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Resumo 

 

Este trabalho propõe uma discussão acerca da representação da mulher na mídia do mito 

da beleza segundo a teoria do poder simbólico e a violência simbólica de gênero. O 

aporte teórico provém de Pierre Bourdieu e Luís Mauro Sá Martino. Sobre os aspectos 

da vida da mulher em sociedade, as contribuições são de Simone de Beauvoir. A 

fundamentação sobre o mito da beleza é de Naomi Wolf. Através da exposição de casos 

de campanhas veiculadas nos meios de comunicação que foram considerados pelo 

público como agressivos à representação da mulher, foi possível apontar que a 

representação da mulher na mídia segue os preceitos do poder simbólico e da violência 

simbólica de gênero. O uso de estereótipos colabora para definir a imagem da mulher 

considerada ideal, transformando-a em um mito da beleza transmitido em sociedade. 
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Introdução 

 

Pierre Félix Bourdieu (1930-2002) é um dos maiores sociólogos 

contemporâneos da língua francesa. Através das suas publicações a partir da década de 

1960, Bourdieu ficou reconhecido como um crítico severo dos mecanismos de 

reprodução das desigualdades sociais, sobretudo nas distorções da cultura e na difusão 

educacional. 

Dentre sua vasta obra, um conceito amplamente discutido é o qual se refere ao 

poder simbólico. Segundo Bourdieu (2007, p. 7-8) “[...] o poder simbólico é, com 

efeito, esse poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles 

que sem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem”. Trata-se do poder 

exercido mesmo que não seja dada a devida importância ao mesmo, aplicado nas 

entrelinhas em prol de um propósito determinado por aqueles que o exercem. 
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2 Mestranda no Programa de Mestrado em Comunicação e Imagem da Universidade Estadual de Londrina. E-mail: 

beatriz.molari@gmail.com. 
3 Orientadora deste trabalho, doutora em história pela Universidade Estadual de São Paulo de Assis e docente na 
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Como o autor ressalta, o poder simbólico age muitas vezes sem ser notado, mas 

para que seu exercício seja executado, é necessária a coparticipação de dois agentes: 

aqueles que exercem este poder; e os que a ele estão sujeitos, sendo, respectivamente, 

dominadores e dominados. 

Dentro desta relação, o autor afirma que: 

 

O poder simbólico é um poder de construção da realidade que tende a 

estabelecer uma ordem gnoseológica: o sentido imediato do mundo (e, em 

particular, do mundo social) supõe aquilo a que Durkeheim chama o 

conformismo lógico, quer dizer, uma concepção homogênea do tempo, do 

espaço, do número, da causa, que torna possível a concordância entre as 

inteligências (BOURDIEU, 2007, p.9). 

  

Nesta ordem gnoseológica, Bourdieu afirma que o poder simbólico é aplicado na 

relação entre dominantes e dominados, e envolve toda uma concepção de espaço 

simbólico relacionada a estes agentes. 

Lugar de interação entre dominantes e dominados, o espaço simbólico é definido 

como “[...] o lugar construído a partir das relações sociais. No entanto, esse espaço é 

desigual: pessoas ocupam posições diferentes, e esses desníveis levam à noção de 

campo” (MARTINO, 2009, p.147). No espaço simbólico ocorrem as interelações entre 

os agentes, o que reflete nas relações dos mesmos em sociedade, ou seja, o espaço 

simbólico é o primeiro cenário de luta entre os agentes e os resultados são visualizados 

nas relações sociais. 

Compreende-se que o espaço simbólico é um lugar de disputa entre os agentes 

que atuam no mesmo. Estes promovem uma reconfiguração do espaço com o objetivo 

de ter o domínio do campo. “Agente engloba as várias categorias de quem pode agir 

dentro de um campo” (MARTINO, 2009, p.148). 

Pensando o espaço simbólico como a sociedade e a sua diversidade de agentes, 

este espaço é palco de disputas constantes por aquele que terá o domínio do campo, ou 

seja, exercerá a sua dominação sobre os demais com o objetivo de beneficiar a sua 

classe. 

