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Resumo 

 

As questões relacionadas aos gêneros é um campo vasto para discursos publicitários, 

especialmente relacionados às diferenças de papéis entre homens e mulheres, com valores 

enraizados na sociedade. As mulheres por muito tempo foram consideradas como frágil, 

sentimental e inferior através de diversas representações sociais construídas sobre o papel 

feminino.  No campo do esporte, não é diferente, as mulheres por um longo período foram 

discriminadas com proibições e preconceitos para diversas modalidades esportivas, 

principalmente as modalidades com características de forças tidas como tipicamente 

“masculinas”.  A proposta do artigo é identificar as formações discursivas e as representações 

sociais da mulher, através do filme publicitário “Meninas Fortes”, buscando compreender 

como a marca Nescau está utilizando o esporte como um elemento de empoderamento da 

mulher.  A análise é baseada em referencial teórico dos estudos de gêneros e conceitos 

metodológicos da Análise de Discurso (AD) de linha francesa. 
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Introdução 

 O esporte por muito tempo teve a lógica da dominação masculina, em que a mulher 

era vista como invasora ou profanadora de um espaço consagrado ao usufruto dos homens. 

Como atividade de lazer ou como uma prática sistemática, o esporte unificou desde a 

Antiguidade, o conjunto de caracterísitcas que representa o mundo masculino: força, 

superioridade, determinação, resistência e busca de limites ( RUBIO, 2011). 

 Diante desse contexto, as mulheres desde o início tiveram que lutar com firmeza, para 

conquistar o direito de participação e poder adentrar ao mundo do esporte, porém mesmo 

assim seu status, embora não gravemente ameaçado, ainda continua marginal nos dias atuais. 

A hierarquia da organização dos esportes ainda é dominada pelos homens, a cobertura dos 
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esportes praticados por mulheres pela mídia é escassa e os prêmios recebidos pelas esportistas, 

são de menor valor em comparação com os dos homens (KNIJINIK, 2010). Além disso, a 

partir do momento que as mulheres começaram a se destacar no esporte de alto nível, foram 

criticadas por seu porte, características masculinas e identidade sexual. Portanto, as mulheres 

precisaram também romper com as barreiras de gênero, firmadas em pressupostos biológicos 

que as posicionam como inferiores aos homens (DEVIDE, 2005).  

No Brasil o contexto não é diferente, é fato que as mulheres realizaram nas últimas 

décadas muitos progressos em relação a participação feminina nos esportes a nível mundial.  

Há vários programas de incentivos à mulheres, focado no aumento de oportunidades; mas 

poucos projetos se preocupam com a modificação das estruturas desiguais do contexto das 

relações de gênero. Para Devide (2005), na busca da igualdade participativa, as feministas do 

esporte têm lutado por mudanças legislativas que consideram gênero como um principio 

organizador, mas há poucas discussões que tratem das dimensões simbólicas e ideologicas de 

opressão de gênero, o que reforçam o atual sistema esportivo que tem no homem o seu modelo. 

Por outro lado, as mídias e a publicidade sempre contribuíram para disseminar os 

valores da sociedade patriarcal e a objetificação feminina, reproduzindo estereótipos, 

preconceitos, e naturalizando as representações sociais, do que é o papel da mulher. Para 

Moreno (2012), as mulheres tiveram por muito tempo suas opinões interditadas, sua 

participação social proibida, a vida cerceada e a sua existência invisibilizada, e ainda hoje é 

subjugada e mercantilizada por vários meios, sendo destaque a publicidade. 

A publicidade atende a propósitos específico, através da mobilização do interesse e 

das emoções do público para despertar o desejo e a ação para o consumo, e para tanto utiliza-

se de um conjunto de abordagens formais e retóricas, para captar a atenção, o interesse; e 

persuadir o público alvo. Desta forma, os filme publicitários apresentam uma narrativa, 

utilizando textos, imagens, sons e signos, que se comunicam e transmitem formações 

discursivas e efeitos de sentidos, através da mistura de apelos lógicos e emocionais, 

informação e argumentação, agindo sobre a sociedade (NELLY, 2002). 

Considerando estes aspectos, o artigo tem como objetivo analisar o filme publicitário 

do achocolatado Nescau de título “Meninas Fortes”, que busca através dos valores 

incorporados aos esportes, demonstrar como sua prática pode contribuir com o 

empoderamento da mulher. A proposta é debater de que forma a publicidade está utilizando o 

esporte, que foi por muito tempo um espaço de domínio masculino, permeado de símbolos e 

representações, em que a mulher atleta vive hoje na maioria das vezes invisível, para encorajar 
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as mães a incentivarem as filhas a praticar esportes, pois este desenvolve a confiança.  Como 

se dá as formações discursivas do filme publicitário “Meninas Fortes”? Quais as 

representações das mulheres versus o esporte? A análise está baseado nos estudos de Gêneros, 

Esporte e Publicidade, com suporte de conceitos teóricos da Análise de Discurso. 

