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Resumo 

 

O presente artigo tem o propósito de analisar como as propagandas da campanha ‘Você 

não é você quando está com fome’ do chocolate Snickers representam a mulher. 

Partindo dos princípios de como a mulher é representada na sociedade, qual o seu papel, 

e das funções e influências que a propaganda e a publicidade exercem na sociedade e na 

formação de representações. Pretendemos, através da análise, gerar discussões sobre o 

assunto, pois, entendemos que a partir de discussões, medidas possam ser tomadas para 

diminuir ou até mesmo sanar esse preconceito que está inserido não só na publicidade, 

mas na sociedade como um todo. É o que veremos nesse artigo, através de filósofos e 

escritores que abordaram o tema ao longo da história da humanidade. 
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1. Introdução  

 

A presente análise partirá do princípio da forma em que as mulheres são 

representadas no universo da Publicidade e Propaganda. Utilizaremos o comercial do 

chocolate Snickers para exemplificar o preconceito de gênero e a desvalorização 

feminina. Entende-se por preconceito de gênero a discriminação às pessoas de acordo 

com o sexo. Nesse caso, estaremos falando da desvalorização do sexo feminino. 

Tratando-se de um assunto muito falado hoje em dia, em que todos comentam e a 

maioria sabe que é errado e antiético, se faz necessárias análises como essa, que faremos 

aqui. Não só como forma de crítica, mas como forma de promover a discussão sobre o 

assunto.  
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Segundo dados de uma pesquisa feita pelo Observatório Brasil de Igualdade de 

Gênero¹, gênero é o maior motivo de discriminação nas escolas brasileiras. Pesquisa 

realizada com alunos, docentes e funcionários mostrou que 38% discriminam mais 

fortemente por gênero. Além disso, 99,3% admitiram ter algum tipo de preconceito.  

Muitas vezes o encontramos embutidos, às vezes quase que invisíveis em 

produtos midiáticos. Esse comercial é um deles e pelo menos para nós alunas que 

estamos estudando o tema, está bem claro que é preconceituoso.  

Também iremos utilizar alguns embasamentos da teoria marxista e o feminismo 

para reforçar nossa análise. 

  

2.1 Desmoronamento da mulher 

  

O assunto preconceito de gênero não é exclusivo da atualidade. Há muito ele 

vem sendo discutido, pois, o desmoronamento da mulher é antigo. Começou lá na 

antiguidade por questões de heranças ligadas aos genes.  

  
Dessa forma, pois, às riquezas, à medida que iam aumentando, davam, por um 

lado, ao homem uma posição mais importante que a da mulher na família e, por 

outro lado, faziam com que nascesse nele a ideia de valer-se desta vantagem 

para modificar, em proveito de seus filhos, a ordem da herança estabelecida. 

Mas isso não se poderia fazer enquanto permanecesse vigente a filiação 

segundo o direito materno. Esse direito teria que ser abolido, e o foi. (ENGELS, 

1984, p. 59). 

  

 Essa revolução, considerada simples na época, fez com que os descendentes de 

um membro masculino permanecessem na genes e um descendente feminino sairiam 

dela, ou seja, passariam a pertencer ao genes do pai, abolindo a filiação feminina e o 

direito hereditário materno. “Não sabemos a respeito de como e quando se produziu 

essa revolução entre os povos cultos, pois isso remonta os tempos pré-históricos.” 

(ENGELS, 1984, p. 60, grifo nosso).  

 

 

 

 

 
__________________ 

¹ Observatório Brasil de Igualdade de Gênero. Gênero é o maior motivo de discriminação nas escolas brasileiras. 

Disponível em: < http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/noticias/genero-e-o-maior-motivo-de-

discriminacao-nas-escolas-brasileiras> Acesso em: 05 de jun. 2017. 
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 Para Engels, esse desmoronamento do direito materno, considerado a grande 

derrota histórica do sexo feminino em todo o mundo, fez com que o homem se 

apoderasse também da direção da casa. “A mulher viu-se degradada, convertida em 

servidora , em escrava da luxúria do homem, em simples instrumento de reprodução” 

(ENGELS, 1984, p. 61, grifo nosso). 

A teoria marxista também tem contribuído para a compreensão da natureza das 

relações sociais de gênero e do lugar das mulheres na sociedade. E com certeza o lugar 

delas não é abaixo do papel masculino, nem de submissão ao machismo, e sim em pé de 

igualdade.  