O campo, por sua vez, é descrito como um espaço estruturado de relações entre 

agentes que buscam hegemonia simbólica. A representação de uma classe no campo 

ocorre através de suas práticas e ações no meio da luta simbólica entre diferentes 

(MARTINO, 2009). Assim, toda a ação de uma classe no campo é planejada e 
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conduzida com o intuito de promover a alteração nas categorias do espaço simbólico, 

para que a classe em questão alcance um nível de poder sobre os demais. 

A hegemonia simbólica é alcançada de acordo com a abrangência da dominação 

de um agente sobre o outro. Como se nota, os agentes estão em constante comunicação 

entre si, seja para retirar a dominação de um determinado grupo, ou para manter a 

estrutura em vigência. 

Martino (2009, p.148-149) identifica quatro agentes no campo: dominantes, 

dominados, marginais e os aspirantes. Cada agente é descrito pelo autor da seguinte 

forma: 

[...] os dominantes, atuando nas primeiras posições, com o poder de legislar e 

fazer essa legislação valer, e os dominados, nas posições inferiores. Há 

também agentes marginais, em disputa apenas parcial, e os aspirantes, que 

ainda não ganharam o direito a competir no campo. Essa é uma das 

concepções possíveis para se compreender a noção de “hegemonia” – a 

imposição simbólica, nem sempre deliberada, de uma prática. 

 

Os dominantes impõem a sua ideologia aos demais agentes no campo. As 

atitudes deste grupo serão articuladas com o intuito de legitimar a ordem estabelecida. 

As ações são determinadas com o objetivo de ter o espaço simbólico a seu favor, 

conduzindo ações que solidifiquem a sua dominação e faça que seja reconhecida pelos 

demais agentes dentro do espaço simbólico. O que determina a transformação de um 

grupo de indivíduos em um agente do campo são os interesses em comum e o objetivo 

de atingir o mais alto nível dentro do espaço simbólico. Dentro da sociedade, cada 

agente é representado por um grupo social dotado de características similares, sejam 

estas físicas; ou de pensamento. Dessa forma, podemos falar de agentes homens, 

mulheres, idosos, transexuais, negros, indígenas, etc. 

Contudo, é importante ressaltar que o poder simbólico é arbitrário. Segundo 

Bourdieu (2007, p.14): 

 

O poder simbólico como poder de construir o dado pela enunciação, de fazer 

ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo e, deste 

modo, a acção sobre o mundo, portanto o mundo; poder quase mágico que 

permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou 

econômica), graças ao efeito específico de mobilização, só se exerce se for 

reconhecido, quer dizer, ignorado como arbitrário. 

 

As decisões e práticas exercidas no espaço simbólico são arbitrárias. Outra 

importante característica do poder simbólico é que este é invisível, ou seja, não é dada a 

devida importância a este poder e seus efeitos. 



 

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

 

 4 

Sobre isto, Martino (2009, p.151) afirma que: 

 

O poder simbólico é uma forma de dominação invisível que define as ações 

corretas em um determinado campo, agregando às ações dos agentes um 

valor específico. A eficácia simbólica do poder está vinculada à proporção 

inversa de sua visibilidade. Quanto menos visível a norma, maior a influência 

na prática. A ideia do poder simbólico está relacionada a essa equação. 

 

Dessa equação inversamente proporcional, os agentes são influenciados a agir 

com o objetivo de dominar os outros, fortalecendo a disputa dentro do espaço 

simbólico. Ignorar a influência do poder simbólico pelo fato do mesmo ser invisível é 

desconsiderar toda a disputa simbólica entre agentes, seus objetivos e história da luta 

entre as classes. 

A sociedade é um exemplo de espaço simbólico onde acontecem disputas 

constantes entre os agentes. A divisão mais antiga e ainda em vigor é a que separa os 

indivíduos em gêneros. O modelo que ainda está em vigor é o binário, que classifica os 

indivíduos em homem ou mulher. A partir do momento que o indivíduo recebe a sua 

denominação de gênero uma série de conceitos também atribuídos. 

