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Resumo 
Este artigo analisa a diferenciação e a isenção da cobrança de ingresso em festas para as mulheres, 

dialogando com o conceito de Femversiting. Com o objetivo de entender as razões da desigualdade 

de direitos e gêneros nesta prática mercadológica e social, observarmos o uso imagético da mulher 

como objeto de consumo. Para as análises desta pesquisa, utilizamos reportagens, vídeos que 

retratam as práticas do Femversiting e, principalmente, peças publicitárias de festas realizadas nas 

casas de show Açaí Biruta, Hotel Gold Mar e Mormaço Bar & Arte, de Belém do Pará. Através 

deles, é possível fazer uma discussão mais ampla sobre a objetificação da mulher e sua 

representação na publicidade contemporânea. 
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Considerações iniciais 

Afinal, mulher deve pagar ingresso da entrada de festas ou não? Esta é uma questão divide 

até mesmo as mulheres dos movimentos feministas. No entanto, a prática não deve ser 

compreendida somente como algo mercadológico e mesmo estratégico em um negócio, mas 

também como uma reprodução de discursos culturais da sociedade com forte herança e presença 

patriarcal, carregada de estereótipos machistas. 

Neste sentido, este artigo explora uma nova proposta para a produção de discursos 

midiáticos que influencie positivamente não apenas as mulheres, mas a sociedade como um todo. 

                                                           
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática DT 6 – Interfaces Comunicacionais, da Intercom Júnior – XIII Jornada de 

Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 
2 Estudante do 4º semestre de Comunicação Social - Publicidade e Propaganda na Universidade da Amazônia (Unama). 
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4 Orientador e co-autor do trabalho. Graduado em Comunicação Social (Jornalismo) e Mestre em Ciências Sociais 

(Antropologia). Professor na Estácio FAP. Coordenador da Linha de Pesquisa “Comunicação, Cibercultura e 

Antropologia: a relação entre consumo, cultura e produção de sentidos na contemporaneidade”, no Programa 
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Ao observarmos os anúncios publicitários de festas em Belém do Pará, nossos objetos de análise, é 

possível perceber que este fenômeno social é complexo e dificulta expansão de uma publicidade 

que dissemine o empoderamento5 feminino, isto é, o chamado Femversting6.  

Para Maria Clara do Nascimento e Juliana Dantas (2015, p.2), empoderamento feminino 

surgiu devido ao avanço dos movimentos feministas, trazendo consigo reflexões e implementações 

políticas direcionadas a autonomia das mulheres nos diversos espaços de atuação. 

Algumas festas, como é o exemplo do “Sunset Gold Mar”, realizado no Hotel Gold Mar, 

que também é restaurante e bar e está localizado no bairro do Telégrafo, periferia de Belém, mas 

distante poucas quadras de áreas mais “nobres” e do centro da cidade, não apenas oferece a entrada 

gratuita para as mulheres; ele disponibiliza outro “privilégio” gratuito a elas: caipirinha, cachaça de 

jambu (erva típica da região amazônica), entre outras bebidas alcóolicas. 

Levando este e outros exemplos em conta, bem como a recente determinação da Justiça, que 

se refere a igualdade dos preços para homens e mulheres nas entradas de estabelecimentos (bares, 

restaurantes, boates, etc), nesse sentido, no artigo discutimos os fatores sociais, culturais e 

mercadológicos que regem a distinção dessas taxas, tendo em vista que a prática é recorrente não 

somente nas festas que ocorrem em Belém, mas também diversas outras capitais e demais cidades 

do Brasil. 

 

Para e por uma igualdade de gênero e direitos 

As discussões sobre os preços diferentes cobrados nas “baladas” no Brasil viraram pauta 

de discussão pública em larga escala principalmente nas últimas semanas de junho de 2017, quando 

este artigo começava a ser finalizado. Os debates realizados nos meios midiáticos ultrapassaram o 

viés “somente” comunicacional; o assunto virou, também, questão jurídica7. 

