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Resumo: A projeção da imagem da mulher socialmente tem sido caracterizada, 

constantemente, como algo que quando não está sendo ridicularizado está sendo divinizado.  

As veiculações midiáticas comprovam que para que haja o sucesso em certas propagandas é 

necessário construir algo que cause impacto dentro da sociedade, e ao ser comparada com a 

beleza (não a beleza natural, mas aquela exacerbada com distanciamento da realidade social 

das mulheres), com a sensualidade, pontos pelos quais mais chamam atenção, ficam à mercê 

da caraterização subjugada e comparativa, pois de fato sabemos que a sociedade é construída 

a “pessoas de valores” e não de pessoas que são constituídas de diferenças, porque mesmo 

sendo constituídas de diferenças os seres humanos continuam valorizando o que as pessoas 

são dentro da sociedade, e se não o são acabam sendo submetidas à desvalorização. A 

sociedade se divide quando algo causa impacto, isso denota divisões e divergências de 

opiniões, se algo é diferente, logo, não é padrão, então esse segmento não padronizado é 

amparado pela rejeição e pelo preconceito. O papel feminino, descaracterizado pelo sexismo, 

está sendo refeito e repensado (e assim deve ser) em detrimento de novas opiniões refletidas 

no bem-estar feminino em prol da inovação do pensamento humano em relação à 

respeitabilidade que deve ser mútua, quanto às escolhas, os sentimentos e a própria satisfação 

com meio social, tanto para um quanto para o outro. 
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Para abordar o presente tema, a presença do discurso machista nas propagandas em 

comemoração ao Dia Internacional da Mulher, são apresentadas neste artigo, questões e 

considerações, ainda iniciais, mas que são severamente discutidas em nossa sociedade para 

que, enfim, possamos argumentar e exibir o comportamento do ser humano diante de sua 

sexualidade, de seus domínios e experiências. Segundo Pereira (2006, p.463) “A realidade é 

percebida a partir de: “eu” e o que sou; “eu” e o mundo (os outros, a sociedade, a família e o 

mundo)”. Nesse caso, é válido ressaltar que por mais que busquemos contrariar a realidade, 

ela mesma  expõe as alterações necessárias para estarmos na sociedade com as nossas 

ideologias, por isso é que certas questões serão sempre discutidas mesmo sendo elas de 

simples resolução. Assim, buscamos nos encontrar no mundo, para desvendarmos o nosso 

presente, estamos fadado ao encontro com nós mesmos em busca de respostas que possam 

satisfazer nossos anseios, nossas dúvidas, nossos sentimentos, nossas carências, etc. Cada ser 

humano é dotado de opiniões e acaba por ver-se em meio a ideologias que pregam o mesmo 

discurso para o mesmo tipo de sujeito, no caso, para sujeitos que possuem as mesmas 

ideologias.  

A divisão em gênero, masculino e feminino, homem e mulher, macho e fêmea, nos faz 

pensar em sexismo, um grave referencial de preconceito contra o sexo oposto, sendo provável 

que estejamos contribuindo para novos debates a respeito do assunto abordado. Porém, isso 

não pode ser, primordialmente, uma barreira para que não prossigamos e opinamos sobre essa 

divisão, pois é notório tratar das constituições impostas pela cultura e pela sociedade sobre os 

gêneros, sobre essa diversidades de opiniões e questionamentos sobre nós e sobre o outro. É 

preciso, pois, pensar sobre essa questão, pois, ao fecharmos as cortinas deixamos de 

defrontarmos com os problemas que vem assolando a sociedade em geral, passamos a 

contribuir com a expansão do preconceito sexual. O preconceito sexual está escancarado, para 

isso existe o que chamamos feminismo e machismo, onde o sexo oposto defende suas ideias e 

como deveria ser o mundo na visão de cada um deles. Mas os que devemos relembrar é que o 

feminismo só surgiu com a intenção de reaver os direitos das mulheres sobre seu corpo e sua 

vida, e que o machismo é algo de velha existência, os “machos” sempre tiveram o domínio 

sobre as “fêmeas” por serem frágeis e incapazes de se manterem socialmente, de acordo com 

