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Resumo 

 
Em novembro de 2015, eclodiu no Brasil a “Primavera das Mulheres”, com coletivos 
feministas buscando se apropriar de espaços públicos e agir ativamente sobre eles para a 
melhoria destes lugares. Com isso, a realização de marchas pelas ruas de diversas 
capitais brasileiras culminou em ação feminina de intervenção inclusive com pichações 
em cima de peças publicitárias como outdoors. Assim, partindo do pressuposto de que o 
desenvolvimento da comunicação acentua o papel das cidades nas relações sociais, cabe 
analisar a publicidade como intervenção urbana, tendo como objeto de estudo neste 
artigo a violência simbólica sobre os corpos femininos no Rio de Janeiro relatada na 
mídia no período em questão, e qual a atuação de movimentos sociais organizados 
online e nas ruas na realização de críticas contra esta forma de opressão. 
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Introdução 

 
“A cidade é assim / A mulher e a cidade / 

Representam para mim / Amor e liberdade”.  

Moraes Moreira 

 

 
O presente trabalho pretende analisar de que formas se dá a relação entre cidade 

e comunicação – mais especificamente a publicidade – sob a perspectiva das mulheres, 

em especial no contexto da atuação de coletivos feministas ciberativistas durante a 

“Primavera das Mulheres”, o que, em novembro de 2015, culminou em marcha pelas 

ruas de capitais brasileiras – incluindo a cidade do Rio de Janeiro (RJ).  

Conforme mencionado por Manuel Castells em seu livro Redes de indignação e 

esperança: movimentos sociais na era da internet, “(...) movimentos sociais foram e 

continuam a ser as alavancas da mudança social” (CASTELLS, 2013, p. 157), e, com o 

uso das redes sociais no século XXI, observa-se uma potencialização na interação em 
                                                 
1 Trabalho apresentado ao DT 6 - GP Comunicação e Culturas Urbanas do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas 
em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda da Escola de Comunicação da UFRJ, email: mariah.guedes@gmail.com, sob orientação de Nízia 
Villaça, Professora Titular Emérita da Escola de Comunicação da UFRJ, email: nmvillaca@uol.com.br. 
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redes por grupos como coletivos feministas, que passam a ter uma nova ferramenta de 

atuação política em diferentes ambientes: há, por exemplo, uma ampliação da ação 

destes grupos a partir do momento que estes usuários de internet têm a possibilidade de 

interagir com demais integrantes da rede, atuando para sugerir pautas, ‘curtir’ 

comerciais, questionar ações de governos e de empresas ou agendar a mídia, entre 

outras ações.  

Sobre esta função da comunicação na internet, Massimo Canevacci em 

entrevista concedida no Brasil3 ao site Overmundo afirma que: 

 

A comunicação na era digital é ainda mais importante. Seja pelo aspecto 
produtivo, seja pelo aspecto de valores, de comportamento, pela maneira de 
falar, de estabelecer uma relação com o corpo, e também com a identidade. E 
também a cultura. Não no sentido antropológico, não como cultura intelectual, 
mas a cultura como estilo de vida é cada vez mais parte do constitutivo da nova 
metrópole. 

 

Partindo deste pressuposto, cabe observar as reverberações que a onda atual do 

movimento feminista no Brasil tem tido na transformação da cultura e da comunicação 

pós-modernas nas cidades, com destaque para a crítica à incitação por meio da 

publicidade de um tipo de violência que “se exerce essencialmente pelas vias puramente 

simbólicas da comunicação e do conhecimento” (BOURDIEU, 2016, p. 11), ou seja, a 

violência simbólica. Para romper com este ciclo, Bourdieu salienta que é necessário: 

 

(...) convocar as mulheres [e] (...) desejar que elas saibam trabalhar para 
inventar e impor formas de organização e de ações coletivas e armas eficazes 
(...) capazes de abalar as instituições, estatais e jurídicas, que contribuem para 
eternizar sua subordinação (BOURDIEU, 2002, p. 8-9).   