  
A autodisciplina, ao invés de um sentimentalismo exagerado; a apreciação da 

liberdade e da independência, ao invés de submissão e de falta de 

personalidade; a afirmação de sua individualidade e não os estúpidos esforços 

por identificar-se com o homem amado; a afirmação do direito a gozar dos 

prazeres terrenos e não a máscara hipócrita da “pureza”, e finalmente, o relegar 

das aventuras do amor a um lugar secundário na vida. Diante de nós temos, não 

uma fêmea, nem uma sombra do homem, mas sim uma mulher-individualidade 

(KOLONTAI, 2000). 
  

Para CISNE (2002, p. 8), em sua análise sobre o marxismo na luta feminina, ela 

diz que, a emancipação da mulher está associada a uma construção de uma nova 

sociedade, à ruptura com o capitalismo, à teoria marxista, uma vez que, tem como 

objeto a sociedade burguesa e como objetivo a sua superação.  

  
No tocante à ‘questão da mulher’, a perspectiva marxista assume uma dimensão 

de crítica radical ao pensamento conservador. Em “A origem da família, da 

propriedade privada e do Estado” a condição social da mulher ganha um relevo 

especial, pois a instauração da propriedade privada e a subordinação das 

mulheres aos homens são dois fatos simultâneos, marco inicial das lutas de 

classes. Nesse sentido, o marxismo abriu as portas para o tema da ‘opressão 

específica’ [...]. (MORAES, p. 89 apud CISNE, 2002, p. 8).  

 

 Apesar de a teoria marxista analisar a desigualdade de gênero juntamente com o 

capitalismo, não desmerece o fato de ter sido um marco e ter contribuído para 

discussões futuras.  

  

2.2 A mulher no Brasil 

  

No Brasil, a história não é muito diferente no que diz respeito a preconceito de 

gêneros e estereótipos. A localização geográfica não interferiu na realidade feminina.  
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A mulher na história do Brasil tem surgido recorrentemente sob a luz de 

estereótipos, dando-nos enfadada ilusão de imobilidade. Auto-sacrificada, 

submissa sexual e materialmente e reclusa com rigor, à imagem da mulher de 

elite expõem-se a promiscuidade e a lascívia da mulher de classe subalterna, 

pivô da miscigenação e das relações inter-étnicas que justificaram por tanto 

tempo a falsa cordialidade entre colonizadores e colonizados. (PRIORE, 1994, 

p.11). 
  

Sem muitas perspectivas, privadas do trabalho, as mulheres se viam à mercê dos 

casamentos, e quando estes não davam certo se viam a mercê da prostituição e do papel 

de concubinas. Muitas vezes, os filhos deixados em seus braços era outro motivo que as 

condenavam a um fim trágico. 

Desejosas de companheiro, de filhos, de proteção e de dividir tarefas de 

trabalho, ligavam-se consensualmente a quem lhes quisessem.. Confundindo a 

vontade da Igreja de marcas as prostitutas como mulheres com legitimidade 

para infringir, acabam muitas vezes casadas ou viúvas, vendendo os seus copos 

ou os de suas filhas, para aumentar suas rendas. (PRIORE, 1994, p.59). 

 

 Se sentindo desprotegidas essas mulheres se submeteram a diversas humilhações 

em nome da sobrevivência. Entre elas, essas já citadas, prostituição, concubinas e 

outras. À mercê dos homens, elas foram tecendo a teia do machismo que se instaurou no 

Brasil e no mundo.  

  

2.3 Propaganda e a mulher 

  

De acordo com Rocha quando investigamos os valores que são distribuídos para 

construir a representação da identidade feminina nas propagandas, a mulher vira corpo e 

o importante é sua posse, uso, beleza tratamento e realce. "O corpo é a propriedade, bem 

e valor fundamental - no limite exclusivo - dessa individualidade. O corpo como 

propriedade, pertencimento e posse, um território de ação feminina, fica estabelecido 

com muita nitidez em diversos anúncios." (ROCHA, 2011, p. 30).  

Para Rocha (2011, p.28) a representação da mulher é criada de acordo com uma 

relação de contraponto frente ao homem. Pois a identidade feminina na publicidade é 

composta por valores indicados pelo lugar da mulher no sistema de classificações e sua 

posição hierárquica perante o homem.  