a lei do machismo, pois as mulheres são seres inferiores aos machos. 
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Em nossa sociedade é fácil encontrarmos pessoas que vivem regidas pelo machismo, 

isso se deve ao fato de que nós fomos, de certa forma, criados para sermos homens e 

mulheres, e é na infância que descobrimos as diferenças entre os sexos: “O cor-de-rosa é para 

as meninas e o azul é para os meninos”, “meninas brincam com bonecas e meninos brincam 

com carrinhos” e diante disso, dessa cultura, por assim dizer, vivemos sob ameaça de sermos 

diferentes e alheios as regras estabelecidas pela velha cultura, mas que aos poucos está sendo 

rompida e refeita diante de novos conceitos, com isso descobrindo que certas privações 

durante a infância não irão de fato nos influenciar na sexualidade, na fragilidade ou no 

trabalho, pois as pessoas estão se igualando e derrubando velhas estruturas que foram 

erguidas debaixo do preconceito sexual. Para Pereira apud Rousseau (2006, p.462-463) “Todo 

homem nasce bom e a sociedade o corrompe”, ao sermos formados de capacidade intelectual 

suficiente para entendermos algo é que passamos a descobrir ideologia seguir, sendo lógico 

que o sujeito nunca escolhe ele é escolhido, e quais serão nosso comportamento sexual, a 

profissão que encaixa, e a carreira que parte do nosso perfil, isso tudo baseado naquilo que 

aprendemos e como aprendemos, de fato seguimos uma ideologia sem ao menos darmos 

conta de que já estamos mergulhados nela, na verdade fomos corrompidos pela imposição 

social. 

Nesse sentido, esperamos com o presente trabalho refletir sobre o discurso machista na 

contemporaneidade veiculado em propagandas midiáticas com o tema da comemoração do 

Dia Internacional da Mulher. Diante disso, temos como objetivos específicos: i) 

contextualizar a produção do discurso machista na mídia contemporânea; ii) apontar o papel 

da mulher dentro da sociedade e como são caracterizadas nas propagandas que formam o 

corpus da pesquisa; iii) analisar o discursos emitido nas propagandas criadas “para 

homenagear as mulheres” no Dia Internacional da Mulher, verificando quais sentidos e 

ideologias são produzidos sobre a mulher. 

 

Fundamentos teóricos do discurso: sujeito, sentido e ideologias 

 

Para Mussalin e Bentes (2004), o discurso pretendido parte de uma posição dada 

anteriormente, de uma visão estabelecida por princípios particulares como, por exemplo, a 

cultura, a região, o país, a visão, a política, o social e até o religioso, formando assim as 
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matrizes de sentido que são historicamente dadas, e a partir dessa perspectiva é que notamos o 

quanto a nossa fala é contaminada através de outros discursos. Então, encontrar-se num 

mundo cheio de influências é pertencer, então, a uma ideologia, pois “O dizer não é 

propriedade particular. As palavras não são só nossas. Elas significam pela história e pela 

língua” (ORLANDI, 1999, p.32), concluindo assim, que o locutor nunca terá controle sobre o 

seu discurso, ele já está assujeitado a repetir o que outro falara em determinado momento 

(sócio histórico) por mais que o assunto pareça novo. 

Os variados discursos empregados na atualidade, principalmente na mídia, são 

retomados de discursos anteriores, e são veiculados constantemente nas mídias impressas e 

online, ou seja, na internet, e qualquer que seja a ideologia firmada nesses discursos, passam a 

ser pressionadas e questionadas. Com a modernidade, a sexualidade tornou-se aberta, porém, 

mais complexa em relação às mudanças sofridas em decorrência dos novos conceitos 

estabelecidos em cima de ideologias que ao serem compartilhadas não só com sociedade, mas 

com a tecnologia, mediante a isso passamos a discutir e ouvir/ver opiniões de diferentes tipos 

de sujeitos: o mundo todo passa a redescobrir as pessoas ao seu redor por conta dessa 

amplificação de ideias e sentimentos, e descobrimos o que elas pensam a partir do que falam. 