 
 E por que agir contra a representação dos corpos femininos apresentados pela 

publicidade nas cidades? Segundo Alain Touraine, dentre as figuras que tentam 

subordinar as mulheres por meio da violência simbólica destacam-se os principais 

integrantes no contexto da comunicação:  

 

(...) São os profissionais da mídia que as mulheres consideram como inimigos, 
e, em particular, os publicitários que frequentemente as transforam em objetos 
sexuais. (...) No mundo da comunicação, deixar roubar sua imagem é uma 
expressão análoga àquela que ocorreu na sociedade industrial, ou seja, deixar-se 
explorar em seu trabalho (TOURAINE, 2007, p. 102). 

                                                 
3 AGUIAR, Julia. Entrevista com pensador Massimo Canevacci. Publicada em 11/04/2008 no site do Overmundo. 
Disponível para consulta online em:  https://goo.gl/TQ2Y6j. Acesso mais recente em 08/07/2017. 
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A publicidade comercial em geral irá atuar para manter ou reforçar esta 

opressão, em especial ao se analisar tanto o corpo (especificamente o feminino no 

escopo deste trabalho) quanto a cidade (aqui observando uma metrópole como a cidade 

do Rio de Janeiro) como “produtos da economia especulativa e espetacular, do 

marketing e do branding urbano que promovem o controle de subjetividades” 

(JACQUES; BRITTO, 2015). Além disto, é importante questionar como a comunicação 

em geral (ou a mídia) perpassa as cidades neste contexto: 

 

Pensar o papel da cidade na cultura contemporânea envolve necessariamente 
uma leitura dessa cidade como parte integrante de um sistema comunicacional. 
(...) Dentro desse contexto, a comunicação faz-se a principal via de acesso à 
vida urbana. As cidades e sua narrativa resolvem-se por meio dos telejornais, 
dos diários impressos, das novelas (PRYSTHON, 2009, p. 100 e p. 103). 

 

É pensando neste papel que se acrescenta a publicidade. Exposta em anúncios 

externos, como outdoors, as campanhas publicitárias são chamarizes visuais e até 

mesmo arquitetônicos no ambiente citadino, conforme mencionado por Canevacci em A 

cidade polifônica: ensaio sobre a comunicação urbana: 

 

Os grandes cartazes publicitários das ruas – os outdoors – são uma fonte tão 
inexaurível quanto renovável de comunicação urbana. Neles é possível ler-se 
não só a mensagem explícita, a que se destina vender, mas também o sistema de 
valores de uma determinada época, num específico contexto sociocultural 
(CANEVACCI, 2004, p. 184). 

 

Soma-se a isto o fato de que, ao manifestar-se ativamente sobre estas 

intervenções urbanas (como por meio de pichações sobre outdoors, por exemplo), “as 

mulheres constroem pontes possíveis para a superação da lógica excludente e violenta 

que o capital impõe às cidades” (GUIMARÃES, 2016, p. 187). 

 Com base neste referencial teórico preliminar, este artigo tem como objetivo 

principal analisar de que formas se dá a relação entre cidade e comunicação (aqui 

pensada como publicidade) sob a perspectiva das mulheres. Para tanto, foi utilizada 

metodologia de análise de notícias e matérias sobre a “Primavera das Mulheres” que 

foram publicadas no período de novembro de 2015 em sites brasileiros de grandes 

conglomerados de mídia. 

A justificativa de se atentar para este tipo de problemática relaciona-se à 

observação empírica de as questões femininas estão em emergência e em voga na 
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sociedade contemporânea, perpassando a comunicação, em especial pelo fato de que as 

redes sociais estão auxiliando na organização e interação de coletivos feministas no 

âmbito das cidades – caso de metrópoles como o Rio de Janeiro.  

Já a hipótese tida como premissa básica para este artigo é a de que a ocupação 

dos espaços urbanos pelas mulheres configuraria exercício pleno de cidadania, podendo 

gerar melhoria na qualidade de vida para os habitantes das cidades em geral. Demais 

referenciais teóricos estão sendo utilizados para corroborar esta visão, conforme 

apresentado no decorrer deste trabalho. 

 

1. A publicidade como forma de intervenção urbana 

 

Ao analisar a utilização do espaço urbano como ambiente de veiculação de 

campanhas publicitárias, Naomi Klein cita em Sem logo: a tirania das marcas em um 

planeta vendido a dificuldade de se ocupar espaços públicos para intervenções de cunho 

social, afirmando que “uma das ironias de nossa época que agora, quando a rua se 

tornou a mercadoria mais quente na cultura da publicidade, a própria cultura das ruas 

esteja sitiada” (KLEIN, 2002, p. 226).  

