual, desejada, sem 

exaltar suas qualidades profissionais, sua independência, capacidade 

e responsabilidade. As mulheres vistas nas propagandas se encaixam 

em um padrão de beleza tido como “perfeito”, e em que poucas 

mulheres se enquadram, mas que a maior parte delas idealiza. 

(WARMLING; BARRAGAN, 2012, p.234) 
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A temática do consumo ganhou uma expressiva relevância no campo das 

ciências sociais. Sua ampliação realizou-se através da crítica da visão clássica do 

consumo como simples satisfação das necessidades. A partir dessa crítica, adquiriram 

relevância as análises voltadas para a dimensão simbólica envolvida no consumo 

Dentre os espaços que, tradicionalmente, as mulheres se veem excluídas está o das 

bebidas alcoólicas já que são culturalmente associadas ao círculo masculino. Entretanto, 

transformações sociais já demonstraram uma clara diminuição desta diferença que tem 

sido deixada de lado pela indústria publicitária ou tem sido incorporada de maneira 

paradoxal a partir de campanhas que reiteram características tradicionalmente associadas 

a questões biológicas, como é o caso da campanha que falaremos a seguir. Uma matéria 

publicada no site do jornal Extra no ano de 2012, com dados do ano anterior, revelou 

dados de uma pesquisa que afirma que as mulheres de até 35 anos bebem tanto quanto os 

homens de maior faixa etária6. As jovens dessa idade consumiam 23% do volume de 

cerveja de todo o país – igualando o percentual dos homens de mais de 35. As mulheres 

com idade mais avançada representam 19% do total. Desta forma, segundo a pesquisa, 

como um todo as mulheres representam 42% do consumo total de cerveja do Brasil. 

Tais dados nos permitem perceber que o consumo regular de cerveja pelo gênero 

feminino tem aumentado durante os anos e isso demanda uma mudança de postura de 

algumas marcas que sempre estabeleceram com o público feminino uma relação 

controversa. Para buscar satisfazer interesses de mercado, essas começaram a trabalhar 

com a possibilidade de diálogo com esse grupo de consumidoras propondo um considera-

las também como potenciais clientes, diferente do que ocorreu tradicionalmente, pois 

agora vislumbram um mercado lucrativo em ascensão (Malta e Silva, 2016). 

 Um exemplo dessa relação entre mulheres e a publicidade de cerveja está no 

envolvimento recente, no ano de 2015, da marca de cerveja Skol com uma grande 

polêmica ao veicular uma campanha publicitária que tinha como mote frases como 

“topo antes de saber a pergunta” e “esqueci o não em casa”. As frases ganharam 

repercussão negativa depois de intervenções de repúdio a campanha que tiveram como 

consequência a retirada dos cartazes da rua. Em 2017, a marca passou a desenvolver 

ações voltadas para a proteção das mulheres ao, por exemplo, distribuir apitos nos 

                                                 
6 “Mulheres com até 35 anos consomem tanta cerveja quanto homens mais velhos”. 29/09/2012 Disponível em: 

http://extra.globo.com/noticias/economia/mulheres-com-ate-35-anos-consomem-tanta-cerveja-quanto-homens-mais-

velhos-6234317.html 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 7 

blocos de carnaval de rua buscando evitar assédios – sendo eleita, assim, a cerveja mais 

popular do carnaval. 

 Esse exemplo elucida muitas questões. O envolvimento em polêmicas desse tipo 

pode ser também uma forma de estratégia para chamar atenção específica para um 

produto, mas também funciona como propaganda negativa e que “mancham” a imagem 

desse para grande parte do possível público consumidor. A necessidade de mudança por 

parte da publicidade é uma demanda originária de alguns setores da sociedade que não 

se sentem representados pelas campanhas ou, até mesmo, sentem-se discriminados. 

Essas peças devem ser construídas de forma mais atenta, levando em considerações 

questões que, tradicionalmente, eram facilmente deixadas de lado.  

 Essa mudança de postura em relação ao público feminino tem sido adotada, nos 

últimos anos, por algumas cervejas que, de distintas maneiras, buscaram uma nova 

forma de lidar e representar o público feminino. Desenvolveram-se, portanto, 

campanhas que buscaram se aproximar desse grupo de forma mais atrativa e respeitosa.  

Um exemplo dessa quebra da visão tradicional está também em uma campanha 

recente da cerveja Stella Artois que comparava o processo de fabricação da cerveja com 

o de arrumação de uma mulher para sair. Outras empresas, intentando atingir esse 

público específico, concentraram-se em desenvolver versões lights de seus produtos, 

com menor número de calorias.  

Essas tentativas, entretanto, apesar de lidarem com o fato da mulher ser uma 

potencial consumidora devem ser analisadas sob o viés de como são realizadas. Afinal, 

se continuarmos encarando o público feminino apenas pela lógica da beleza e da 

preocupação com o corpo, ainda continuamos reservando a esse público um lugar muito 

específico que determina papéis tradicionais dos quais a mulher não consegue se 

desvencilhar. A mulher pode ter tais preocupações. Mas o homem também não as pode? 