Pereira (2006) diz que a sociedade é formada por indivíduos através de um conjunto de 

fatores que faz com que essa sociedade seja constituída de pessoas com valores, de 

comportamentos esperados pela sociedade, de atitudes saudáveis e através da dignidade 

adquirida a partir das atividades exercidas por esse individuo. Contudo, é complexo dizer de 

fato quem são as pessoas a partir do que fazem, apesar de que podemos, como disse 

anteriormente, desvendá-las através de suas falas, do que dizem e de como dizem o que 

dizem.  

Ultimamente muito se tem discutido sobre a posição do homem e da mulher 

socialmente, e seu comportamento diante do trabalho, da família e da sociedade, sendo esses 

os três principais locais de percepção do comportamento das pessoas em relação ao que 

sentem a partir do que falam, pois são nesses ambientes que demostram sua humanidade no 

que realizam. 

 

A ordem social funciona como uma imensa máquina simbólica que tende a ratificar 

a dominação masculina sobre a qual se alicerça: é a divisão social do trabalho, 

distribuição bastante estrita das atividades atribuídas a cada um dos dois sexos, de 

seu local, seu momento, seus instrumentos; é a estrutura do espaço, opondo o lugar 
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de assembleia ou de mercado, reservados aos homens, e a casa, reservada às 

mulheres (BOURDIEU, 2014, p.18). 

 

 

O sexismo defende a ideia de lugar que cada um dos sexos deve permanecer, não 

podendo distanciar-se das tarefas que lhe são cabíveis, assim, cada um deles devem estar em 

um espaço reservado estritamente para um ou outro, aprendendo desde criança, que devemos 

agir de determinada forma ao pertencer a um dos sexos. 

 Segundo Pereira (2006, p. 466), “A ideologia ainda tem como função ocultar e 

dissimular as divisões sociais e políticas, dar-lhes a aparência de indivisão e de diferenças 

naturais entre os seres humanos”, isso quer dizer que as ideologias fazem com que as pessoas 

passem a ter uma percepção divergente do outro, mas que cada um pode respeitar a opinião do 

outro, é assim por dizer irônico que haja uma “indivisão” e “diferenças naturais”, para expor 

aqui é primordial dizermos que não há “indivisão” e que é por haver tantas opiniões é que as 

pessoas são divididas, por gênero, por classe social, por identidades de grupos etc. e possuem 

diferentes ideologias e com isso, são totalmente diferentes e divididas uma das outras.  

 

A divisão entre os sexos parece estar „na ordem das coisas‟, como se diz por vezes 

para falar o que é normal, natural, a ponto de ser inevitável: ela está presente, ao 

mesmo tempo, em estado objetivado das coisas (na casa, por exemplo, cujas partes são 

todas „sexuadas‟), em todo o mundo social e, em estado incorporado, nos corpos e nos 

habitus dos agentes, funcionando como sistemas de esquemas de percepção, de 

pensamento e de ação. (BOURDIEU, grifo do autor, 2014, p.17) 

 

 

Tudo o que se vem dizendo sobre o machismo e o feminismo está sustentado na 

retomada da palavra, do discurso, o que pressupõe que o que se diz já foi dito e que estão 

presenciados no contexto sócio histórico (ORLANDI, 1999). E ao estar presente no contexto 

sócio histórico é importante relatar o que vem acontecendo dentro da sociedade. Nas 

propagandas do Dia Internacional das Mulheres é visível, que as grandes massas envolvidas 

na propagação das publicidades estejam sob o regimento do machismo, mesmo de forma 

inconsciente. Existem sujeitos não machistas, porém, isso não quer dizer que as pessoas  

regidas pelo machismo não se beneficiam disso em determinados momentos, por isso, é 

importante apontar que é um assunto polêmico devido à construção histórica de lutas diante 

do machismo, pois a sociedade ensina que uma mulher reprimida não poderá dizer sobre o 
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que sente com determinadas ações de sujeitos (até mesmo seus desejos sexuais são 

preconizados, sendo ancorado no preconceito de que a mulher não deve entregar-se apenas a 

bel prazer, ou mesmo satisfazer-se, pois tal tarefa é, e sempre foi, designada para os homens 

por conta de sua virilidade. As mulheres devem ser passivas e subordinadas ao sexo 

masculino, como designa o machismo)– homens e mulheres – que reproduzem o machismo: 

amparados pela cultura do machismo agem (in) conscientemente de forma sexista em seus 

dizeres e ações.   