Assim, com o entendimento da publicidade como uma forma de intervenção 

urbana, é pertinente avaliar qual o efeito destas imagens na construção da cidade. Pode-

se considerar que imagens publicitárias têm sido reconhecidas como impactantes o 

suficiente para interferir na saúde física e mental das pessoas em geral, com cerca de 2% 

da população mundial sofrendo de transtornos de imagem como dismorfia corporal4, e, 

em especial, das mulheres5, mais acometidas por estes males. 

No caso do Rio de Janeiro, cidade com cerca de 53%6 de mulheres, a relação 

“mulher x cidade” é pertinente de se analisar. Se aproximadamente 44% dos 

assassinatos de mulheres desta cidade são feminicídios7, pode a mulher carioca ser livre 

neste ambiente de opressão?  

Para este artigo, mais especificamente, o que se apresenta é a atuação de 

coletivos feministas durante a “Primavera das Mulheres”, forma que as mulheres 

                                                 
4 VIDALE, Giulia. Um transtorno distorce a imagem que você tem do próprio corpo. Poucos o conhecem. Publicada 
em 13/05/2016. Disponível para consulta online em: https://goo.gl/EzoE2P. Acesso mais recente em 05/07/2017. 
5 Disponível para consulta online em: https://goo.gl/2bHwfJ. Acesso mais recente em 05/07/2017.  
6 Dados do Censo do IBGE 2010. Disponível para consulta online em: https://goo.gl/AMCT2k. Acesso mais recente 
em 05/07/2017.  
7 Dados da DH da PCERJ entre 2015-2016. Disponível para consulta online em: https://goo.gl/qmT4KU. Acesso 
mais recente em 05/07/2017. 
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utilizaram nos últimos anos para se livrar das amarras da violência simbólica cometida 

por ferramentas políticas de controle como a publicidade em outdoors, que estão por 

todas as esquinas8. Se a maior parte da população brasileira considera que há 

inadequação midiática na identificação de mulheres na publicidade, com as mulheres e 

os homens percebendo sub-representação feminina em campanhas publicitárias 

veiculadas no país (56%, segundo dados do Data Popular de 20139), a ação destes 

coletivos reverbera na sociedade e passa a ter ainda mais importância na 

(re/des)construção do espaço urbano. 

 A publicidade comercial, que, no contexto pós-moderno, “se tornou a cultura da 

sociedade de consumo” (SAMARÃO, 2014, p. 84), é um ambiente pertinente de 

construção de identidades e de representação social, como das mulheres. Parte-se do 

pressuposto de que a forma com que o corpo feminino é mostrado em campanhas 

publicitárias serve tanto para a elaboração e o reforço de estereótipos (idem, p. 73), 

quanto pode proporcionar uma “crítica feminista” reflexiva da sociedade (idem, p. 84). 

É neste contexto que a publicidade se destaca, já que são os anúncios que revestem os 

bens de valores. Everardo Rocha cita que:  

 
O consumo é uma das arenas onde valores são atribuídos e se realizam as 
classificações no mundo moderno-contemporâneo. Será através de mecanismos 
do design, marketing e publicidade que produtos e serviços irão adquirir 
significados, que são amplamente difundidos pelos diversos meios de 
comunicação (ROCHA; FRID, 2013, p. 151-152). 
 

Essa difusão auxilia na propagação de uma determinada imagem feminina 

perante a sociedade, e a forma com que o contexto publicitário enquanto mídia afeta o 

mundo globalizado ocidental demonstra como o consumo interfere em questões como a 

auto identificação da personalidade. Rachel Moreno ressalta que:  

  
A indústria da propaganda e todo o jogo de sedução em torno do consumo são 
sofisticados, insinuantes e poderosos (...), ajudando a determinar nossa 
autoimagem [das mulheres], nossas aspirações quanto à aparência e à nossa 
forma de nos posicionar sozinha ou num relacionamento. (...) A aparente 
aceitação de uma maior diversidade, na vida real e na mídia – quer de modelo, 
quer de pensamento, quer de espaço para o contraditório –, se dá a duras penas 
(MORENO, 2008, p. 68-69).  