 

Mulher, dominação masculina e violência simbólica de gênero 

 

Entre meninos e meninas, não há diferença entre seus corpos, que, a princípio, 

deve cumprir a função básica de ser mediador da compreensão do mundo pelo indivíduo 

(BEAUVOIR, 1967). 

Para Bourdieu (2012, p.9): 

 

As aparências biológicas e os efeitos, bem reais, que um longo coletivo de 

socialização do biológico e de biologização do social produziu nos corpos e 

nas mentes conjugam-se para inverter a relação entre as causas e os efeitos e 

fazer ver uma construção social naturalista (os “gêneros” como habitus  

sexuados), como o fundamento in natura da arbitrária divisão que está no 

princípio não só da realidade como também da representação da realidade e 

que se impõem por vezes à própria pesquisa. 
 

A socialização do biológico é imposta como uma causa da divisão de gênero, ou 

seja, as imposições sociais seriam vistas como baseadas nas diferenças biológicas dos 

seres. Contudo, não se trata de uma causa, mas de um efeito da representação da 

realidade social, ou seja, as imposições aos gêneros é resultado da forma como a 
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sociedade enxerga o papel social da mulher e do homem, descartando a arbitrariedade 

de cada indivíduo. 

Scott (apud MAZER, 2013) afirma que as categorias de gênero se constituem 

nas relações sociais, e estas são significantes das relações de poder firmadas em uma 

sociedade. Segundo esta afirmação do autor, pode-se entender que as categorias de 

gênero influenciam (ou, em algumas instâncias, determinam) as relações firmadas em 

sociedade, o que marca a primeira divisão do espaço ocupado pela mulher e pelo 

homem no meio social. 

Beauvoir, por meio de toda a sua compreensão do mundo e vivência como 

mulher, foi enfática ao afirmar que: “Ninguém nasce mulher: torna-se mulher” (1967, 

p.9). A autora complementa dizendo em seguida que nenhuma esfera biológica, psíquica 

ou econômica é capaz de definir o lugar que um indivíduo do sexo feminino deve 

ocupar em uma sociedade. Então toda a complexidade de ser mulher é mais uma 

condição do que uma mera definição de gênero. Condição, pois como uma conjuntura 

instituída pela sociedade, ser mulher engloba uma série de conceitos que não são 

escolhidos por aquelas que terão que lidar com os mesmos por toda a vida. Entre estes, a 

violência simbólica de gênero. 

Para Bourdieu (2012, p.45), a violência simbólica é resultado da dominação 

masculina. Segundo o autor: 

 

A dominação masculina encontra, assim, reunidas todas as condições de seu 

pleno exercício. A primazia universalmente concedida aos homens se afirma 

na objetividade de estruturas sociais e de atividades produtivas e 

reprodutivas, baseadas em uma divisão sexual do trabalho de produção e de 

reprodução biológica e social, que confere aos homens a melhor parte, bem 

como nos esquemas imanentes a todos os habitus moldados por tais 

condições, portanto objetivamente concordes, eles funcionam como matrizes 

de percepções, dos pensamentos e das ações de todos os membros da 

sociedade, como transcendentais históricos que, sendo universalmente 

partilhados, impõem-se a cada agente como transcendentes. 

 

As estruturas sociais favorecem os homens na divisão de trabalho e no meio 

social, ou seja, são responsáveis por manter a dominação masculina em pleno exercício 

sem contestar as formas de opressão impostas aos outros agentes neste espaço simbólico 

que é a sociedade. 

Assim como o poder simbólico, a violência simbólica de gênero somente institui 

se tiver a adesão do dominado. É “[...] quando ele não se dispõe, para pensá-la e para se 

pensar, ou melhor, para pensar sua relação com ele” (BOURDIEU, 2012, p.47). A 
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dominação não é contestada pelo dominado, pois os seus pontos de vista são baseados 

na dominação que o mesmo se sujeita. Sem um olhar para fora da dominação diária, o 

dominado não consegue se enxergar como agente capaz de modificar a dominação. Esta 

condição do dominado é imposta pelas estruturas sociais que reforçam constantemente a 

dominação. 