As escolhas das mulheres são sempre subentendidas, pois a explicação para tantas 

mudanças se deve ao tempo em que vivem sob dominação do pensamento machista e por não 

quererem ser subjugadas. A modernidade e a sexualidade fizeram com que muitas pessoas, de 

mentes fechadas e machistas, a pensarem que essas mudanças no comportamento do sexo 

feminino estivessem ocorrendo por conta de fatores temporais e que logo se dissipariam. Vale 

lembrar que as mulheres, historicamente, foram dominadas pelo sexo oposto e por uma ideia 

completamente fortificada, na sociedade, de que seu papel era exclusivo de mãe e esposa. 

Esses termos ainda são empregados e impregnados na modernidade, mas o que os diferencia é 

que depois de tantas lutas pela conquista pelo espaço/papel da mulher na sociedade, a mulher 

conseguiu se libertar desse pensamento e dessa estrutura social patriarcal que lhe impunha 

inclusive suas vontades.  

Segundo Pereira (2006, p.467), “Os comportamentos apresentam-se como formas de 

discriminação e como extensões de estigmas, e as atitudes são os preconceitos a estereótipos 

baseados em desinformações e/ou em informações errôneas.”, ou seja, o ser humano passa a 

rotular a partir do que o outro faz e isso produz desconforto para o oprimido, pois erra ao 

deixar de reconhecer suas verdadeiras qualidades. Na maioria das vezes, “os sentidos não 

estão só nas palavras, nos textos, mas na relação com a exterioridade, nas condições em que 

eles são produzidos e que eles são produzidos e que não dependem só das intenções dos 

sujeitos.” (ORLANDI, p.30, 1999). Se os sentidos das palavras dependem do exterior, isso 

que dizer que as ações fazem parte de um conjunto que descrevem as intenções do sujeito, 

tanto na fala quanto nas ações do sujeito é que podemos de fato entender o discurso que está 

sendo emitido.  

 

Norteando uma análise do discurso machista na publicidade feminina  
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 Ao pensar sobre o tema do discurso machista na mídia contemporânea feminina, 

especialmente, na composição da publicidade do Dia Internacional da Mulher, observamos 

que a temática proposta pode contribuir para a reflexão sobre os dizeres que circulam 

socialmente na sociedade na atualidade. Ora, apesar de ser um tema que é alvo de discussões, 

ele também contribui para uma reflexão sobre a divulgação do discurso machista em mídias 

femininas na contemporaneidade, pois, apesar da história de lutas da mulher em busca de 

espaço social e independência, ouve-se ecos do discurso machista reproduzidos 

ideologicamente na mídia. É que de fato chegamos a esse tema tão polemizado nos dias 

atuais. Quando questionamos a reprodução do discurso machista nas propagandas que 

formam o corpus de pesquisa do projeto, pensamos em observar os sentidos e as ideologias 

produzidas pelo sujeito que enuncia nessa contradição social: enunciar de um lugar 

(machismo) sobre a mulher (vista de modo subjugada) em uma mídia feita para a mulher, para 

comemorar o Dia Internacional da Mulher, uma data que nasce justamente para marcar as 

lutas e conquistas da mulher na sociedade.  

A sociedade fora bastante conservadora em detrimento da moral das pessoas 

principalmente a respeito do papel exercido pela mulher tempos atrás. As mulheres nem 

mesmo eram consideradas pessoas, e nem faziam parte dos interesses sociais, e não podiam 

participar das eleições, isso era impossível. É a partir 1932 que a mulher pôde participar 

ativamente da vida política, isso em decorrência de uma série de fatores contribuintes para 

essa reforma política e social. Em 1857, trabalhadoras foram presas em uma fábrica têxtil e 

em seguidas mortas, isso em virtude de melhores condições de trabalho e reconhecimento. 

Marcando, assim, o início da luta pela conquista dos direitos femininos. Em 1910 é instituída 

a data em comemoração ao Dia Internacional, 08 de março, em detrimento do ocorrido em 

1857.  

O que percebemos nas mídias em análise é que, apesar de toda a luta, o machismo 

aparece de forma nem sempre velada, por vezes escancarado, na mídia contemporânea, 

deixando claro que os ecos do passado ainda estão e constituem o presente, na concepção de 

que o homem sempre se sobrepõe a mulher por ser mais forte e superior a ela. 