 

                                                 
8 Dados do CONAR entre 2006-2016. Disponível para consulta online em: https://goo.gl/14cT3Z. Acesso mais 
recente em 05/07/2017. 
9 Site da Agência Patrícia Galvão, categoria “Mulher e mídia”. Disponível para consulta online em: 
https://goo.gl/x5mSsp. Acesso mais recente em 08/07/2017. 
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Se, por um lado, empresas e marcas de grandes corporações conseguem expor 

suas mensagens abertamente em outdoors, coletivos feministas são marginalizados 

quando tentam atuar nestes mesmos lugares. Em São Paulo (SP), por exemplo, grupos 

de street art foram considerados “vândalos” por interagir sobre campanhas publicitárias 

(vide Figura 1), e fizeram justamente uma provocação a partir desta alcunha.  

 

 
Figura 1 – Praça da Sé (SP). Créditos: xbingox (Flickr

10
) 

 

Com isso, a internet e, principalmente, as redes sociais, se tornam um espaço de 

colaboração, interação e atuação de agentes do feminismo – em especial levando-se em 

consideração que as mulheres são as maiores usuárias da web no Brasil (53%, de acordo 

com dados do Ibope de 201511). 

Neste sentido, ressalta-se que o consumo de bens tem sido um dos principais 

marcadores identitários da sociedade pós-moderna global, e, no caso da América Latina, 

a construção identitária dos indivíduos se dá nesta esfera do consumo, tornando-os 

cidadãos. Com isto, a cidadania deixa de ser do campo da política para ser do campo do 

consumo (CANCLINI, 2008, p. 63 e 67), passando pelo mercado, espaço de existência e 

legitimação da publicidade.  

Ademais, cabe destacar que a publicidade metropolitana atual é considerada por 

Canevacci “a verdadeira ciência social aplicada”, e que interpretá-la com “suas escolhas 

                                                 
10 Imagem publicada em: https://goo.gl/JemM2G. Acesso mais recente em 08/07/2017. 
11 Site do IBOPE, categoria de “Notícias”. Disponível em https://goo.gl/S3jU1r. Acesso mais recente em 
08/07/2017. 
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comunicativas em nível da multiplicidade das linguagens, dos conteúdos e dos saltos 

metacomunicativos seja o objetivo fundamental para se decifrar os sistemas urbanos” 

(CANEVACCI, 2004, p. 184).  

Ou seja: uma metrópole contemporânea, como o Rio de Janeiro, é um exemplo 

desta cidade comunicacional, atravessada por diferentes fluxos de informação que têm 

foco no consumo, na comunicação e também na cultura (vide Figura 2). A forma com 

que o corpo feminino se encaixa nesta lógica de interações demonstra o quanto ele 

também é um elemento de informação pelas cidades, podendo por ela ser influenciado, 

oprimido ou exaltado, pois o “corpo das mulheres é também, no curso da história, um 

corpo dominado, subjugado, muitas vezes roubado em sua própria sexualidade” 

(PERROT, 2016, p. 76).  

 

 
Figura 2 – Lambe colado sobre cartazes publicitários no Centro do Rio de Janeiro (RJ).  

Créditos: Marcha das Vadias RJ
12 

 

Lucia Santaella, ao evocar Zygmunt Bauman para analisar qual seria o perfil da 

mulher na contemporaneidade – ou “modernidade líquida”, acredita que esta formação 

envolve uma “síntese complexa de valores revisitados do passado com as conquistas 

realizadas pelos movimentos feministas13”. E é por meio da mídia, em especial via 

                                                 
12 Imagem publicada em: https://goo.gl/AuTiz8. Acesso mais recente em 08/07/2017. 
13 SANTAELA, Lucia. Mulheres em tempos de modernidade líquida. Disponível para consulta online em: 
https://goo.gl/NFFnfJ. Revista Comunicação & Cultura, nº 6, 2008, p. 105-113. Acesso mais recente em 08/07/2017. 
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publicidade, que se incorporam certos conceitos a esta figura feminina, interferindo 

diretamente na forma como ela ocupa o espaço urbano. 

 

2. Primavera das Mulheres: por uma cidade feminina 

 

No livro O mundo das mulheres, Alain Touraine destaca que movimentos 

sociais podem ser subdivididos em outras categorias – como os movimentos culturais. É 

neste “item” o que autor insere o movimento das mulheres, pois, para ele, o feminismo 

se relaciona a processos de subjetivação para afirmar um pertencimento identitário, e 

não uma contestação de status propriamente dita. 