  
A maior parte dos anúncios, colocando em cena homens e mulheres, evoca mais 

ou menos abertamente a divisão e a hierarquia tradicional entre os sexos. Assim, 

a mulher aparece freqüentemente em posições subalternas ou de assistentes. 

Inversamente, o homem em posição mais alta simboliza um estatuto superior 

sendo representado numa postura protetora que varia segundo o meio social 
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onde se relaciona com outros participantes: familiar, profissional, amoroso. 

(GOFFMAN, 1977, p. 38 apud ROCHA, 2011, p. 28). 

  

  

  A beleza é algo muito discutido dentro desse universo. A mulher passa a ser 

explorada em busca desse ideal pré-estabelecido pelo universo publicitário e a mídia 

ajuda a difundir.  

Beleli em seu artigo 'Corpo e identidade na propaganda' (2007, p. 201) cita que 

não é preciso extensos levantamentos para percebemos que as imagens com modelos de 

mulheres predominam na publicidade brasileira. "O célebre verso de Vinicius de 

Moraes – me desculpem as feias, mas beleza é fundamental – continua atual para definir 

quaisquer feminilidades" (BELELI, 2007, P. 201).  

  
Primeiro, como mostrou Goffman, frente ao mundo masculino mas, como 

veremos aqui, a classificação também se dá frente aos vários tipos de mulher. A 

identidade da mulher vai se diferenciar também da noção de menina ou 

mocinha. Em um anúncio da Max Factor, a foto de uma mulher exuberante e 

uma frase definem a diferença: “Algumas coisas são melhores numa mulher do 

que numa menina”. A identidade da mulher é marcada no sistema publicitário 

pelo lugar diferenciado frente ao universo masculino e diferenciado frente à 

noção de menina. Este lugar pode ser até mesmo o de coisa. (ROCHA, 2011, p. 

28). 

 

Sendo assim, a mulher nada mais é do que um produto a ser descartado a 

qualquer momento. Sob essa perspectiva de um ideal de beleza, a mulher é explorada na 

publicidade até que seja descartada. Não é à toa que o universo da moda, exige padrões 

como altura, peso e medidas bem definidos, para que apenas um tipo de imagem da 

mulher fosse tido como o perfeito, um ideal a ser buscado pelas demais. E quando essa 

modelo ultrapassa os padrões, envelhecendo ou engordando,  é descartada e substituída 

por outra nos padrões pré-estabelecidos.  

  

        3. A representação da mulher na propaganda do chocolate Snickers 

 

Analisaremos os vídeos brasileiros e de outros países da campanha "Você não é 

você quando está com fome". A campanha que é da marca Snickers já foi reproduzida 

em mais de 80 países e em diferentes versões.  

  
Em comentários feitos pelos espectadores é perceptível que o 

público recebeu a mensagem de diferentes formas. Muitos 

relatam que o machismo na campanha é evidente, que 

estereotipa a mulher como sendo uma pessoa irritada e sem 

controle. Enquanto que, outros espectadores acreditam que o 
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conteúdo da mensagem é direcionado ao humor e não afirma 

ou cria algum estereótipo. (SITENESKI et al, 2016, p. 7). 

   

No comercial do chocolate snickers fica claro o preconceito de gênero na 

representação feminina. Essa pesquisa presente em uma análise da campanha Você não 

é você quando está com fome da Snickers, feita pelos alunos da Universidade de Passo 

Fundo - UPF, (SITENESKI; PREVEDELLO; MEREGALLI; SOARES; GUSATTI) 

 sobre o machismo presente na publicidade, reforça nossa linha de pensamento. 

 

 
Figura 1. Análise da campanha Você não é você quando está com fome da Snickers. Passo Fundo (RS), 
Universidade de Passo Fundo - UPF, 2016. 

 

No primeiro exemplo, temos o comercial do vestiário, em que a atriz Cláudia 

Raia faz o personagem Rafa. Enquanto ele é considerado chato e reclamão ele é 

representado como mulher. A partir do momento que ele come o chocolate ele vira 

homem e lhes dão o sentido de não ser mais chato, representado agora por um ator. Com 

a famosa pergunta: “Melhor?” e a resposta “Melhor!” o preconceito e estereótipos se 

repetem em inúmeros vídeos de publicidade da marca. Na figura 2, podemos observar o 

início do preconceito. 
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Figura 2. O personagem Rafa representado por Cláudia Raia, reclamando no vestiário. Minuto 00h10min do vídeo 
no portal YouTube. 