Em 6 de junho de 2017, a Juíza Caroline Santos Lima, do Juizado Especial e do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) de Brasília, proferiu decisão indeferindo 

pedido de liminar formulado pelo consumidor Roberto Casali Junior contra a R2 Produções. Em sua 

decisão, a Juíza afirma que: a diferenciação de preço com base exclusivamente no gênero não tem 

ordenamento jurídico e contraria os Direitos do Código do Consumidor. Apesar das pessoas, 
                                                           
5 Ação social coletiva de conscientização de direitos sociais e civis. 
6 Uma junção das duas palavras em inglês: feminine (feminino) + adversiting (propaganda).  
7 Como é possível notar na reportagem “Justiça do DF vê abuso em preço diferente de ingressos para homens e 

mulheres”. Disponível em <http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/justica-do-df-ve-abuso-em-preco-diferente-de-

ingressos-para-homens-e-mulheres.ghtml>. Acesso em 10 de julho de 2017. 

http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/justica-do-df-ve-abuso-em-preco-diferente-de-ingressos-para-homens-e-mulheres.ghtml
http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/justica-do-df-ve-abuso-em-preco-diferente-de-ingressos-para-homens-e-mulheres.ghtml
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empresas serem livres para contratarem, essa autonomia não deve ser utilizada para justificar 

práticas abusivas como esta. 

Na opinião de Caroline, a situação das mulheres é ainda mais delicada, porque por tratar-se 

de uma prática reproduzida há muito tempo, pode refletir em uma "falsa" aparência de normalidade, 

de regularidade. Mais que isso: para justificar o abuso, a juíza descreve a distinção como “isca” de 

atração para os clientes do sexo masculino, assim, tornando a prática uma afronta às clientes, ainda 

que de forma sutil, velada, além de ser um ato ilícito8. 

A discussão ganhou maior fôlego ainda após a reportagem exibida pelo programa 

Fantástico9, da TV Globo, no dia 25 de junho deste ano, que destacava que a determinação do 

Ministério da Justiça que caracterizava a cobrança diferenciada entre homens e mulheres como 

ilegal. A partir de agosto, a lei será válida para todos os estabelecimentos do Brasil. 

Na reportagem, uma das opiniões contrárias à distinção do ingresso para homem e mulher 

é a de Roberto Casali Junior, estudante de Direito. O graduando afirma: “Eles abraçam o preço pra 

mulher, porque a maioria dos homens heterossexuais vão querer isso. Eles fazem a mulher de 

produto e o homem de 'trouxa' cobrando o maior preço possível para que eles ganhem mais dinheiro 

com isso” (sic), afirma o estudante. 

Em 3 de julho, o órgão subordinado ao Ministério da Justiça, Secretaria Nacional do 

Consumidor (Senacon) determinou a ilegalidade mulher pagar menos pelo mesmo serviço. No 

texto, é dito: “Diferenciação de preço entre homens e mulheres é uma afronta ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, uma prática comercial abusiva. Utiliza a mulher como estratégia de 

marketing10 que a coloca em situação de inferioridade” (SENACON, 2017). 

Expressa esta determinação, a Senacon elaborou nota técnica11 para que bares, 

restaurantes, casas de festas, entre outros estabelecimentos, ajustem os seus serviços de acordo com 

a legalidade. Os locais que não cumprirem esta exigência, poderão ser punidos, sendo possível que 

                                                           
8 Segundo Levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no Brasil, uma mulher é vítima de estupro a cada 

11 minutos. Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/sociedade/no-brasil-um-estupro-a-cada-11-minutos>. 

Acesso em 08 de julho de 2017. 
9 Disponível em <http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2017/06/homem-entra-na-justica-contra-preco-menor-para-

mulher-em-show-e-balada.html>. Acesso em 08 de julho de 2017. 
10 Preço diferenciado para homens e mulheres é ilegal e será fiscalizado. Disponível em:  

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2017/07/preco-diferenciado-para-homens-e-mulheres-e-ilegal-e-sera-

fiscalizado. Acesso em 10 de julho de 2017. 
11 Ver mais em “Nota técnica sobre diferenciação de preços em função do gênero é ilegal”, disponível em: 

<http://www.justica.gov.br/noticias/diferenciacao-de-precos-em-funcao-de-genero-e-ilegal/nota-tecnica-2-2017.pdf>. 