Bourdieu (2012, p.46) é enfático ao afirmar o seu posicionamento sobre esta 

questão: 

Ora, longe de afirmar que as estruturas de dominação são a-históricas, eu 

tentarei, pelo contrário, comprovar que elas são produto de um trabalho 

incessante (e, como tal, histórico) de reprodução, para o qual contribuem 

agentes específicos (entre os quais os homens, com suas armas como a 

violência física e a violência simbólica) e instituições, famílias, Igreja, 

Escola, Estado. 

 

As estruturas sociais, então, sustentam a dominação masculina e, 

consequentemente, a violência simbólica de gênero. Um exemplo de estrutura que é 

responsável por manter o poder simbólico e, consequentemente, a violência simbólica 

de gênero, é a mídia do mito da beleza. Com o uso de estereótipos e imagens alteradas 

de mulheres, a mídia transmite a ideia de um padrão de beleza vigente que muitas vezes 

é associado a outros conceitos, como a felicidade e realização, sendo uma violência 

simbólica de dupla ação: a transmissão de um conceito visual de padrão e as mensagens 

associadas à mulher. 

 

A representação da mulher na mídia 

 

Com o propósito de criar um mundo lúdico e convidativo para o público, a mídia 

utiliza as representações de conceitos do mundo real e os moldam ao seu cenário. 

Oliveira, Fernandes e Silva (2009, p.14) afirmam que as imagens reproduzidas na mídia 

são reflexos da realidade que obtém vida própria quando encenadas, tornando-se 

simulacros (cópia ou reprodução imperfeita, simulação de algo). 

As autoras complementam reiterando que: 

 

Jogando com elementos do plano imaginário, os simulacros são um convite à 

imaginação de realidades corporais nas formas de desejar e sonhar que 

propõem, além de mecanismos estratégicos de sedução, presentes nas 

encenações de modelos de corporeidades, eleitos, pelo próprio discurso 

midiático, como desejáveis (OLIVEIRA; FERNANDES; SILVA, 2009, 

p.15). 

 



 

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

 

 7 

Como apresentado, os simulacros atuam como uma representação utilizada pelos 

meios de comunicação para promover padrões. Neste cenário, nota-se que a mídia vem 

fazendo uso de simulacros do feminino para impor condições às mulheres. O uso destes 

simulacros reforçam padrões criados pela mídia e os introduzem na forma de algo a ser 

desejado e conquistado. Neste ponto, questionam-se estes simulacros do feminino e suas 

consequências para a mulher. 

 Oliveira, Fernandes e Silva (2009) afirmam que as imagens como medidas 

transmitidas pela mídia atuam como configurações “identitárias”, regulando as 

representações sociais das mulheres e fortalecendo estereótipos. 

O uso de estereótipos promove uma “cristalização de percepções e valores”, que, 

mesmo defronte as informações que as contradizem, institui no indivíduo a associação 

de estereótipo com a verdade absoluta. Com isto, o indivíduo torna-se passivo diante do 

que lhe é imposto e cria uma ilusão de mundo baseada em informações dúbias 

(OLIVEIRA; FERNANDES; SILVA, 2009). 

Com o uso de estereótipos, as mídias não representam os indivíduos.. Segundo 

uma pesquisa nacional realizada em 2013 sobre a representação das mulheres na 

propaganda e na televisão, 56% dos entrevistados não acreditam que as propagandas de 

televisão mostram a mulher da vida real (PATRÍCIA GALVÂO, 2013). 