Segundo Sabat, o discurso publicitário constitui-se de práticas cotidianas 

exercidas na sociedade, ele está imerso em tais práticas e é nelas que encontra objetos 

para construir sua própria materialidade. (SABAT, 2003, p. 158). 

Diferentemente, o comercial snickers se contrapõe às práticas exercidas na 

sociedade, pois, um homem jamais seria visto como uma mulher pelo simples fato de 

discutir com os colegas em um vestiário seja qual for o assunto. O homem enraivado e 

reclamão poderia ser representados pelo ator desde o início do comercial e, após comer 

o chocolate, ficar mais calmo. Porém, a agência de publicidade preferiu demonstrar essa 

“chatice” numa representação feminina. Na figura 3, observamos o momento da 

transição, em que é oferecido o chocolate snickers como uma espécie de cura aos males 

do humor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

 
Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=GkgzJCiYfIY>  Acesso em: 12 de jun. 2017. 
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Figura 3. Oferta do chocolate snickers ao Rafa, ainda representado por Cláudia Raia. Minuto 00h16min  do vídeo 
no portal YouTube. 

A partir daqui, fica nítido a discriminação da mulher, sendo ela estigmatizada ao 

ser representada como chata e reclamona. Como se esses dois adjetivos pejorativos 

fossem personalidades da mulher.  Isso é grave, pois, deixa claro que quem elaborou 

esse comercial publicitário estava falando de uma realidade existente apenas na 

perspectiva do preconceito. 

É importante não esquecer que o discurso publicitário não é autônomo, não tem 

vida própria, quando a publicidade fala, nós também estamos falando. (SABAT, 2003, 

p. 158).  

Na figura 4, acompanhamos o final da transição dos personagens, substituindo a 

atriz por um ator e fechando com o preconceito visível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________ 

 
Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=GkgzJCiYfIY>  Acesso em: 12 de jun. 2017. 
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Figura 4. O personagem Rafa agora é representado por um ator, respondendo agora calmo que está melhor.  
Minuto 00h23min do vídeo no portal YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=GkgzJCiYfIY. 

Sempre finalizados com o slogan “Você não é você quando está com fome, o 

comercial vai disseminando o preconceito de gênero e os estereótipos femininos. Você 

não é você quando está com fome homem, você é uma mulher, coma o chocolate 

snickers que voltará a ser um homem forte, viril, bem humorado, jogador de futebol 

americano dos bons e assim por diante. Essa é a proposta do comercial publicitário 

Snickers.  

Para Sabat, a publicidade está inserida na cultura e não fora dela, de modo a 

observá-la de um lugar distanciado para, aí sim, ser elaborada. (SABAT, 2003, p. 158). 

Mas, o que vemos na publicidade do snickers é que a cultura não foi observada 

de forma livre de preconceitos. Se a publicidade está inserida na cultura, o que vemos 

aqui é a cultura da discriminação.  

Os estereótipos de gênero estão fortemente inseridos na sociedade atual, sendo 

claramente assumidos no consumo e em especial na publicidade, como reprodutora das 

realidades sociais e das ideologias. (GOFMAN, 1979). 

 

 

 

__________________ 

 
Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=GkgzJCiYfIY>  Acesso em: 12 de jun. 2017. 
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Na figura a seguir, observamos mais um exemplo do estereótipo na publicidade 

snickers. Dessa vez, o da dona de casa, preocupada com a geladeira vazia, com a 

bagunça da casa, com a toalha molhada em cima da cama. Esses papéis foram 

representados pela atriz Betty Faria. Após comer o chocolate, novamente o personagem 

se transforma em um homem, representado por algum ator, e, sempre se sentindo 

“melhor”.  

  

  
Figura 5. Imagens do comercial, usando a atriz Betty Faria para representar o papel de dona de casa. 

Enquanto os colegas jogam vídeo game, o personagem Léo representado por 

uma mulher (atriz Betty Faria) reclama da geladeira vazia. Minuto 00h11min do vídeo 

no portal YouTube.¹ 

A oferta do chocolate Snickers, dizendo que o personagem Léo fica insuportável 

quando está com fome ocorre no minuto 00h16min do vídeo no portal YouTube. 