Acesso em 07 de julho de 2017. 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/no-brasil-um-estupro-a-cada-11-minutos
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2017/06/homem-entra-na-justica-contra-preco-menor-para-mulher-em-show-e-balada.html%3e.
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2017/06/homem-entra-na-justica-contra-preco-menor-para-mulher-em-show-e-balada.html%3e.
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2017/07/preco-diferenciado-para-homens-e-mulheres-e-ilegal-e-sera-fiscalizado
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2017/07/preco-diferenciado-para-homens-e-mulheres-e-ilegal-e-sera-fiscalizado
http://www.justica.gov.br/noticias/diferenciacao-de-precos-em-funcao-de-genero-e-ilegal/nota-tecnica-2-2017.pdf
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o consumidor que se sinta prejudicado com a desigualdade, recorra a órgãos como o Programa de 

Proteção e Defesa do Consumidor (Procon). 

Levantamos outra provocação: se os homens pagam pelas entradas, não seriam eles que 

deveriam receber as bebidas grátis, como benefício pelo preço do ingresso? A problemática exposta 

não é a distinção das entradas em si, levando em consideração a desigualdade presente nos salários 

e representatividade das mulheres na sociedade brasileira. O fator problema em análise são os 

motivadores que tornam esses preços diferentes, principalmente quanto a reflexão da mulher 

posicionada como uma mercadoria, um insumo para o homem. 

Nesta ampla discussão, não se pode deixar de lado também o papel de digital influencers, a 

youtuber Jout Jout. No vídeo titulado “Pensando, pensei”12, Jout Jout relata uma situação onde nem 

mesmo os brasileiros percebem onde está o erro ou a diferença cultural presente na circunstância. 

Na ocasião, ela estava com amigos e Jack, proveniente da Inglaterra, questionou a razão de mulher 

pagar R$ 40 reais e homens R$ 50. Surpresos, os brasileiros perguntam: “Na Inglaterra, não é 

assim?" E o inglês responde que não, porque é o mesmo preço para todos os seres humanos, o que 

aumenta mais ainda a surpresa dos brasileiros presentes naquele momento.  

Para Rollo (2011), 

 

"Não existe relação lógica entre o sexo feminino e a isenção do pagamento de 

entrada ou entre a concessão de desconto. Trata-se de estratégia de marketing, que 

visa atrair maior público, mas configura prática comercial abusiva, porquanto a 

própria Constituição Federal veda distinções que levem em consideração o sexo, 

ressalvando as hipóteses em que as discriminações são lícitas no seu próprio bojo" 

(ROLLO, 2011, p.151) 

 

Retornando ao vídeo do vlog Jout Jout Prazer, uma das seguidoras da Jout Jout já inicia o 

comentário com: “Infelizmente é assim...”, aceitar uma cultura marcada pelo patriarcado e o 

machismo faz com que diversas mentalidades imaginem a mulher como consumo, objeto, ou como 

dito pela internauta: “um montinho de pedacinho de carne de minissaia”. 

De acordo com Trautwein e Bergestein (2017), a normatização, a reprodução de hábitos 

abusivos no Brasil ocorre pelo fato da ilegalidade se fazer presente de maneira “discreta” no 

cotidiano dos brasileiros. Assim, o que se percebe é que muitas vezes o produto se restringe a um 

                                                           
12 Vídeo "Pensando, pensei" de JoutJout Prazer. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=0z8mCkBZ34U>. 

Acesso em: 01 de julho de 2017. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0z8mCkBZ34U%3e.
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gênero objetificado pelo o seu corpo, desconsiderando visões da mulher como um indivíduo digno 

de individualidade, habilidades e capacitações intelectuais. 

Como reação a estas e outras práticas, apesar dos desafios de gênero encontrados nas 

práticas de Comunicação Social, encontramos uma nova visão de midiatizar a imagem feminina, 

proporcionando ações de Femversiting, também para a conscientização de todos os gêneros. 

 

A mulher na publicidade de festas paraenses 

Partindo da ideia de analisar e problematizar as razões das mulheres pagarem menos em 

festas, possivelmente para serem colocadas como objetos de prazer e consumo nas propagandas, 

dentre inúmeros possibilidades que se renovam constantemente, analisamos aqui apenas alguns 

locais de festas que ocorrem (ou não) esta diferenciação nos preços. São eles: Mormaço Bar e Arte, 

Gold Mar Sunset, Açaí Biruta e a Festa “Dopasmina”.  

No já citado anteriormente Sunset Gold Mar, além das festas dominicais (em geral) de 

reggae, brega, pop e rock, os visitantes podem fazer programações em barcos e iates. Tambpem no 

domingo, em geral o dia “mais agitado” no Gold Mar, a entrada é gratuita para universitários e 

mulheres até o final da tarde. 