 

Mulheres, Esporte e Publicidade 

 

É fato que o século XX foi palco de diversas conquistas das mulheres, em relação aos 

seus direitos ao voto, conquista de participação dos espaços públicos, de trabalhar fora e de 

inserção nos esportes. Para o filosofo francês Gilles Lipovetsky (2000, p. 240) “as mulheres 

ganham à independência econômica, a exercer todos os empregos e todas as 

responsabilidades, e, não obstante, a diferença trabalho masculino/trabalho feminino persiste 

amplamente”.  Desta forma, a mulher ainda enfrenta diversas barreiras que continuam a 

impedir a plena realização das mulheres em muitos espaços, especialmente aqueles dominados 

de valores, crenças e símbolos da cultura machista, como é o caso do esporte, para Lipovetsky 

as mulheres são majoritariamente ativas, entretanto, sua preponderância na esfera doméstica 

continua gritante. 

 Por outro lado, na sociedade de consumo, segundo Simões (2003) a mulher é um 

símbolo e instrumento do poder, em especial, do poder do capital que também simboliza 

sexualidade. É identificada com o prazer de ter o melhor o carro, o melhor perfume, a melhor 

cerveja, status e prestígio. Nesse sentido, por mais significativas que sejam as mudanças, elas 

continuam, apesar de lentas, limitadas, incapazes de aproximar os homens e as mulheres em 

todos os espaços (LIPOVETSKY, 2000). 

 No ambiente esportivo,  mesmo com o protagonismo exercido por várias atletas nos 

esportes de alto rendimento, é importante pensar que ainda há muitas mulheres atletas, 

submissas e fragilizadas por discursos estereótipados de sexo e gênero, que as vezes as 

naturalizam como sendo muito emotivas e outras como masculinizadas “dependendo da 

escolha das modalidades e da própria postura como atletas: se competentes, assertivas e 

determinadas, são quase homens”( RUBIO, 2011, p. 99).   

Há ainda outras formas utilizadas pela mídia de margilização das atletas, quando ao 

comparar o esporte feminino com o masculino, aponta os desempenhos e resultados de atletas 

homens de maneira a exaltar a performance destes.  Muitas vezes a cobertura esportiva, além de 

excluir as mulheres, ajuda a construir e naturalizar as relações androcêntricas, já que prioriza a 
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beleza estética e emoções ao invés das habilidades e conquistas atléticas (CAFEO, BUENO, 

MARQUES, 2016). 

 Para Knijinik (2010 p. 64) “o estereótipo do feminino, que traz consigo conotações 

negativas como fragilidade, meiguice, vaidade e timidez, contém muitos pressupostos socais, 

culturais associados aos pressupostos educativos que lhe dão amor, compreensão e uma 

orientação clara e sensata de valores concernentes às mulheres”. Neste contexto, os meios de 

comunicação possuem um importante papel quando se analisam as relações de gênero, pois 

podem destruir ou construir a consciência social e o exercício da cidadania perante as 

questões, que do ponto de vista cultural, são inerentes ao gênero feminino (SIMÕES, 2003). 

 A publicidade é considerada como uma prática discursiva, que utiliza a linguagem 

verbal (título, texto, slogan e marca) e a linguagem não verbal (imagem do produto ou algo 

relacionado a ele), para transmitir a mensagem. Segundo Barthes (1990, p. 28), “em 

publicidade, a significação da imagem é, certamente, intencional: são certos atributos do 

produto que formam a priori os significados da mensagem publicitária, e estes significados 

devem ser transmitidos tão claramente quanto possível”. Assim, a publicidade utiliza histórias, 

o lúdico, estereótipos e representações sociais inseridos em situações específicas, como 

fragmentos de cotidiano que servem de referências para pessoas, buscando se comunicar com 

o público; ao utilizar estereótipo e representações sociais o sentido é simplificado.  