E uma mulher que não se preocupa com tais coisas, é menos mulher? 

 Mendes apresenta uma reflexão importante para pensarmos essas questões: 

 
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, a publicidade atua 

como um dos mecanismos ideológicos que legitima e reproduz a 

ordem social androcêntrica. (MENDES, 2010, 2050). 
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A Cerveja Proibida Mulher 

 

Como ponto de partida para uma análise da presença feminina na publicidade 

como um todo e, especificamente naquelas destinadas a cerveja, devemos reforçar a ideia 

de que as mensagens transmitidas pela mídia não são neutras e, ao contrário, são buscadas 

para promover a aceitação e divulgação de determinado produto. A publicidade, ao 

produzir comerciais destinados a públicos com gênero específico, acaba reforçando a 

manutenção de uma ideologia dominante e atua como um mecanismo ideológico 

legitimador e reprodutor de uma lógica social patriarcal. As representações, que podem 

ser observadas nas campanhas publicitárias, reiteram padrões e modelos estabelecidos 

socialmente reforçando a construção de estereótipos sobre ser homem e ser mulher. Esses 

estereótipos criam imagens que não são só aceitas mas passam a ser partilhadas dentro de 

um grupo social, criando uma identificação com tal imagem que acaba por diminuir e 

restringir os papéis que cabem ao gênero feminino a uma tradicional tríade que envolve 

beleza, maternidade e cuidados domésticos, cada um a sua maneira 

O pensamento social contribui para a formação de certas representações do que 

seria o comportamento ideal da mulher. Desta forma, cabe aqui realizar um percurso 

histórico dessa presença feminina nesse tipo de publicidade uma vez que esta é 

comumente associada como objeto de figuração que busca apenas atrair mais atenção 

para um produto que tradicionalmente tem sido veiculado como de exclusivo consumo 

da população masculina. Assim, a mulher teve sua imagem nesses comerciais associada 

com o do próprio produto e não como uma potencial consumidora – explorando recursos 

que objetificavam a figura feminina como exploração do seu corpo de maneira 

exacerbada.  

No dia três de janeiro deste ano, a marca de cerveja Proibida anunciou em sua 

página oficial de uma rede social o lançamento de três novos tipos de cerveja para compor 

sua linha de produtos. Um deles, em especial, chamou a atenção do público desde então 

causando uma série de polêmicas e contestações envolvendo a marca: a Proibida Puro 

Malte Rosa Vermelha Mulher.  
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Figuras 1 e 2: Os lançamentos da marca proibida e a Proibida Mulher, em destaque 

 

“Esta é a Proibida Puro Malte, que você já conhece: a cerveja seis 

estrelas. Agora você vai conhecer também: a Proibida Puro Malte Forte, 

um sabor intenso, uma cerveja para macho; a Proibida Puro Malte Leve, 

muito refrescante; e uma cerveja feita especialmente para você mulher: 

a Proibida Puro Malte Rosa Vermelha Mulher, todas puro malte e uma 

para cada gosto”.7 

 

 

A cerveja exclusiva das mulheres é apresentada em meio a outros lançamentos e, 

na propaganda, chama atenção pois o momento de seu anúncio é acompanhado de uma 

desaceleração da música e a garrafa aparece em meio a pétalas de rosa que caem de 

cima em um movimento associado claramente à delicadeza e ao romantismo. Esses 

estereótipos ficam mais evidentes se contrastarmos com a cerveja mais forte. Esta, 

descrita como uma cerveja de “macho” reitera o que já dissemos aqui sobre os papéis 

atribuídos ao gênero – sendo ainda essa apresentação acompanhada por um gesto de 

depósito da lata de cerveja na mesa de maneira brutal, remetendo à características de 

virilidade associadas ao gênero masculino.   

Na postagem no perfil da página a descrição da cerveja ainda é realizada a partir 

da utilização dos adjetivos “delicada” e “perfumada” indicando que, além de um rótulo 

e conceitos diferenciado, a cerveja destinada a mulheres também deveria ser diferente 

das demais. A polêmica causada pelo lançamento nessa postagem é notória. Foram mais 

de dois mil comentários de usuários da rede, em um rápido período de tempo, que 

envolvem um misto de indignação e ironia. Os primeiros vinte comentários mais 

curtidos são de usuários da rede indignados e discordando da ideia da marca de que as 

                                                 
7 Transcrição do texto pronunciado pelo ator Antônio Fagundes durante o comercial de lançamento das 

novas versões da cerveja. 
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mulheres necessitariam de uma cerveja específica para elas. A maioria dos comentários 

destacados reforçam, ironicamente, que a questão de gênero não influencia gosto nem 

paladar fazendo questão de expor sua desistência em ser consumidores da marca após 

tal campanha publicitária.  