A mesma pesquisa mostrou que 65% afirmaram que o padrão de beleza nas 

propagandas na televisão é muito distante da realidade da brasileira. O 

descontentamento com o estereótipo fica evidente com o dado de que 60% considerava 

que as mulheres se frustram quando não estão dentro do padrão apresentado nesta mídia 

(PATRÍCIA GALVÂO, 2013). Estes dados mostram que o uso de estereótipos na mídia 

é reconhecido pelo público, assim como as consequências para as mulheres.  

O uso de estereótipos surgiu em decorrência da criação do mito da beleza por 

volta de 1830. Existe uma ligação direta entre a atuação do movimento feminista e a 

expansão do mito da beleza. Wolf (1992) afirma que o mito da beleza utilizou das 

conquistas do feminismo para obter o controle sobre a vida da mulher. A luta contra a 

discriminação no trabalho abriu espaço para a discriminação com base na aparência da 

mulher; a falência do monopólio dos anunciantes de produtos para o lar na imprensa 

popular feminista foi substituída pelas indústrias de cosméticos e a busca pelo corpo 

apresentado como ideal. Ou seja, o mito da beleza surgiu para preencher o espaço de 

coerção social que o feminismo foi libertando para as mulheres.  
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A indústria da beleza engloba mais do que o comércio de cosméticos e da 

medicina estética, sua influência atinge a vivência em sociedade. Wolf (1992, p. 15) 

afirma que “A "beleza" é um sistema monetário semelhante ao padrão ouro. Como 

qualquer sistema, ele é determinado pela política e, na era moderna no mundo ocidental, 

consiste no último e melhor conjunto de crenças a manter intacto o domínio masculino”. 

O mito da beleza explora a mulher impondo-lhe um padrão físico pelo qual os homens 

vão se sentir atraídos e, por consequência, se apropriarão dos mesmos para próprio 

destaque na competição social. Nota-se que o mito da beleza está associado à 

dominação masculina. 

Sabe-se que o avanço das mídias fortaleceu o mito da beleza. Se antes a mulher 

tinha acesso a imagens restritas de padrões de beleza estabelecidos culturalmente; com a 

globalização e suas consequências, os padrões chegam até muitas mulheres, espalhando 

o mito da beleza e, consequentemente, a violência simbólica de gênero. 

O mito da beleza influencia o comportamento feminino. Naomi Wolf (1992, p. 

17) afirma que “[...] o mito da beleza na realidade sempre determina o comportamento, 

não a aparência”. Lidando com a repressão sexual da mulher, controle físico e 

emocional e dominação masculina, o mito da beleza atua como agente provedor de 

confrontos dentro da classe feminina. Supor que a juventude é mais bela que a velhice; a 

castidade mais virtuosa que a liberdade sexual; a obediência melhor que a igualdade; 

todas estas comparações dissolvem a sororidade
4
 entre as mulheres, tornando-as vítimas 

e pregadoras do mito da beleza. Nota-se a atuação do poder simbólico neste caso. A 

dominação está tão implícita na vida das mulheres que estas propagam para suas 

semelhantes. Com isto, a dominação masculina se fortalece. 

Por ser mulher, a sociedade cobra dela a busca pelo reconhecimento do seu 

trabalho. Isto se deve ao que Bourdieu (2012) chamou “impotência aprendida”. Trata-se 

de uma forma de violência simbólica que, de acordo com um tratamento formulado 

pelos membros de uma sociedade, é atribuído a uma mulher. De tanto ser imposto para 

esta mulher, ela mesma toma para si este pensamento. Então se para determinada 

sociedade uma mulher não está apta a atuar profissionalmente em algumas funções 

somente por ser mulher, este pensamento será tão repressivo sobre a mulher e a mesma  

 

4 
A origem da palavra vem do latim sóror, que significa “irmãs”. Este termo está muito presente no 

movimento feminista e propõe a união e a aliança entre as mulheres baseado na empatia e companheirismo. Tem com 

o propósito alcançar objetivos em comum e consolidar uma irmandade entre as mulheres. 
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poderá pensar que realmente não possui capacidades para tal função. 