A publicidade propaga diversas normas e imagens ideais do feminino, que 

transformam a mulher, as vezes em consumidora e outras em objeto de consumo. Com isso, 

levou as mulheres à ditadura do consumo, fomentando as angústias da idade, e ora reforçando 

a sensualidade e ou estereótipos e padrões sociais. Para Lipovetsky, a publicidade pode ser:  

 

Máquina destruidora das diferenças individuais e étnicas, poder de 

uniformização e de conformismo, instrumento de sujeição das mulheres às 

normas da aparência e da sedução, de todos os lados jorram críticas contra a 

publicidade na superfície leviana, mas na verdade, tirânica, sexista e mesmo 

racista, pois impõe a supremacia dos cânones estéticos ocidentais 

(LIPOVETSKY 2000 p, 164) 
 

O autor destaca ainda que a sedução, é a “arma” da publicidade para normatizar o 

consumo e se apoderar do corpo feminino, sempre que possível colocando a aparência física 

da mulher em evidência. “De um lado, a mídia feminina condena as mulheres a verem como 

objetos decorativos; do outro difunde uma cultura que favorece a responsabilização individual 

pelo corpo e o princípio da autoconstrução de si” (LIPOVETSKY 2000 p, 166). 
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 Assim, a mensagem publicitária utiliza-se de uma linguagem persuasiva e 

argumentativa,  com imagens que atendam aos objetivos desejados do enunciador.  Porém, o 

discurso é afetado por outras influências das quais o enunciador, não tem controle, surgindo a 

importância de se analisar as publicidades para compreender as formações discursivas. 

  

Metodologia  

 Como base metodológica utilizamos a Análise de Discurso (AD), baseado nos estudos 

de Eni Orlandi. A análise de discurso, não trata da língua, mas da palavra em movimento, pois 

busca compreender a língua fazendo sentido, trabalha a relação língua-discurso e ideologia. 

A AD considera como parte constitutiva do sentido (discurso) o contexto historico – social e 

as condições de produção. Para Orlandi (2008, p. 87) “o  texto não pode ser visto como uma 

unidade fechada pois tem relação com outros textos (existentes, possíveis ou imaginados), 

com as suas condições de produção (os sujeitos e a situação) e com o que chamamos 

exterioridade constitutiva, ou seja o interdiscurso, a memória do dizer”. A memória é um dos 

conceitos chaves da AD e tratada como interdiscurso, relacionado a discursos já enunciados 

em outros momentos, de modos diferentes, mas na maioria das vezes o sujeito não tem 

consciência e reproduz no seu discurso (ORLANDI, 2008). 

A AD busca identificar as regularidades de uma produção discursiva que é governado 

por formações ideológicas, muitas vezes sem que o indivíduo tenha uma consciência disso. 

As imagens constituem-se a partir das relações sociais, isto é, da combinação de diversas 

imagens. O indivíduo encontra na mídia uma coleção de imagens e texto para dar suporte aos 

seus posicionamentos e consequentemente as suas atitudes e valores, chamada pela AD de 

repertório, uma espécie de Imaginário Individual.  

 É importante levar em consideração os conceitos de Formação Discursiva, que 

permitem compreender o processo de produção dos sentidos e estabelecer regularidades no 

funcionamento do discurso.  

 

A formação discursiva, representa o lugar da constituição do sentido e de 

identificação do sujeito. Nela o sujeito adquire identidade e o sentido adquire 

unidade, especificidade, limites que o configuram e o distinguem de outros, 

para fora, relacionando-o a outros, para dentro. Essa articulação entre um 

fora e um dentro efeitos do próprio processo de interpelação (ORLANDI, 

2008 p. 103) 

 

A formação discursiva se define como aquilo que numa formação ideológica dada, 

determina o que pode e deve ser dito. As condições de produção, que constituem os discursos, 
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se relacionam com os sentidos, ou seja, “não há discurso que não se relacione com outros. Um 

dizer tem relação com outros dizeres realizados, imaginados, possíveis” (ORLANDI, 2008 p. 

39-42). 

Considerando os conceitos da AD francesa, e a evidência dos sentidos, este artigo 

analisa a campanha “Meninas Fortes”, lançada pela marca de achocolatado Nescau em março 

de 2017, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O objetivo é buscar compreender 

nas imagens das histórias das mulheres do filme “Meninas Fortes”, a memória (o 

interdiscurso), as formações ideológicas e discursivas da mensagem publicitária. 

 

Campanha “Meninas Fortes” 

 

 A campanha publicitária “Meninas Fortes” foi criada pela Agência Ogilyy Brasil com 

produção da Corazon Filmes, com a proposta de mostrar que assim como o esporte transforma 

meninos em homens, também transforma meninas em mulheres fortes. Segundo a marca 

Nescau, o filme publicitário nasceu com o objetivo de identificar qual a relação das meninas 

brasileiras com esporte e como Nescau pode incentivá-las, a partir da pesquisa desenvolvida pelo 

Studio Ideias para a marca Nescau em parceria com a “6510 - Consultoria especializada em 

comunicação com mulheres”. A 6510 tem como missão mudar o papel da mulher na 

publicidade para acompanhar os novos papéis da mulher na sociedade. No estudo, 

identificaram os impactos e significados do movimento na vida das crianças de 8 a 12 anos, e 

diferenças de incentivos em relação aos meninos e meninas (PROPMARK, 2017). 