Tradicionalmente as mulheres apareciam nos anúncios publicitários como mães 

e esposas, mas a propaganda moderna concentra-se nos problemas que a maior parte das 

 

__________________ 

 

¹ Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=_WbZpUXV2LQ>  Acesso em: 12 de jun. 2017. 
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mulheres enfrenta nos dias atuais, principalmente as questões relacionadas à dupla 

jornada de trabalho: fora de casa e com os afazeres domésticos. Tais anúncios 

publicitários enfatizam “o fato de que mesmo sendo as mulheres bem recebidas pelo 

mercado de trabalho elas nunca deixariam de ser consideradas donas de casa”. 

(VESTERGAARD; SCHRODER, 2004, p.121 apud DIAS; CASSIANO, 2010). 

O comercial circula por 80 países e, apesar de serem produzidos por agências de 

publicidades distintas, seguem a mesmo conceito global, mantendo os mesmos 

parâmetros. Trouxemos alguns exemplos pertinentes à nossa análise. Na figura a seguir, 

observamos o preconceito representando a mulher como fraca e idosa. Após comer o 

chocolate, além da transformação em homem, ele é representado como jovem e jogador 

de futebol americano. Vídeo do jogador de futebol americano sendo representado por 

uma atriz idosa. A partir do minuto 00h28min do vídeo postado no portal YouTube.¹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

 

¹Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=tDkTNMK1V50&t=302s>  Acesso em: 12 de jun. 2017. 
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Figura 6. Imagens de vídeos publicitários do snickers em outros países com as ideologias preconceituosas de 
velha, mulher fraca, gorda e homossexual respectivamente. 

E assim segue em outros países. Esse próximo é de 2013, no japão. Repetindo o 

mesmo conceito da mulher que não consegue jogar beisebol. Após comer o chocolate, 

as atrizes do comercial se transformam em homem, e são sempre representados de 

pessoas conhecidas pelo público, famosos. Comercial Snickers do Japão, 2013. Às 

cantoras Lena Katina e Julia Volkona, da dupla t.A.Tu. representaram os personagens.¹ 

O estereótipo de beleza também é presente nesta publicidade. Este vídeo de 

Porto Rico (Puerto Rico), nos Estados Unidos, deixa claro o estereótipo de que beleza é 

 

 

__________________ 

 

¹ Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=v8_BAp78joU>  Acesso em: 12 de jun. 2017. 
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sinônimo de magreza ao transformar a personagem, antes representada por uma atriz 

estereotipada de gordinha, em uma atriz magra. (A personagem antes do snicker estava 

estressada e acima do peso. Após comer o chocolate aparece uma atriz sorridente e 

magra.¹ 

Por último, e não menos importante, o preconceito contra homossexuais também 

esteve presente nesse comercial. O ator representa um suposto professor de academia, 

em uma aula aeróbica com mulheres. Após comer o chocolate o mesmo ator aparece 

trajando uniforme de jogador de futebol americano e deixa as alunas sozinhas. A 

publicidade foi muito além do preconceito apenas com mulheres.² 

         4. Conclusão 

  

Com esta análise concluímos que, o preconceito de gênero e estereótipos estão 

presentes na publicidade e propaganda do chocolate snickers, bem como estão presentes 

em outras publicidades e em outros contextos da sociedade. Vimos que a mulher foi 

perdendo seu espaço desde o desmoronamento materno na pré-história. Com o aumento 

das riquezas, o homem foi ganhando uma posição mais importante que as mulheres no 

papel familiar e essa vantagem estenderam-se para a filiação abolindo os direitos 

maternos.  Desde então, vem sofrendo com a submissão e falta de personalidade.  

Apesar de, a mulher ter conquistado muitas lutas e se empoderou com os 

discursos feministas, infelizmente, ainda vemos o preconceito embutido em produtos, 

marcas, discursos e mídias. Por isso, torna-se indispensável haver discussões como esta 

e análises em cima de todos esses produtos e discursos.  

 Aprendemos que, mesmo a mulher tendo conquistado seu espaço no mercado de 

trabalho, precisamos cuidar para que esses trabalhos não venham carregados de 

ideologias. Como é o caso da publicidade do chocolate Snickers, deram oportunidades 

para mulheres, mas para que representassem papéis estereotipados e carregados de 

ideologias machistas. Infelizmente, concluímos em nossa análise que a publicidade 

global do chocolate snickers é sim mais um exemplo do preconceito de gênero na 

representação feminina. 

 

 

 

__________________ 

 

¹ Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=riuEvs9xNXM>  Acesso em: 12 de jun. 2017. 

² Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=tDkTNMK1V50&t=53s>  Acesso em: 12 de jun. 2017. 
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