Esperamos que por meio da discussão do presente tema contribuamos para novos 

debates a respeito do discurso machista na mídia contemporânea e do papel da mulher na 
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sociedade, uma vez que ao tratar das constituições impostas pela cultura e pela sociedade 

sobre a mulher, pensamos também nas lutas e nas conquistas realizadas.  

Em um mundo onde as diferenças não são aceitas, onde o preconceito atua 

indiscriminadamente e o sexo feminino, ainda, é privado de muitas coisas, apesar das 

inúmeras conquistas já realizadas (como o direito de votarem, de não se casarem e de 

trabalharem, etc.).  

Existem pessoas que justificam diversas atitudes machistas ao pôr a culpa no sexo 

oposto, devido aos altos índices de violências apresentadas na mídia em decorrência das 

diferenças. As mulheres vêm sofrendo até por preferirem certo modo de vestir, porém, isso 

não faz com que uma pessoa tenha o seu caráter mudado por usar um determinado tipo de 

roupa, por isso é inadmissível que qualquer ato de abusos praticados contra o sexo feminino 

possa ser justificado dessa forma, na verdade nenhum tipo de violência deve ser justificado, 

pois quando abrimos mãos para fazer “justiça” usando a violência, imediatamente, abrimos 

brecha para que outros tipos de violências aconteçam, como a violência doméstica e o abuso 

sexual. É claro que diante disso surgiu a Lei Maria da Penha e as mulheres passaram a 

debruçar suas queixas e inúmeras ameaças por parte principalmente de seus parceiros.  

Assim como o homem, a mulher tem domínio sobre suas escolhas, e ela não pode estar 

privada de exercer seus direitos ou deveres, ora, pois todos os seres humanos são, de fato, 

iguais e merecem o mesmo respeito e consideração. 

Logo, a presente pesquisa O DISCURSO MACHISTA NAS PROPAGANDAS DO DIA 

INTERNACIONAL DA MULHER será desenvolvida a partir da pesquisa bibliográfica teórica. 

Após essa etapa, partiremos para a coleta do corpus que será constituído de propagandas 

publicitárias em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Posteriormente, 

descreveremos, analisaremos e interpretaremos essas propagandas considerando o tema 

proposto, tal seja O DISCURSO MACHISTA NAS PROPAGANDAS DO DIA 

INTERNACIONAL DA MULHER.     

Nesse sentido, a pesquisa proposta é de natureza descritiva, analítica e 

interpretativista. É descritiva porque descreveremos as condições de produção do discurso 

machista e sua reprodução nas propagandas contemporâneas comemorativas do Dia 

Internacional da Mulher, considerando as marcas sócio-histórico-ideológicas dos dizeres. É 

analítica porque analisaremos os sentidos do discurso machista que são veiculados nessas 
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mídias, considerando os embates sócio-ideológicos de mentalidades do machismo X 

feminismo. E ainda, é interpretativista porque será a interpretação que nos remeterá aos 

objetivos propostos nessa pesquisa em observar os sentidos que são construídos e divulgados 

socialmente, na contemporaneidade, acerca do tema machismo.  

 

O discurso machista na publicidade feminina do Dia Internacional da Mulher 

 

Para exemplificar a discussão estabelecida até o presente momento sobre o tema do 

discurso machista na publicidade feminina em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, 

desenvolvemos algumas análises para ilustrar a reflexão aqui pretendida.  

Nesta publicidade criada em 2013, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, é 

feito um comparativo da mulher com a beleza, a palavra beleza é retirada do dicionário para 

fazer referências à mulher utilizando-se de forma velada da velha fórmula machista de que se 

é mulher deve ser bela, pois inteligência não tem. O comparativo de mulher à beleza, e na 

publicidade, “beleza” aparece como adjetivo, a mulher deve ter beleza é uma obrigação; e não 

como substantivo que vincula ao nome mulher sem o estresse da comparação, que sempre 

vemos nas mídias um padrão dado e que deve ser seguido; isso marca um posicionamento 

ideológico que diz e significa o papel da mulher para essa mídia em questão: a que compra 

seus vestuários, a consumidora, a mulher que dispõe de capital. 
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Figura 01 - Fonte: http://delas.ig.com.br/comportamento/2014-03-07/os-erros-das-homenagens-

no-dia-internacional-da-mulher.html (Acesso em 13 de outubro de 2014). 