 

Imagem 02: Especial Páscoa do Sunset Gold Mar. Reprodução: Facebook 
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No flyer da festa “Especial Páscoa” do Sunset Gold Mar, percebemos que a única pessoa 

do gênero feminino da peça publicitária é representada como uma “coelhinha”, assim, a mulher é 

retratada de forma sensual e olhar provocativo. A simbolização sexualizada não ocorre com os 

demais homens do anúncio de divulgação da festa. 

Outro ponto de análise é a informação “toque da sirene: caipirinha grátis para elas”, que 

nos remete a ideia fixada no imaginário popular de que a mulher (talvez) ingira menos bebida 

alcóolica que o homem. No entanto, pode trazer a um pensamento mais negativo: a mulher bêbada, 

assim como qualquer pessoa embriagada, tende a ser mais vulnerável, ficando mais propensa a 

sofrer ações abusivas de várias naturezas: psicológica e sexual. Sobre isto, Caroline Heldman 

(2016) publicou em seu blog: “a objetificação da mulher, recorrente em peças de publicidade, ainda 

que tenha caráter subjetivo, contribui para a construção de uma sociedade que naturaliza abuso e 

violências de gênero reais, físicas e psicológicas”. 

Neste “passeio” por casas de shows e festas em Belém, encontramos o Açaí Biruta, em que 

prevalecem atrações de reggae e pagode. No entanto, o local não raramente também recebe 

programações ocorrem programações de trance, festas aparelhagens de tecnobrega e shows de 

grupos nacionais da cena alternativa nacional como, por exemplo, da banda Vanguart. Observemos 

a seguinte peça: 
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Imagem 03: Baile das Santinhas. Reprodução: Facebook, 
 

 

De alguns anos para cá, não é incomum vermos festas no Brasil que utilizam termos como 

“novinhas” e “santinhas”. A expressão “novinhas” soa ainda mais preocupante, visto que algumas 

pessoas usam desses atributos a entender essa mulher como pouco experiente e às vezes menores de 

idade, o que qualificaria ao crime de pedofilia, para os homens adultos. De acordo com Karla Grillo 

(2006), 

 

“Se é a circunstância que nos habitua a usar determinados significados, significa 

que é a ideologia de uma sociedade que nos habituou a ver a figura feminina como 

objeto. E com base no conhecimento e expectativas do público, as mensagens 

publicitárias são feitas de forma a conotação e denotação que este público espera 

de tal imagem” (GRILLO, 2006, p.99). 
 

 

Em suma, a peça publicitária do “Baile das Santinhas” do Açaí Biruta levanta a proposta 

da “santinha” e da “diabinha” e, assim como o Gold Mar, a mesma não coloca a imagem de 

nenhum homem como o personagem sensual. No mesmo anúncio, uma informação em destaque: 

“santinhas não pagam até 17h30”; isto é, meia hora a mais do que os (homens) universitários. 

A presença das “novinhas” é mais clara no Mormaço Bar e Arte, fundado há mais de duas 

décadas, no bairro da Cidade Velha, o mais antigo e histórico da capital paraense. O ambiente, além 
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de funcionar como restaurante, promove festas de vários ritmos; de modo geral, no entanto, sua 

programação é mais voltada para o rock, reggae e a famosa festa de brega paraense, o “Bregaço no 

Mormaço”. Além desta, o “Morma”, como é chamado, recebe grande público no "Baile das 

Novinhas" e em festas universitárias, como por exemplo, "Pinga na Seringa", produzida pelos 

estudantes de Medicina da Universidade do Estado do Pará (Uepa). 

 

 

Imagem 04: Peça de divulgação do Brega no Mormaço, disponível na página no Facebook do local. 

 

Nesta arte, é importante e curioso notar ainda que, na semana em homenagem ao Dia da 

Mulher, espera-se uma propaganda que privilegie e não objetifique este gênero. Contudo, não é essa 

“homenagem” que as mulheres receberam do Mormaço Bar & Arte. Na peça de divulgação da festa 

“Brega Mormaço”, percebemos a presença de mulheres loiras e brancas (estereótipo de padrões de 

beleza, biotipo não tão comum na Amazônia) com roupas decotadas e expressões sensuais e a 

informação "normatizada" se repete: mulheres entram de graça até 22h. A objetificação da mulher, 

neste caso, é uma das mais claras dentre as festas observadas. 