 A pesquisa mostrou que o número de meninas que praticam esportes na rua (59%), é 

menor do que o de meninos (69%) na mesma idade, principalmente pela preocupação com a 

segurança. Outro dado de destaque é que na fase entre 8 e 9 anos, 65% dos pais acreditam que 

o mais importante para as meninas é estudar e apenas 1% praticar exercícios físicos. Enquanto 

isso, para meninos na mesma faixa etária, 55% dos pais priorizam para os filhos os estudos e 

3% o esporte (PROPMARK, 2017). Segundo Fabiana Fairbanks, diretora de bebidas da 

Nestlé: 

Nescau acredita que a melhor maneira de construir confiança de uma criança 

para enfrentar os desafios da vida adulta é por meio do esporte. Além disso, 

defendemos que meninos e meninas devem ter as mesmas oportunidades e 

incentivos, seja para se exercitar, competir ou se divertir com a prática 

esportiva. Por isso, a marca Nescau apoia e estimula de forma consistente o 

esporte como ferramenta de transformação e desenvolvimento social na vida 

de crianças e adolescentes (PROPMARK, 2017) 
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 A marca Nescau® pertence ao grupo Nestlé tida como umas maiores empresas de 

alimentos e bebida do mundo, e desde 2015, tem buscado incorporar a prática esportiva nas 

campanhas de comunicação como uma fonte de aprendizado importante, destacando 

elementos como a persistência, dar valor às pequenas conquistas, respeitar o próximo e 

assumir responsabilidades como “lições” do esporte (NESTLÉ, 2017). 

De acordo com o site da Nestle a marca Nescau® é um achocolatado genuinamente 

brasileiro, criado e lançado em 1932 e líder no segmento. O Nescau possui uma ligação 

histórica com o universo esportivo, pois desde a década de 60 apoia o esporte, inicialmente 

com o patrocínio às competições de ciclismo. Nos anos 80 e 90 apoiou grandes eventos de 

esportes radicais, incluindo surf, wakeboard e skate, por meio de patrocínio a competições. 

Recentemente patrocinou a Liga de Basquete 3x3, em parceria com a Associação Nacional de 

Basquete 3x3. Em 2014, apoiou a realização de torneios intercolegiais em São Paulo, Rio de 

Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife (NESTLÉ, 2017). 

Em 2007, em comemoração aos 75 anos da marca, a Nestlé, mudou a fórmula e lançou 

o Nescau 2.0, uma combinação de vitaminas e minerais, desenvolvida no Centro de Nutrição 

Nestlé na Suíça. O objetivo do Nescau era se manter conectado ao seu público por meio do 

novo sabor, nova embalagem (que imitava um tornado) e também por conta do código 2.0, 

uma linguagem familiar ao público da marca, uma vez que esse consumidor nasceu em um 

mundo digital de games e softwares que evoluem de forma rápida e sempre apresentam 

novidades e melhorias sugeridas pelo próprio usuário (NESTLÉ, 2017). 

 

Análise do filme “Meninas Forte” 

 

  “Meninas Fortes” foi lançado no dia 08 de março de 2017 no Facebook da marca 

Nescau com a legenda “O esporte ensina a sua filha lições como coragem, força e 

autoconfiança para lidar com os obstáculos da vida. Assista aqui ao filme do 

projeto #MeninasFortes”, tendo mais 78 mil curtidas, 17.518 compartilhamentos e  2.633 

comentários, sendo a maioria de incentivos a campanha e parabenizando a marca,  no Youtube 

teve 829.211 visualizações, 572 curtidas positivas e 17 negativas [09 jul. 2017]. Em junho, o 

filme “Meninas Fortes” recebeu no 64º Cannes Lions 2017, o maior evento de premiação 

internacional de criatividade, o prêmio “Glass Lions”, categoria criada para celebrar trabalhos 

que promovem conscientização da sociedade sobre desigualdade e injustiça de gênero, a 

marca Nescau conquistou seu primeiro Leão de Bronze no Festival. 

https://www.facebook.com/hashtag/meninasfortes?source=feed_text&story_id=1322348734491563
https://www.facebook.com/shares/view?id=1322348734491563
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O filme publicitário tem a duração de 1’30’’, e utiliza-se da técnica de Storytelling 

para narrar a história de cinco personagens apresentadas como mulheres fortes, ao som da 

música The Next Right Thing (A próxima coisa certa) de Seth Glier, cantor, compositor, multi-

instrumentista e ativista americano.   