O sucesso das mulheres somente é reconhecido pela sociedade se estas estiverem 

belas e impecáveis. Quanto ao homem basta que este possua uma carreia profissional 

promissora. Já a mulher, ter sucesso profissional e ser independente não basta para uma 

sociedade que vê a mulher somente como dona de casa que deve se manter bela para seu 

esposo. Wolf (1992) reforça esta ideia dizendo que a ideologia da beleza limita as 

opções para as mulheres. As imagens em quem estas poderiam se inspirar são meras 

representações estereotipadas que pressionam as mulheres a atingir um ideal que nem 

sempre é possível. 

Um caso relatado em fevereiro de 2016 ao Conar (Conselho Nacional de 

Autorregulação Publicitária) mostra o uso de estereótipos da mulher em uma campanha 

na internet e em revistas de uma editora. Segundo o órgão (CONAR, 2016), dezenas de 

consumidoras reclamaram que a campanha traz uma mulher maquiada e vestindo um 

traje social passando aspirador de pó enquanto o marido lê o jornal e toma café. A peça 

midiática faz referências aos custos de ter uma empregada, cozinheira, babá, etc. 

Segundo o anúncio, que traz o slogan “Casar com uma mulher que não cobra, nada 

disso, não tem preço!”, o homem “economizaria” casando com uma mulher que faça 

todas estas atividades. O anúncio coloca a mulher em uma posição de única responsável 

pelos cuidados com a casa e como uma pessoa que deve servir o homem. O órgão 

decidiu pela sustação da campanha e a mesma foi retirada de todas as mídias. Este é um 

exemplo de como a dominação masculina ainda está presente nas mídias. 

As associações que a mídia fazem à mulher é uma forma de violência simbólica 

de gênero. Outra denúncia ao Conar deixa evidente esta questão. Em março deste ano, 

centenas de consumidores reportaram suas denúncias contra uma fabricante de móveis 

que utilizava em suas mídias e de divulgação dos seus produtos a imagem de uma 

mulher nua ou seminua em poses sensuais. Segundo a denúncia “há clara objetificação 

do corpo da mulher e exposição de nudez de maneira totalmente descontextualizada” 

(CONAR, 2017). Neste caso, a imagem da mulher era associada à sensualidade e 

empregada como um objeto atrativo para promover a venda dos móveis, praticando a 

violência simbólica explicitamente. Além do uso equivocado da imagem da mulher, esta 

campanha ainda fazia alusão à mulher como um objeto de beleza decorativo ao fazer 

uso da frase “Beleza interior são os nossos móveis na sua casa”, o que promovia a ideia 

de que as mulheres servem para serem bonitas como os móveis. O arquivo do caso traz 
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na sentença afirmações do júri que consideraram a peça desrespeitosa e agressiva e 

decidiram pela sua sustação. 

Associar a mulher como um indivíduo que necessita do homem é outro exemplo 

de violência que diminui as capacidades da mesma. Um caso de mídia que uso deste 

tipo de estratégia aconteceu em maio de 2015. Uma fabricante de esmaltes foi acusada 

por duas consumidoras de que os nomes atribuídos aos produtos associavam momentos 

de felicidade de mulheres à vontade dos homens e seria uma forma de promover o 

machismo (CONAR, 2015). A empresa respondeu que os nomes dos produtos eram em 

referência às cenas de relações interpessoais e não estariam ligados ao machismo. Neste 

caso, o órgão aceitou a resposta da empresa e arquivou a denúncia. Contudo, este caso 

promoveu um debate em sociedade sobre a necessidade de colocar um homem em todos 

os momentos da vida de uma mulher nas mídias.  

Estes tipos de violência produzem danos na mulher. Segundo Wolf (1992, p.63), 

“o mito da beleza gera nas mulheres uma redução do amor-próprio, com o resultado de 

altos lucros para as empresas”. De tanto ver a imagem de outra mulher associada a tais 

conceitos e padrões, a mulher anula a própria imagem de si. É a mais agressiva de todas 

as violências simbólicas de gênero a qual as mulheres são submetidas. 