Sobre o papel da mulher na Publicidade, José Veríssimo afirma que:  
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“Ao longo da história  da  publicidade  a  mulher  tem  sido  associada  aos  mais 

diversos  produtos,  mesmo  que  estes  não  lhes  sejam  destinado,  como  é  o 

caso dos produtos para homens. Nestas situações, a mulher acaba por ser ela 

própria um produto, um  objeto,  já  que  emerge  nas  mais  diversas  poses, 

funcionando como um elemento altamente persuasivo” (VERÍSSIMO, 2005, p.7). 
 

 

Isto também se adequa a outra festa, que ocorreu em março de 2016, que causou grande 

polêmica em Belém do Pará: a “Dopasmina”, promovida por estudantes de Medicina da Faculdade 

Metropolitana da Amazônia (Famaz). Embora o nome “dopasmina” remeta a substância Dopamina, 

a mesma sugere o apelo ao ato de “dopar” alguém; mais especificamente, “as mina” (sic), isto é, a 

mulher, que ficaria então vulnerável e suscetível a abusos sexuais, por exemplo. 

 

 

Imagem 04: Captura de tela da arte de divulgação festa “Dopasmina”, em março de 2016. 

 

Muito além da venda e do consumo, a propaganda possui forte influência na reprodução de 

atitudes e comportamentos na sociedade, muitas vezes contribuindo para a opressão de grupos que 

até hoje lutam por maior igualdade, como as mulheres. Para combater a comunicação machista e 

sem representatividade feminina, as reações e os discursos contra o machismo se fazem necessários, 

no próximo tópico, veremos de quais maneiras a luta feminista pode ser feita na publicidade. 
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Femverstising para eles e elas 

Corpo feminino “esbelto”, pele branca, altura mediana, bumbum grande e sem celulites 

seios grandes... Um conjunto de estereótipos e padrões que pouco se adequam à realidade da mulher 

brasileira são expressos em peças de comunicação, que deviam informar e representar diversos 

grupos, mas não o fazem. 

Segundo texto de Mariana Martins, publicado no site Knoow Net (2016), Femvertising é: 

 

“O conceito de femvertising, que parte da junção das palavras feminism 

(feminismo) e advertising (publicidade), diz respeito a um gênero de publicidade 

cujo conteúdo se centra em mensagens sobre empoderamento feminino, em 

detrimento do nome das marcas e dos produtos publicitados. O conceito tem-se 

estabelecido nos últimos anos com a crescente manifestação do movimento 

feminista contra a marginalização e sexismo da mulher na publicidade” 

(MARTINS, 2016). 

 

Indo além, os estereótipos são muitos e construídos desde a infância do indivíduo do 

gênero feminino. Como já dizia a célebre afirmação de Simone de Beauvoir (1980): “não se nasce 

mulher, torna-se mulher”, dessa maneira, quebra-se a ideia da mulher delicada, quieta, amante da 

cor rosa e do vermelho, não consumidora de cerveja e cigarros, imagem que deveria ter ficado para 

trás há algum tempo, sobretudo desde o século XX, onde a mulher participou de diversos 

movimentos feministas, como por exemplo, o Movimento Sufragista13, que garantiu o direito do 

voto ao público feminino. 

Neste sentido, merece destaque ainda atuais (re) ações no campo da comunicação, como as 

do grupo de Jornalismo Feminista, Think Olga14, que disponibiliza gratuitamente Manuais de 

Jornalismo Humanizado. O material expõe as generalizações praticadas na área jornalística, 

principalmente ao que se refere à figura da mulher e que nos fazem perceber que para as mulheres 

são atribuídas mais característica sexuais, corporais do que intelectuais.  

De acordo com a pesquisa realizada pela plataforma feminista She Knows15: 

 

“91% das mulheres acreditam que a maneira como são retratadas na publicidade 

impacta diretamente à sua autoestima; 51% das mulheres gostam de anúncios “pró-

                                                           
13 Mulheres no Séc. XIX e o Movimento Feminista. Disponível em: 

http://temafeminismopolitico.blogspot.com.br/2015/03/mulheres-no-seculo-xix.html. Acesso em 12 de julho de 2017. 
14 Think Olga – Empoderamento feminino por meio da informação. Acesso em: http://thinkolga.com/ 
15 http://www.sheknows.com/.  