A postagem, até o final de abril já contava com 11 mil reações do público das 

quais a esmagadora maioria – 8,1 mil – consistiam em emoticons com expressão 

raivosa. A postagem teve um pouco mais de 5.5 mil compartilhamentos. Na manhã do 

dia 15 de julho de 2017, atualizamos os dados verificamos que a postagem já contava 

com mais de 11.3 mil reações, 13.7 mil comentários e 5.6 mil compartilhamentos, 

grande parte criticando e ironizando a criação de uma cerveja só para mulheres.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Captura de tela do comercial exibido na televisão aberta  

 

Algumas usuárias da rede criticaram a lógica da campanha ao considerar que 

mulheres possuiriam uma experiência diferenciada na degustação de cervejas quase 

como se precisassem de “canudos cor de rosa para combinar com o rótulo feminino”. 

Ao contrário, essas reiteram que mulheres também vão para o bar, dividindo mesas com 

homens assim como cervejas. A crítica também é partilhada por outros indivíduos que, 

fazendo uso de ironia, questionam na postagem se serão lançadas cervejas exclusivas 

para outros grupos minoritários – como os homossexuais. Grande parte das mulheres 

agradecem, de maneira satírica, o lançamento da marca dizendo que “finalmente 

poderão beber cerveja, já que antes elas eram só para homens” questionando novamente 

a necessidade de criação de uma cerveja específica.  

Uma busca na internet pelas palavras “proibida” e “mulher” associadas revela 

um resultado que evidencia a repercussão majoritariamente negativa da campanha. As 
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primeiras matérias apresentadas nessa amostragem destacam a irritação do público com 

a opção realizada pela marca. Alguns destes sites também revelam que tentaram entrar 

em contato com a marca não obtendo, entretanto, resposta.  

A ideia de um gosto para cada paladar é bem-vinda, mas não deveriam ser 

associados ao gênero ou outras características que não determinam.  

Toda essa repercussão demonstra a falta de tato da marca para lidar com a 

expansão desse mercado. A realização de uma escolha de encarar as mulheres como 

potenciais consumidoras foi encarada como simplória já que a opção não foi incorporar 

às mulheres ao produto previamente existente mas, por outro lado, criar um novo 

produto específico pra ela – desconsiderando os fatos que comprovam que essas já eram 

consumidoras das mesmas cervejas que os homens.  

Oliveira-Cruz aponta que o próprio mercado publicitário revela preocupação 

com a (falta de) sintonia entre as representações femininas e a atualização de valores 

da sociedade. (Oliveira-Cruz, 2016, 11). 

A tentativa da marca citada aqui de incorporar a mulher como potencial 

consumidora de cerveja continuou reiterando papéis tradicionalmente demarcados de 

gênero. Afinal, a Proibida decidiu não incorporar a mulher como consumidora nos 

comerciais – tendo em vista que representa uma porcentagem significativa – mas criar 

um novo tipo de cerveja que possibilitaria que a mulher se tornasse consumidora. Coisa 

que pelos pressupostos da cerveja ainda não era, já que necessitaria, por características 

supostamente definidas biologicamente, de uma cerveja mais delicada e perfumada, 

segundo as próprias palavras de sua publicidade.  

Neste sentido concordamos com Mota-Ribeiro, quando afirma que: 

 

As representações do feminino na publicidade continuam imersas em 

ideologias e modos tradicionais de feminilidade, havendo alguma 

continuidade ao nível do discurso visual acerca das mulheres. As 

mudanças operam a um nível mais superficial, formal, estilístico e 

aparente, havendo uma continuidade dos mecanismos do discurso (a 

partir dos quais estas imagens de mulher são criadas). Permanecem 

uma ideologia e um modo de ver, sendo as mudanças de carácter 

estético e não de conteúdo. (MOTA-RIBEIRO, 2005, p.663). 

 

Conclusão 

 

Consideramos que a cerveja ainda se perpetua como um produto destinado ao 

público masculino. Mesmo que a mulher tenha ganhado destaque em algumas 
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publicidades, sua aparição como consumidora ainda é muito modesta prevalecendo uma 

representação estereotipada que a caracteriza a partir do imaginário de uma sociedade 

patriarcal. A representação feminina na publicidade deve ser encarada como um produto 

cultural já que a mídia assume, como afirmamos anteriormente, um relevante papel para 

a manutenção de valores hegemônicos. Ao perpetuar conteúdos definidos como sexistas 

esses meios contribuem para a naturalização dos valores patriarcais que diariamente 

oprimem mulheres a partir da submissão dessas a relações não igualitárias com os homens 

em todos os âmbitos.  

Por meio da análise realizada nesse trabalho percebemos que a divisão de papéis 

de gênero continua sendo reforçada a partir da maneira como a mulher é representada na 

publicidade de cerveja. Apesar da atribuição de um papel de consumidoras às mulheres, 

são perpetuadas imagens estereotipada da figura feminina que criam e reiteram 

representações específicas para os gêneros reforçando a distinção de papéis e a dominação 

masculina. Não se trata aqui de negar a importância da conquista de espaço por parte das 

mulheres nesse meio, ao não ser mais simplesmente tratada como objeto de consumo ou 

de valorização do produto, mas de reforçar que ainda há um longo caminho a ser 

percorrido para que se abandone a divisão binária calcada em conceitos biológicos que 

parece definir quem somos e o que podemos fazer. 
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