Segundo Fontana (2009, p.6) storytelling significado pequenas histórias, e ou 

narrativas curtas,  compostas de profunda significação, para dar sentido a um determinado 

contexto, que busca analisar e representar eventos de forma acessível e agradável a um maior 

público. É uma prática muito utilizada pela publicidade, pois comove o público, que se 

reconhece e se envolve nas histórias. 

No início o filme “Meninas Fortes4”, apresenta a história de uma jovem num ambiente 

escolar, que recorre as lembranças de quando era menina, dos incentivos recebidos durante a 

prática de esportes, para superar gozações de outros jovens na escola (Figura 1). 

 

 
 

Figura 1. Meninas Fortes – Levanta a Cabeça 

Fonte: Nescau, 2017 
 

Nas lembranças uma mulher de óculos fala: “Levanta a cabeça. Isso levanta a cabeça”, 

para a menina que estava caída com o rosto em um tablado (chão), que levanta com a ajuda 

da mulher. Ao lembrar-se do fato a jovem ganha confiança para ignorar as risadas e os olhares 

desaprovadores dos jovens, e começa a caminhar pelo corredor da escola com a cabeça 

levantada com um ar de superioridade.  

Essa primeira história do filme publicitário nos remete ao tema Bullying na internet ou 

Cyberbullying, muito discutido na atualidade, que ocorre através dos meios eletrônicos, com 

mensagens difamatórias ou ameaçadoras circulando pelas redes sociais, e-mails, sites, blog e 

                                                 
4 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=m9qBHUkaHjE>. Acesso em 10 Jun. 2017. 
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celulares, e de forma presencial nos ambientes sociais. Normalmente os adolescentes 

aproximam-se por afinidade de certos grupos sociais e por imposição desses mesmos grupos 

adotam as mesmas atitudes que pode levar ao bullying (NOVA ESCOLA, 2017). 

Com as novas tecnologias, a internet tornou-se outro mecanismo por meio do qual se 

perpetuam a violência contra as mulheres. De acordo com pesquisa do Data Popular / Instituto 

Avon (2014), com 2.046 jovens, de 16 a 24 anos, em todas as regiões do país, 28% dos homens 

ouvidos afirmam ter repassado imagens de mulheres nuas aparentemente produzidas sem 

autorização que receberam pelo celular, sejam elas fotos ou vídeo. Portanto, o discurso de 

superação se mostra importante para as adolescentes, já que muitas vezes são vítimas de 

diversos tipos de violência e opressão. 

Por outro lado, ao utilizar-se da altivez e ou superioridade da adolescente, como 

elementos que o esporte desenvolve, especialmente com o slogan da campanha “Meninas 

Fortes”, reafirma às características apontadas inicialmente como essenciais para a prática do 

esporte, como agressividade, competitividade, força, resistência e objetividade, tidas como 

masculinas, corrobora com o interdiscurso da “mulher como algo frágil”. A ginástica rítmica 

na primeira história relaciona-se com o Ballet, que por muito tempo foi colocado com uma 

dança tipicamente feminina, pois remete a graciosidade e leveza, características atribuídas 

culturalmente as mulheres.  

A segunda história acontece em um ambiente de balada/festa, em que um jovem 

supostamente alcoolizado, tenta interagir, “agarrar, dar um beijo”, sem autorização em uma 

jovem que dança sozinha. A jovem ao perceber as intenções do olhar do jovem, ela se recorda 

da infância. Um campo de futebol, time de meninas, com jalecos da cor vermelha, e uma 

menina recebendo a bola pelo alto, “matando no peito” e correndo com a bola entre diversas 

jogadoras adversárias. Um homem adulto de agasalho (treinador) está ao lado do campo, com 

um apito na mão e grita: Dribla! Dribla! Dribla], com essa lembrança a jovem consegue se 

desvencilhar do jovem e olha com desaprovação. 

Na segunda história ao apresentar jovens adolescentes em uma festa com copos na 

mão (possível bebida alcoólica), já que o jovem aparenta estar descomposto e tenta uma 

investida na adolescente, a constituição do sentido, responsabiliza a mulher (jovem) pelo ato 

de desvencilhar-se, ou seja, de aprender a se esquivar [driblar] dos homens (Figura 2). 

O discurso faz parte do senso comum em que a mulher deve se “dar-se o respeito”, que 

deve ter determinados tipos de comportamento, baseados na cultura da sociedade patriarcal. 