Além disso, para Stuart Hall, por exemplo, é importante destacar que o 

movimento feminista integra a lista de “descentramentos” que marcaram, no decorrer do 

século XX, a configuração de um novo sujeito a partir da transição da modernidade para 

a pós-modernidade (HALL, 2001, p. 44), momento em que a equidade de gênero passa 

a ser tratado como um valor possível nas sociedades ocidentais.  

Especificamente no caso das cidades, a forma com que homens e mulheres a 

percebem e nela interagem é diferente14, conforme análise ensaística feita por Richard 

Sennett em Carne e pedra: o corpo e a cidade na civilização ocidental (2008). 

Historicamente, estas relações entre cidade e corpo remontam à Grécia, em que o 

exercício da cidadania era exclusivo dos homens. Na comparação que o autor faz com 

Nova York dos anos 1990, este tipo de problema permanece ao se excluir as mulheres 

de decisões na participação das cidades, o que pode ser relacionado ao seu direito à 

cidade (LEFEBVRE, 2000), e a partir de suas particularidades como figura feminina. 

Acrescenta-se a esta visão o destaque feito no trabalho Cidade: substantivo 

feminino – as desigualdades de gênero e o espaço público de Isabela Peccini15: 

 
A cidade é, portanto, produto de uma construção histórica, política e social 
gerada pelo fato da vida coletiva. É meio e produto das relações de uma 
sociedade e, sendo assim, a existência material da cidade também se dá pela 
apropriação do espaço pela população (UFRJ, 2016). 

 

Portanto, quando as mulheres ocupam as ruas, elas estão se envolvendo com as 

cidades e assumindo seus lugares de protagonistas na construção da história destes 

                                                 
14 FORAN, Clare. How to design a city for women (Como desenhar uma cidade para mulheres, em tradução livre). 
Pesquisa disponível em: https://goo.gl/PMoTCD.Acesso mais recente em 01/07/2017. 
15 Disponível para consulta online em: https://goo.gl/CMm1Lw. Acesso mais recente em 08/07/2017. 
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locais. É importar ressaltar que a nomenclatura “Primavera das Mulheres”16 é similar à 

de outras denominações de levantes de resistência popular que foram mobilizados e 

impulsionados pelas redes sociais no século XXI, como a Primavera Árabe, em 2011, e 

que posteriormente tomaram as ruas.  

Foi como desdobramento destes encontros online que eclodiu em novembro de 

2015 este movimento no Brasil, com ocupação das cidades por estes grupos que se 

reuniam virtualmente – como o Think Olga17, que lançou via redes sociais a campanha 

“Chega de FiuFiu”, contra o assédio nas ruas das cidades (vide Figura 3). 

 
Figura 3 – Adesivo disponibilizado pela Think Olga 

 

No entanto, particularmente no caso do Rio de Janeiro, a politização de coletivos 

feministas perpassa mais por questões culturais e de estrutura social gerada pelo 

patriarcado (como direitos civis) do que por direitos políticos. A questão do corpo da 

mulher, que parecia ter sido superada na segunda onda do movimento feminista, nos 

anos 1960, volta a ser uma questão no Brasil conservador cerca de 50 anos depois. 

Direitos reprodutivos e acesso à saúde pública de qualidade18 foram alguns dos motes 

da mobilização organizada online e realizada nas ruas19 (vide Figuras 4 a 7). 

                                                 
16 GRILLO, Cristina; et al. A Primavera das Mulheres: uma nova geração de ativistas toma as ruas e as redes sociais 
e cria o movimento político mais importante do Brasil na atualidade. Disponível para consulta online em: 
https://goo.gl/Nxf6Vn. Acesso mais recente em 08/07/2017. 
17 Site do coletivo Think Olga: http://thinkolga.com/. Acesso mais recente em 09/07/2017. 
18 ROSSI, Marina. Mulheres protestam contra Cunha pela terceira vez em duas semanas. Publicada em 12/11/2005. 
Disponível para consulta online em: https://goo.gl/gT4Vm8. Acesso mais recente em 08/07/2017. 
19 Editorial “El País” intitulado Primavera feminista no Brasil: em outras nações, as mulheres lutam por salários 
iguais. No Brasil, para não retrocederem em suas conquistas. Disponível para consulta online em: 
https://goo.gl/zkgZ5L. Acesso mais recente em 08/07/2017. 
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Mosaico de Figuras 4 a 7 – Centro do Rio de Janeiro (RJ). Créditos: G1 
20 