 

 É importante perceber que a mídia não está falando de qualquer mulher, nem para 

qualquer mulher, mas para uma mulher em especial, as que possuem um alto poder aquisitivo 

e se não o é, são para aquelas que estão em busca da perfeição física, ambas buscam estarem 

no centro e dentro das expectativas impostas. A propaganda vincula a mulher à “bondade”, ao 

“que é belo”, “perfeição física”, “excelência” e “coisa bela ou muito agradável” o que passa a 

ser inconveniente e inverdade em diversos aspectos já que o ser humano é dotado de 

fraquezas e imperfeições, sendo que podemos (e devemos) questionar então, qual é a 

construção de belo, perfeição e excelência que está sendo posto e veiculado por esta mídia. A 

mulher sempre esteve na obrigação de ser bela, esbelta e delicada, e a atualidade continua 

permitindo que o que foge dos padrões, que a beleza sempre impôs, acaba sendo alvo de 

críticas, relacionando o papel da mulher severamente com a beleza esse texto desenvolve um 

eterno incentivo para a busca da mesma. Nesse sentido, a referida propaganda se calca em 

uma ideia que inclusive foi tema científico no século passado (e perpetuado pelo discurso 

bíblico da soberania do homem sobre a mulher, mas isso é tema para outro trabalho) em que o 

homem tem inteligência e a mulher, como não tem, deve ter beleza ela deve ser perfeita em 
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formas físicas, mas deve também não deve ser desprovida de inteligência. São esses os 

sentidos que circulam nessa propaganda, fazendo ecoar o discurso machista na 

contemporaneidade. “Todo dizer, na realidade se encontra na confluência dos dois eixos: o da 

memória (constituição) e o da atualidade (formulação)” (ORLANDI, 1999, p.33), portanto 

não há um discurso imparcial algo está sendo dito por uma determinada posição, nesse caso 

parte de uma posição exclusiva do pensamento machista. 

O Dia Internacional da Mulher, 08 de Março, é também época de grande movimento 

nos comércios devido a grande procura de presentes para esse dia em especial, mas também é 

possível encontrarmos propagandas, em benefício do comércio, que chamam mais a atenção 

por serem intrigantes do que por serem homenagens, as imagens abaixo deixam bem claro a 

intenção do comércio: vender, por isso pouco se preocupam com a homenagem feita às 

mulheres. 

 

 

Figura 02 - Fonte: http://delas.ig.com.br/comportamento/2014-03-07/os-erros-das-homenagens-

no-dia-internacional-da-mulher.html (Acesso em 13 de outubro de 2014) 

 

Vistas sempre como as maiores consumistas e mais detalhistas ao material que 

pretendem comprar, as mulheres vem ganhando maior espaço entre produtos de beleza e 

produtos para o lar, sendo que até os produtos para o lar sempre receberam retoques 

femininos por serem assim cuidados pela maior parte das mulheres, isso deixa claro quanto ao 
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papel que a mulher tem desempenhado socialmente. A imagem acima é dirigida a um público 

específico: as mulheres, em geral, estão sempre preocupadas com a estética do lar, mas a 

propaganda parece ignorar o fato de que há homens que também se preocupam em ter uma 

casa confortável, percebemos que o comércio tenta se aproveitar do momento, o Dia 

Internacional da Mulher, para propagar seus produtos, contudo, certas propagandas acabam 

extrapolando no discurso emitido, passando um discurso sexista de que as mulheres, apesar de 

serem independentes, bem-sucedidas profissionalmente, elas ainda são mulheres do lar, e 