Por esta ação, a violência simbólica contra a mulher a atinge psicologicamente. 

A insegurança com a sua aparência reflete em todos os âmbitos da sua vida, ou seja, no 

pessoal (referindo-se a relação com si mesma), profissional e social (relações com 

outros indivíduos). 

Bourdieu (2012, p.83) ressalta os danos para a mulher: 

 

Tendo necessidade do olhar do outro para se constituírem, elas estão 

continuamente orientadas em sua prática pela avaliação antecipada do apreço 

que sua aparência corporal e sua maneira de portar o corpo e exibi-lo poderão 

receber (daí uma propensão, mais ou menos marcada, à autodepreciação e à 

incorporação do julgamento social sob forma de desagrado do próprio corpo 

ou de timidez). 

 

Como se nota, a dominação masculina propaga a violência simbólica como uma 

forma de manter o controle sobre a mulher. Através do poder simbólico, ações em favor 

da dominação masculina são inseridas na sociedade e propagadas com a intenção de que 

tal forma de coerção seja vista como normal, como é o caso do machismo. O poder 

simbólico tem êxito quando mulheres vítimas do machismo em uma sociedade 
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patriarcal reproduzem a mesma forma de opressão com outras mulheres, ou seja, o 

dominado atuando em favor do dominante. 

Para Bourdieu (2012, p.54), a única forma de rebelar-se contra a violência 

simbólica de gênero é romper com a “[...] relação de cumplicidade que as vitimas da 

dominação simbólica têm com os dominantes com uma transformação radical das 

condições sociais de produção das tendências que levam os dominantes a adotar [...] o 

próprio ponto de vista dos dominados”. A revolução já começou. Os casos citados 

somente foram analisados pelo Conar após denúncias de consumidores, o que mostra 

que a população brasileira possui noção da violência simbólica de gênero que atinge as 

mulheres diariamente através da mídia. Isto é uma pequena e importante mudança no 

cenário de dominação masculina. 

 

Considerações finais 

 

É evidente o papel da mídia na manutenção da estrutura de dominação 

masculina. Através da transmissão de estereótipos, a mídia compõe a representação da 

mulher em sociedade. De tanto ter a imagem estereotipada, a mulher não reconhece 

mais a sua identidade e se submete às coerções sociais. Este é propósito do mito da 

beleza. Com a sua identidade enfraquecida como agente no espaço simbólico, a mulher 

deixa de exercer o seu poder de atuação, submetendo-se somente às regras do 

dominador. 

Nota-se a aplicação do poder simbólico nas práticas da mídia. Os casos citados 

mostram que algumas empresas ainda utilizam estereótipos da mulher em suas 

campanhas. A associação da imagem da mulher a conceitos como sensualidade, 

objetificação e a presença do homem colocada como uma necessidade em sua vida são 

exemplos de práticas do poder simbólico com o propósito de desorganizar a imagem da 

mulher no meio social ao ponto que ela e os outros indivíduos não a reconhecem com 

agente de transformação. 

Está clara a necessidade de uma reação a toda violência exercida contra as 

mulheres. Os efeitos na vida das mulheres recaem sobre o seu profissional, social e 

psicológico, produzindo danos muitas vezes irreversíveis. Diante disto, é preciso 

ressaltar a necessidade de resposta frente a toda forma de violência simbólica de gênero. 

Como resposta, Bourdieu (2007) sugere uma revolução contra o poder simbólico através 
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da reapropriação coletiva do poder e da sua identidade e princípios por parte dos agentes 

de transformação. Trata-se de reconhecer a luta de cada agente dentro do espaço 

simbólico e, para que isto aconteça, é necessário ouvir os agentes e compreender a 

necessidade de mudança. O espaço simbólico é coletivo, então a sua construção deve 

ser feita por todos os agentes que atuam no mesmo. Necessita-se de uma transformação 

na estrutura de dominação masculina, e para isto, a revolução deverá ser feita pelas 

mulheres. 
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