http://temafeminismopolitico.blogspot.com.br/2015/03/mulheres-no-seculo-xix.html
http://thinkolga.com/
http://www.sheknows.com/
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mulheres”, pois acreditam que eles quebram barreiras de igualdade de gênero; 81% 

das entrevistadas afirmaram que os anúncios que retratam mulheres desta maneira 

são importantes para as novas gerações; 71% destas acreditam que as marcas 

devem ser responsáveis por usar publicidade para promover mensagens positivas 

para mulheres e meninas; 62% acham que qualquer marca pode entrar no espaço 

publicitário pró- feminino; 94% acreditam que retratar as mulheres como símbolos 

sexuais em anúncios é prejudicial; mais da metade disseram ter comprado um 

produto porque gostaram de como a marca e sua publicidade retratam mulheres; e 

46% têm seguido uma marca nas mídias sociais , porque eles gostam o que a 

empresa representa” (2014). 
 

 

Embora muitas propagandas já trabalharem a representatividade feminina mais próxima da 

realidade, é fato que a maioria não se sente retratada através dos meios midiáticos. O Femversiting 

nasce com a proposta de tornar a mulher um ser empoderado e respeitado. No entanto, existe outro 

contraponto, que Laura Bates, fundadora do projeto Everyday Sexism, publicou no jornal The 

Guardian: “Há uma grande diferença entre simplesmente soltar uma campanha sob o viés do 

Femvertising na esperança de que ela se tornará viral e realmente exercer políticas que promovam a 

igualdade” (Bates, 2014). 

 

Imagem 05: Campanha Real Dove. Reprodução: Dove Brasil. 

 

Para exemplificar estas discussões sobre o Femversting e de que modo ele pode ser 

utilizado na Publicidade, podemos observar duas campanhas publicitárias: “a Real Beleza” de 
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Dove, que teve início em 2004 no Brasil. Analisamos também a campanha “Like a girl”, produzido 

pela empresa Always. 

Diversas peças publicitárias são criadas ao redor do mundo para mostrar a mulher não 

somente a pessoa delicada, o sexo frágil, a responsável pelas atividades domésticas e sim, que ela 

pode ser independente, forte, bonita exatamente como ela é. A partir dessas análises de ações 

feministas e realizadas de forma empoderada, é possível solucionar a objetificação feminina nas 

peças de divulgação. ” 

No anúncio publicitário da Imagem 05 notamos que, diferentemente ao que é comumente 

veiculado na publicidade brasileira, as modelos não são as estereotipadas, e sim, se relacionam 

diretamente e sem pudores e receios ao que está escrito nesta peça de divulgação: "Ao contrário das 

outras mulheres dessa revista, nós estamos aqui para mostrar curvas reais". 

Nela percebemos corpos variados. Mulheres baixas, altas, com pernas mais grossas, outras 

com a barriga mais cheia, e outras com o rosto mais redondo, o que corresponde mais a realidade do 

que é exposto por outras empresas. Ora, por que esse padrão não pode ser bonito também? Para 

Bordieu (1999), 

 

“Os publicitários evocam nos comerciais, a partir das diferenças, os variados 

“sensos comuns” inseridos no cotidiano, para criar intimidade com o consumidor, 

universalizando a diversidade dos sujeitos. O discurso publicitário para representar 

homens e mulheres, utiliza padrões de categorização, classificação, hierarquização 

e ordenação da realidade e das relações entre as pessoas, capazes de significar os 

contextos desejados de forma a torna-los compreensivos e consumíveis. Dessa 

maneira, as propagandas vendem estilos de vida, sentimentos, visões de mundo, 

fazendo com que, mesmo que não compremos os seus produtos, estamos 

consumindo e reproduzindo os seus discursos” (BORDIEU, 1999, p.59). 
 

 

Essa insegurança feminina é construída para muitas mulheres, desde a infância. A proposta 

da Dove é “desconstruir” o ideal estético e de superioridade masculina, assim, atribuindo qualidade 

para a estética de todas as mulheres. Em texto publicado no site da empresa Dove, 

 

“O problema é que somos tão bombardeadas por padrões de beleza inatingíveis – 

em revistas, na TV, em comerciais e nas redes sociais – que não valorizamos a real 

beleza em nós mesmas. Mais da metade das mulheres no mundo concordam com a 

ideia de que, no que se refere a sua imagem, elas mesmas são as que mais se 

criticam. Nossa percepção de nós mesmas é bem menos positiva do que deveria 

ser. Já que sabemos que sentir-se bonita é o primeiro passo para sermos mais 

confiantes e felizes, decidimos tomar uma atitude com relação a isso”.  