“brincam de casinha”, ou seja, ainda são subjugadas (e se subjugam) pelos homens. A 

propaganda (homenagem) faz alusão ao sexo ao ironizar que as mulheres cresceram, mas 

nunca deixaram de brincar de casinha, isso denota uma impressão inversa do que se diz, logo, 

não é uma brincadeira infantilizada, a cama representa a sexualidade, e é ainda representada 

por uma mulher jovem, branca e bem vestida. A sexualidade apresentada não é exacerbada 

pela sensualidade ou pela vestimenta, mas ao restringir a um público “submisso” ao marido 

representa o envolvimento sexual com o marido, implicitamente. Bourdieu (2014) fala sobre a 

entrega da mulher, através do olhar sexista, que deve ser ofertado naturalmente e 

gratuitamente, sem violência, que a entrega feminina não deve ser em troca de dinheiro ou do 

prazer, a mulher não deve jamais obter seu sustento através da prostituição e muito menos 

satisfazer-se por completo sem que seu parceiro esteja totalmente satisfeito. A dominação 

masculina apontada por Pierre Bourdieu (2014) deixa claro que as mulheres são revestidas de 

delimitações, pois a mulher deve agir como tal e não o contrário, isso porque o lugar 

preparado para as mulheres estão abaixo do sexo masculino. 

Há uma imagem diferenciada da mulher, passa-se uma imagem forte do sexo 

feminino, imagem de uma mulher segura, de uma mulher sexy, de uma mulher que sabe o que 

quer, e que a mulher deve estar ao lado e não atrás de um homem. 
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Figura 03 - Fonte: http://delas.ig.com.br/comportamento/2014-03-07/os-erros-das-homenagens-

no-dia-internacional-da-mulher.html (Acesso em 13 de outubro de 2014) 

 

Mas deixa uma imagem deteriorada da mulher em relação à sensualidade exacerbada, 

nota-se que a mulher abre a blusa como se quisesse demonstrar algo, isso nas entrelinhas 

mostra o quanto à sociedade mudou em relação à imagem de mulher que antes era reservada e 

discreta e que passou a destoar com o passar dos anos. Sabemos, portanto, que nem toda 

mulher é segura de si, assim como os homens as mulheres têm suas inseguranças e fraquezas, 

além do que nem todas querem passar uma imagem sensualizada, logo, nem todas estão 

dispostas a assumir um compromisso com um homem por não quererem ficar “ao lado” do 

sexo oposto. 

Na verdade, esse assunto tão polemizado, pode ter explicações fundamentais para a 

história do ser humano. É possível também que o que aqui descrevemos possam ser alvo de 

críticas baseadas na perspectiva da gentileza do Dia Internacional da Mulher, que as 

homenagens feitas nesse dia não são criadas em cima do sexismo, e sim como algo que exalta 

a mulher nesse dia. Mas o que não devemos de fato aceitar que as pessoas acreditem que o 

preconceito seja algo normal e que mensagens sexistas sejam veiculadas como se fossem 

verdadeiras e honestas.  
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A imagem a seguir mostra o que disse anteriormente quanto ao machismo escondido 

por trás de uma imposição social machista que muitas das vezes passam despercebidas pelo 

próprio sexo feminino que desconhecem o machismo encapado debaixo de tantas ideologias 

concretadas no cotidiano da mulher.  

 

 

Figura 04-Fonte: httpescrevalolaescreva.blogspot.com.br201203atire-primeira-petala.html 

(Acesso em 13 de outubro de 2014) 

Nesse cartaz executado pela Band FM, fez com que, mais uma vez, o sexo feminino 

permanecesse em plano secundário mesmo no dia Internacional da mulher, e ao mesmo tempo 

sendo lembrada que o papel desempenhado por ela é o que interessa, de mãe, de esposa, de 

trabalhadora, de amante, etc., pois os homens continuam determinando o que elas devem fazer 

ordenando o silêncio, uma forma de calar as expectativas femininas, e como sempre foi, neste 

dia também, elas devem se calar para receberem as devidas homenagens. Usada no imperativo 

a frase “O silêncio é uma regra!” demonstra que as mulheres já sabem qual é o seu lugar de 

destaque sendo preciso apenas obedecer às ordens impostas pelo sexo oposto. 

 

[...] a divisão das coisas e das atividades (sexuais e outras) segundo a 

oposição entre o masculino e o feminino recebe sua necessidade objetiva e 

subjetiva de sua inserção em um sistema de oposições homólogas, 

alto/baixo, em cima/embaixo, na frente/ atrás, direita/esquerda, reto/curvo (e 

falso), seco/ úmido, duro/mole, temperado/insosso, claro/escuro, fora 
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(público) / dentro (privado) etc., que, para alguns, correspondem aos 

movimentos do corpo (alto/ baixo// subir/ descer, fora/ dentro// sair/ entrar). 