De acordo com pesquisa do realizada pelo IPEA, para 65% dos brasileiros, a vítima é culpada 
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pelo estupro se usar short, decote ou saia curta, há uma inversão na culpa dos ataques sexuais 

valores advindos de uma sociedade patriarcal que está relacionada a opressão feminina. São 

altos os índices de violências em relacionamentos que a mulher está sujeita, 3 em cada 5 

mulheres jovens já sofreram violência em relacionamentos (DATA POPULAR, 2014). 

 

 

Figura 2. Meninas Fortes – Drible 

Fonte: Nescau, 2017 
 

 O futebol foi utilizado no filme publicitário como um esporte que proporciona o 

empoderamento da mulher, mas vale lembrar que no Brasil o ambiente futebolístico ainda é 

um contexto machista, as mulheres tiveram que lutar muito para conquistar o direito de 

praticar o futebol, mas ainda continuam invisíveis. Para Goellner (2012) há vários argumentos 

relacionados a pouca visibilidade da mulher no futebol brasileiro: “a aproximação recorrente 

entre o futebol e a masculinização da mulher e naturalização de uma representação de 

feminilidade que estabelece uma relação linear e imperativa entre mulher, feminilidade e 

beleza”. Esses discursos estão entrelaçados e naturalizados na sociedade, e não demonstra a 

força que as mulheres tiveram na luta pelo direito de participação nos esportes.  

A terceira história do filme publicitário mostra uma mulher negra, jovem, de cabelos 

curtos e encaracolados, com roupa de médica, olhando-se no espelho com um olhar baixo. Ao 

colocar a toca de roupa médica cirúrgica, recordações surgem, uma menina negra sorrindo, 

colocando uma touca vermelha de natação. Ainda nas lembranças, a menina aparece sentada 

na beira de uma piscina em uma raia balançando as pernas, olhando para o lado, afastada de 

um grupo de três meninas aparentemente da mesma idade de pele branca, sentadas juntas em 

outra raia da piscina, cochichando e rindo. Na sequência a menina aparece agarrada na beirada 

da piscina e uma mulher agachada gritando: Força! Força! Acredite em você! A menina solta 

as mãos da borda da piscina e afunda soltando o ar, que fazem bolhas na água. A médica 
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aparece em uma sala de cirurgia, com som de batimentos cardíacos, olha para verificar o 

aparelho de monitoramento cardíaco. No final mostra o cenário inicial da história (vestiário e 

ou banheiro) e a mulher negra, tirando a touca e olhando-se no espelho, de forma altiva, com 

um leve sorriso nos lábios (Figura 3) 

 

 

Figura 3. Meninas Fortes – Força 

Fonte: Nescau, 2017 
 

A terceira história do filme remete ao preconceito racial existente no Brasil, que nos 

últimos anos tem sido combatido em conjunto com as questões relacionadas a igualdade de 

gênero e religião. No país foram criadas leis e políticas que visam a proteção de indivíduos e 

de grupos étnicos vítimas de discriminação racial e outras formas de intolerância. Mas ainda 

assim o racismo existe (cultura dominante), muitas vezes de forma veladas, mas que corrobora 

para baixa estima das mulheres negras, que não se vêm representadas na mídia de forma 

empoderada, que naturaliza papeis sociais, formas de opressão e de violência simbólica. “O 

poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível o qual só pode ser exercido com a 

cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem” 

(BOURDIEU, 1989, p. 7). É importante lembrar que as mulheres negras no Brasil continuam 

tendo menos oportunidades e recebem menores salários pelo trabalho desempenhado. 

A ação da mulher de se confrontar com o espelho, remete aos modelos de beleza, e 

padrões estéticos praticamente impossíveis de se alcançar, institucionalizados pela mídia, em 

especial pela publicidade. Para Chauradeau (2009, p.16) o mundo midiático é um jogo de 

espelhos no sentido que “reflete o espaço social e é refletido por este”. Nesse sentido filme 

publicitário apresenta diversos grupos étnicos, porém ainda assim há um padrão estético de 

beleza estabelecido, com mulheres magras e somente uma mulher negra. A mensagem de 

“força” e “acredito em você”, remete aos desafios das mulheres negras, que além do machismo 
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sofrem com o racismo, mas novamente coloca a responsabilidade de superação como 

responsabilidade da mulher. Vale destacar, que de acordo com estudo do Ipea (2014), no 

Brasil 60% das mulheres assassinadas são negras ou parda;  todos os indicadores sociais, 

quando avaliados na perspectiva da mulher negra, revelam um contexto de desigualdades em 

que essa parcela da população fica mais suscetível à violência, portanto apesar dos projetos e 

das políticas públicas implementadas no últimos anos, ainda estamos muito longe de 

modificar a cultura e seus valores simbólicos em relação a meninas e mulheres negras. 