 

No período da “primavera”, dentre alguns temas que foram publicizados, por 

exemplo, via Twitter (uma das redes sociais mais utilizadas no Brasil com cerca de 40 

milhões de usuários impactados pelas postagens no serviço de microblogging
21) estão 

aqueles motivados pelas hashtags de assuntos feministas, como #primeiroassédio22, 

#primaveradasmulheres, #meuamigosecreto.  

Até então, ao existir somente virtualmente, esse tipo de movimento poderia ter 

se auto invisibilizado. Mas, ao ocupar as ruas e questionar paradigmas, imposições 

políticas e estratagemas socialmente construídos, a atuação destes coletivos feministas 

se configura como movimento social.  

Para além da subcategorização cultural mencionada por Alain Touraine, são 

marchas mundiais como a da greve do Dia Internacional das Mulheres (08/03/2017) e 

contra a posse do presidente norte-americano Donald Trump (19 a 21/01/2017), que 

também ocorreram no Rio de Janeiro, que se somam à eclosão feminista de 2015 e vão 

se tornando eventos públicos de grande aglomeração de pessoas em busca de causa 

                                                 
20 Mosaico elaborado a partir de imagens publicadas em: https://goo.gl/2HyYvX e em https://goo.gl/L4oPVi. Acesso 
mais recente em 08/07/2017. 
21 Pesquisa disponível em: https://goo.gl/nRGHwb. Acesso mais recente em 08/07/2017. 
22 A hashtag considerada “marco” e “mola propulsora” da Primavera das Mulheres foi uma das mais analisadas pela 
imprensa. Disponível em: https://goo.gl/oNmmuB. Acesso mais recente em 08/07/2017. 
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única – no caso, pela valorização de mulheres e contra sua objetificação, seja pela 

mídia, seja por demais estrutura sociais. 

 

3. Primavera, Verão, Outono, Inverno e Nova(s) Primavera(s): reverberações 

da “Primavera das Mulheres” no Rio de Janeiro 

 

Para Henri Lefebvre, o direito à cidade é um direito de todos (e, 

consequentemente, de todas). Segundo o autor, “os espaços sociais se compenetram 

e/ou se superpõem” (LEFEBVRE, 2000, p.76) por meio das interações das pessoas 

nestes ambientes. É relevante ressaltar ainda que Louis Wirth destaca que o 

desenvolvimento da comunicação representa uma “nova época na história humana, 

acentuando o papel das cidades como elementos dominantes na nossa civilização” 

(WIRTH, 1973, p. 93). Assim, ao ocupar as ruas do Rio de Janeiro, as mulheres 

organizadas em coletivos feministas geraram reverberações no uso da cidade, e 

exerceram seu direito a ela.  

Como extensão dessa atuação política nas ruas, a própria “Primavera das 

Mulheres” virou parte da cultura carioca, tendo sido transformada em peça teatral23, em 

uma espécie de “show-manifesto” pelo Museu do Amanhã, na cidade do Rio de Janeiro. 

O espetáculo foi realizado simulando um protesto, tais quais as marchas realizadas no 

período da mobilização nas ruas. Já a hashtag #meuamigosecreto virou livro24, assim 

como o Movimento Vamos Juntas?25, também organizado a partir de encontros virtuais 

e presenciais de feministas para compartilhar a ocupação de espaços urbanos por 

mulheres em geral. 

Em decorrência destas primeiras hashtags, outras foram criadas em 2016 e 2017, 

como #agoraéquesãoelas, #niunaamenos e #mexeucomumamexeucomtodas, sendo esta 

uma forma de desdobramento desse momento feminista que tem inspirado as relações 

sociais na contemporaneidade, por redes sociais. 