 

 

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

 

13 

 

 

Outro exemplo de prática publicitária visando o Femverstising é a campanha do “Like 

Girl”, produzida pela Always, empresa mundial de absorventes. Em uma de suas mais recentes 

campanhas, um vídeo online, filmado sob a direção da cineasta Lauren Greenfield, a aposta é no 

slogan “Reescreva suas regras”, com o objetivo de mostrar que o “fazer como uma garota” é 

sinônimo de vigor e confiança. 

 

 

Imagem 06: Campanha “Likeagirl” da Always. Reprodução: Always. 

 

No vídeo, surge a pergunta: o que significa fazer alguma coisa 'tipo menina’? Nas primeiras 

cenas, os atores agem como se correr e lutar feito uma menina seja algo realizado de maneira 

desconcertante, a mesma cena se repete para os meninos e as meninas (adultas e crianças). Há ainda 

a personagem que acredita que ela enquanto ela correr, irá bagunçar o cabelo, como se isso fosse 

mais importante do que a ação da corrida. Arremessar “como uma menina” também parece um 

problema, visto que, as atrizes não conseguem arremessar com força e vontade. A fraqueza e a 

incapacidade prevalecem, até surgir Dakota, uma menina de 10 anos, que ao pedirem que ela "corra 

como uma menina", a mesma realiza a atividade com toda a força e capacidade. 

A propaganda proposta pela Always nos faz analisar as razões das mulheres serem 

associadas como seres mais frágeis, discretos, sorridentes e sensíveis. Essa construção pode ser 

descrita por Bordieu (1999), ao que ele conceituava como "Dominação Masculina": 
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“A dominação masculina, que constitui as mulheres como objetos simbólicos, cujo 

ser (esse) é um ser percebido (percipi) tem por efeito coloca-las em permanente 

estado de insegurança corporal, ou melhor, de dependência simbólica: elas existem 

primeiro pelo, e para, o olhar  dos  outros,  ou  seja,  enquanto  objetos receptivos, 

atraentes,  disponíveis.  Delas se espera que sejam “femininas", isto é, sorridentes, 

simpáticas, atenciosas, submissas, discretas, contidas ou até mesmo apagadas” 

(BORDIEU, 1999, p.41). 

 

Neste sentido, surge um ideal diferente proposto pelos movimentos feministas e a 

comunicação feminista, o Femvertising, este conceito determina uma divulgação, propagação de 

informações voltada ao feminismo ativo, visto como motivador de empoderamento, de modo que, 

as mulheres sintam-se representadas pelos meios massivos e não massivos, principalmente, por 

meio dos anúncios publicitários. Pensar em uma nova publicidade é urgente e as mulheres estão 

cada vez mais conscientes quanto a essa questão. 

 

Considerações Finais 

Cientes da objetificação na mídia e das reações e discursos sobre a distinção dos preços das 

entradas de eventos para homens e mulheres, exploramos neste artigo quais são os motivadores 

dessa diferença cultural e mercadológica no cenário brasileiro. Desta forma, observamos como a 

prática do Femverstising pode ser benéfica para a produção de discursos que favoreçam e reforcem 

o empoderamento e a autoestima feminina. No trabalho, descrevemos do que se trata a nota técnica 

disponibilizada pela Senacon. 

Trazendo ao contexto amazônico, estudamos os casos das festas paraenses (Açaí Biruta, 

Sunset Gold Mar e Mormaço – Bar & Arte, o que nos permitiu observar que a publicidade, embora 

tenha sofrido muitos avanços em relação a representação feminina e a desconstrução aos padrões 

estéticas, continua atuando com muita força sob a perspectiva dos estereótipos machistas.  

Como apresentado anteriormente, juridicamente falando, a distinção das taxas dos ingressos 

é ilegal no Brasil, não tendo respaldo do Código do Consumidor, tampouco nas leis que declaram 

que homens e mulheres são iguais. Mudar isto é possível e, com exemplos de Femvertising e como 

as marcas atuam e se adaptam às exigências do cenário da sociedade contemporânea, é possível 

assumir maior responsabilidade social com as mulheres.  
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