A terceira narrativa, apresenta a história de uma mulher adulta profissional, com cabelo 

liso preto, preso, vestida com uma roupa de trabalho (blazer), trabalhando a noite, em um 

prédio praticamente sozinha, em que um homem (chefe) de terno e gravata preta, vem até ela 

e coloca a mão no seu ombro (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Meninas Fortes – Coragem 

Fonte: Nescau, 2017 
 

 A mulher tem um semblante de medo, e nesse momento têm recordações  de uma 

menina de quimono branco, lutando judô com um menino. Uma voz masculina ao fundo fala: 

Coragem! Não dá espaço! A menina dá um golpe no menino e o derruba no tablado. A voz do 

suposto treinador grita: Atitude! A menina lutadora, fica em pé com um semblante confiante. 

Ao lembrar-se dessa situação a mulher tira a mão do homem do seu ombro e levanta ficando 

na frente dele e o encara olhando seriamente. 

 Essa história demonstra novamente o domínio masculino, numa situação de possível 

assédio sexual, em que a mulher é constrangida por meio de cantadas e insinuações constantes 

com o objetivo de obter vantagens ou favorecimento sexual.  Ressalta-se que nesse tipo de 

situação, o recomendado é sempre romper o silêncio, denunciar e sair da posição de submissa, 

para uma de atitude mais altiva (ASCOM, 2009).   

http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/pesquisas/violencia-contra-a-mulher-feminicidios-no-brasil-ipea-2013/
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Tanto nas empresas como no ambiente esportivo as mulheres estão suscetíveis ao 

assédio, pois muitos homens, ainda se sentem superiores. Porém, no filme publicitário, cabe 

a mulher ter coragem para não aceitar o “fato”, o discurso “não dá espaço”, nos remete ao 

consenso que cabe a mulher evitar esse tipo situação constrangedora. Parece retomar os 

valores da sociedade patriarcal, em que os espaços públicos eram destinados aos homens, e as 

mulheres a casa, a maternidade, a cuidar do marido e dos filhos, portanto a mulher deve ter o 

comportamento correto, evitar determinadas situações, mas não questiona o machismo e 

comportamento dos homens. 

 No esporte apresentado no filme o Judô, nos Jogos Olímpicos de Pequim - 2008, a 

judoca brasileira Ketleyn Quadros conquistou a primeira medalha olímpica individual 

feminina do esporte brasileiro (bronze), tida como uma das grandes conquistas das mulheres 

atletas brasileiras. Porém o filme publicitário apresenta um técnico homem, e a menina 

também está lutando contra um menino, remetendo ao sentido do binômio homem/mulher. 

Ao apresentar um técnico homem, reforça o esporte ainda como um espaço de domínio 

masculino, em que as mulheres muitas vezes não são valorizadas pelas suas conquistas. Além 

disso o judô se enquadra naquelas modalidades esportivas consideradas como violentas e 

prejudiciais a uma suposta natureza feminina. Assim o discurso de que o judô, dá coragem e 

atitude, não demonstra as dificuldades que as mulheres enfrentam para praticar o esporte, nem 

a força, coragem, determinação das mulheres. 

 Na última história, o filme publicitário apresenta uma mulher jovens, óculos, cabelos 

escuros e curtos que aparenta estar nervosa. Ao fechar os olhos uma voz masculina vem na 

sua memória: Respira! A imagem de uma menina em uma quadra de basquete respirando 

fundo, um homem negro de abrigo azul (treinador) com uma bola de basquete nas mãos, joga 

a bola para a menina. A voz masculina grita: Concentra! Foco! Foco! A Menina recebe a bola 

e faz a cesta.  Com essa lembrança a mulher se supera, e se apresenta (palestra) diante de uma 

plateia, da mulher, que a enaltece com palmas no final. (Figura 6).  

A história nos remete a jogadora brasileira de basquete Hortência de Fátima Marcari, 

considerada uma das maiores atletas femininas desse esporte, tendo entradao para o Hall da 

Fama de Basquetebol Feminino dos EUA, em 2002. A forma de respiração apresentada do 

filme publicitário da menina nas lembranças da mulher, ficou como uma marca da jogadora 

Hortência. Em entrevista para o Globo Reporte5 (2009)  Hortência afirmou que “quem usa 

                                                 
Disponível em: http://g1.globo.com/globoreporter/0,,MUL1089392-16619,00-

HORTENCIA+ENSINA+FAMOSA+PARADINHA+ANTES+DA+CESTA.html>. Acesso em 10 jul. 2017. 