Com isso, o que mais se observa na construção destas redes (sejam virtuais ou 

presenciais) é a forma com que a ocupação do espaço público pelas mulheres vai 

moldando a cidade em si, sendo possível a (re)construção de um ambiente feminino e 

                                                 
23 Disponível para consulta online em: https://museudoamanha.org.br/pt-br/content/primavera-das-mulheres Acesso 
mais recente em 08/07/2017. 
24 Disponível para consulta online em: https://goo.gl/Uc34FC. Acesso mais recente em 08/07/2017. 
25 Site do projeto disponível em http://www.movimentovamosjuntas.com.br/ Acesso mais recente em 01/07/2017. 
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feminista, com uma crítica da violência simbólica de opressão colocada sobre este 

público em específico.  

 

Considerações finais 

 

 A função da publicidade na sociedade contemporânea capitalista é inegável, e 

por isso é tão importante o seu controle social, em especial nos ambientes urbanos de 

uso comum entre pessoas. Para isto, países como a Venezuela26 tipificam a violência 

simbólica de forma mais clara que o Brasil, trazendo detalhamento sobre o que seria a 

violência publicitária / midiática, em especial a sexista e que reproduz outros tipos de 

preconceitos contra a figura feminina, ou reforça estereótipos. Este tipo de 

posicionamento resguarda minorias representativas (como as mulheres), visando 

minimizar possibilidades de manipulação pelas estruturas de dominação (BOURDIEU, 

2016) que as restringem socialmente. 

Apesar da atuação do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária 

(CONAR27), com elaboração de códigos e cartilhas de orientação normativa e também 

com fiscalização punitiva, é pertinente a apresentação de projetos de lei como o PL 

#4809/201628 (federal) e o PL #1844/201629 (estadual no âmbito do RJ). Ambos visam 

diminuir a exposição negativa e os efeitos que anúncios publicitários opressores podem 

ter nas mulheres, assim como a importância de se conscientizar sobre o tema e utilizar 

as empresas para reforçar este assunto em suas campanhas publicitárias30.  

A própria “Primavera das Mulheres” parece ter se organizado a ponto de ter se 

politizado de forma partidária31: na cidade do Rio de Janeiro, a vereadora Marielle 

Franco (PSOL), eleita em 2016, utilizou como plataforma de campanha e posterior 

programa de governo discurso similar ao dos eventos realizados em 2015. Isto é 

                                                 
26 Disponível para consulta online em: http://apublica.org/2015/03/machismo-e-a-regra-da-casa/ Acesso mais recente 
em 05/07/2017. 
27 Site institucional do órgão: http://www.conar.org.br/ Acesso mais recente em 05/07/2017.  
28 Ementa: “dispõe sobre vedação à veiculação de mensagens publicitárias as quais utilizam imagens ou expressões 
que exploram o corpo feminino, que fortalecem o machismo na cultura brasileira e que que incentivam diversas 
modalidades e graus de violência contra a mulher”. Disponível para consulta online em: 
http://www.camara.gov.br/sileg/integras/1449146.pdf Acesso mais recente em 05/07/2017. 
29 Ementa: “estabelece multa e manda retirar do ar toda e qualquer veiculação publicitária misógina, sexista ou 
estimuladora de agressão e violência sexual no âmbito do Estado do Rio de Janeiro”. Disponível em: 
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1519.nsf/1061f759d97a6b24832566ec0018d832/561ee47876b719d583257fc60069
cf58?OpenDocument&CollapseView Acesso mais recente em 05/07/2017.  
30 Disponível em https://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/01/internacional/1475283752_446444.html Acesso mais 
recente em 05/07/2017. 
31 Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/politica/a-primavera-feminista-chega-a-camara Acesso mais 
recente em 05/07/2017.  
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importante ao se considerar que o aumento da representação feminina em espaços 

tradicionalmente ocupados por homens auxilia na ruptura dos padrões de desigualdade e 

inequidade social. 

Considerar a publicidade como parte integrante do contexto comunicacional, 

conforme mencionado anteriormente neste trabalho, é pensá-la como elemento ativo no 

imaginário da cultura contemporânea das cidades ocidentais e tendo relevância na 

construção de representações sociais.  

Assim, entendendo então que a atuação de coletivos feministas ocorrida na 

cidade do Rio de Janeiro durante a “Primavera das Mulheres” formam tanto 

experiências teóricas (no campo virtual) e quanto práticas (ao irem para as ruas) de 

ocupação do espaço urbano, elas podem ser consideradas exemplos de exercício de 

cidadania contra a violência simbólica que a comunicação impõe sobre os corpos 

femininos, sendo uma forma de resistência popular.  
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