 

http://g1.globo.com/globoreporter/0,,MUL1089392-16619,00-HORTENCIA+ENSINA+FAMOSA+PARADINHA+ANTES+DA+CESTA.html
http://g1.globo.com/globoreporter/0,,MUL1089392-16619,00-HORTENCIA+ENSINA+FAMOSA+PARADINHA+ANTES+DA+CESTA.html
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bem os pulmões descobre o caminho da vitória”, com a respiração é possível controlar as 

emoções.   

 

Figura 6. Meninas Fortes – Coragem 

Fonte: Nescau, 2017 
 

No entanto, a mensagem também reforça discursos de que a mulher é muito emotiva, 

ressalta a fragilidade da mulher, que se sente insegura em determinados espaços e ou diante 

de plateias. No filme a menina tem como técnico um homem e a mulher (palestrante) é 

assessorada por um homem, antes de entrar no palco. O técnico homem reforça o discurso que 

a mulher precisa ser “cuidada” pelo homem/marido. Já o assessor homem mostra uma 

alteração dos papéis difundidos pela sociedade patriarcal, que a mulher vivia sempre a sombra 

do marido.  Ao superar o medo e a insegurança através da lembrança, a mulher conseguiu a 

autoconfiança necessária para se apresentar diante da plateia. 

 Para finalizar a mensagem persuasiva, o filme mostra dois meninos jogando basquete, 

em uma quadra em local aberto,  com paredes grafitatas. Um menino branco está batendo a 

bola, e o menino negro está marcado a jogada, o menino gira e joga a bola que roda no aro, 

mas entra na cesta. O menino comemora, e entra em caracteres na imagem “Assim como o 

esporte faz do menino homem”. A imagem final, mostra duas meninas perto de um 

alambrando, a fundo uma parede grafitada (espaço público), a menina em close, rodando uma  

bola de basquete no dedo. (Figura 6). 
 

 

Figura 6 Meninas Fortes  

Fonte: Nescau, 2017 
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A menina tem um olhar firme e um semblante sério, em caracteres a mensagem final 

“Faz da Menina Mulher”.  Os sentidos é que a menina está rodando a bola de basquete nos 

dedos, para desafiar os meninos para uma partida. A imagem se aproxima e em caracteres  

grandes  “#Meninas Fortes”, a logomaca do Nescau e em amarelo a frase “O esporte ensina”, 

no canto direito da tela, entra a logomarca da Nestlé.  

Vale destacar que para finalizar a mensagem o filme publicitário recorre a imagem de 

um menino, para usar a metáfora que se o esporte transforma o menino em homem, pode 

também fazer da menina uma mulher. A metáfora da comparação homem versus mulher se 

mostra, se mostra um dos desafios das mulheres em busca de seus limites no esporte moderno. 

É preciso romper com esse ciclo de comparação das características e também de tentar 

demonstrar a identidade da mulher, sempre com uma ligação com a dos homens.  

 

Considerações Finais 

 

 No filme publicitário “Meninas Fortes” parece um contra censo utilizar o esporte para 

empoderar a mulher, e colocar vários técnicos masculinos, produzindo o sentido que as 

mulheres precisam deles, ou que a força e o incentivo desses homens contribuíram para elas 

praticarem esportes e terem sucesso.  Os esportes apresentados ginástica rítmica, futebol, 

natação, judô e basquete, são modalidades em que as atletas brasileiras já tiveram grandes 

conquistas, entretanto, tiveram que batalhar muito para conquistar o direito de participação, 

portanto, sempre tiveram força e coragem.  

 No filme publicitário é possível identificar três formações discursivas: a mulher frágil, 

que precisa do esporte para o seu empoderamento; a mulher individualista e solitária e a 

identidade da mulher e atleta sempre ligada ao homem. Em todas as histórias inicialmente a 

mulher está fragilizada, no processo de superação e ou na prática do esporte, estava sempre 

sozinha. A identidade da mulher que foi construída sob a influência de diversos fatores: 

sociológicos, psicológicos, cognitivos e culturais, em diversos momentos no filme publicitário 

continuou entrelaçada com a do homem. Apesar do filme publicitário se mostrar como uma 

mensagem engajada no reposicionamento da imagem da mulher na sociedade, em muitos 

momentos o discurso reafirma “a superioridade masculina”; não problematiza os padrões de 

beleza estabelecidos e a identidade da mulher, que sempre foi constituída em comparação ao 

homem, pelo contrário os efeitos dos sentidos, é que através do esporte, a mulher pode se 

igualar ou conquistar as qualidades dos homens: força, coragem, superioridade e persistência. 
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