(BOURDIEU, 2014, p. 16) 

 

 É cravado na história social que cada sexo desempenha determinado papel que irá lhe 

acompanhar para toda a vida, com isso essas ordenanças caminham rumo ao que chamamos 

de fracasso histórico, pois as leis aplicadas, leis determinadas socialmente, nos tempos atuais 

estão sendo inapropriadas para pessoas com tanta independência como podemos ver em todos 

os lugares, tanto que as escolas e faculdades estão formando mais mulheres do que homens, 

pelo desejo de mudança é que as mulheres decidiram mudar o curso da vida feminina ao 

longo dos anos.  

 

 

 

Figura 05- Fonte: httpescrevalolaescreva.blogspot.com.br201203atire-primeira-petala.html 

(Acesso em 13 de outubro de 2014) 

  

Nesta propaganda vemos a fidelidade do machismo quanto ao consumismo e o papel 

das mulheres. A propaganda de uma forma geral une as mulheres ao ciclo vicioso ao qual 

sempre combatemos de frente, a mulher é mãe, esposa, filha, etc., e nunca deixa de ser 
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vaidosa sempre buscando pela juventude e o consumismo exacerbado, assim a generalização 

deixa claro que somente as mulheres influenciaram a moda, as plásticas, ao consumismo e a 

vaidade. Dizer que a mulher está em “permanente transformação” não está ligado ao 

desenvolvimento dentro da sociedade, como as conquistas obtidas, mas de uma mudança 

física e econômica, capaz de tudo para permanecer sempre jovem, atual e vaidosa. A 

propaganda deixa evidente a relação da beleza com as cirurgias plásticas para que a mulher 

conserte aquilo que a incomoda, ainda, somada com uma frase irônica de que todo esse 

cuidado estético é “Um ato de carinho e respeito” com o próprio corpo, claramente visto 

como algo preconceituoso, de que a mulher bela se respeita a outra que não o faz não gosta de 

si. Bourdieu (2014, p.24) diz que “as diferenças visíveis entre os órgãos sexuais masculino e 

feminino são uma construção social que encontra seu princípio nos princípios de divisão da 

razão androcêntrica, ela própria fundamentada na divisão dos estatutos sociais atribuídos ao 

homem e á mulher”, essa busca pela perfeição se deve ao fato de que a beleza é algo que é de 

ordem cabível a mulher, e que o homem não necessita de beleza para conquistar o sexo 

oposto, interessam-lhes a virilidade, as conquistas, os seus atributos físicos dotados de força, 

de um legado de experiências e grande conhecimento sexual, enquanto que as mulheres não 

precisam da força, nem de experiência sexual (a virgindade é algo sagrado e um fetiche para 

os homens), mas precisam ser inexperientes, para não ficarem maculadas, como forma de 

preservar sua beleza, sua fragilidade e a sua delicadeza. 

Bourdieu (2014, p.20) afirma que: 

 

A diferença biológica entre os sexos, isto é, entre o corpo masculino e o 

corpo feminino e, especificamente, a diferença anatômica entre os órgãos 

sexuais, pode assim ser vista como justificativa natural da diferença 

socialmente construída entre os gêneros e, principalmente, da divisão social 

do trabalho. 

 

 

Assim como no trabalho, em casa, na rua, no esporte também vemos a rejeição da 

aproximação das mulheres em relação às atividades antes exercidas apenas por eles (os 

homens), pois até então estavam acostumados a agir da forma que quisessem sem a 

interferência feminina em suas atividades. As mulheres passaram a viver como parasitas e 

incômodos ao frequentarem espaços dantes sido de machos. Há ainda certa aversão por parte 
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de algumas mulheres sexistas que não aceitam a mistura, de sexos, em um mesmo espaço, 

sendo difícil entender o lado preciso em que estão e o que defendem quando necessitam de 

argumentos para uma explicação moral e eficiente de sua trajetória como mulher e para a sua 

defesa, quanto aos seus direitos como mulher ao ser agredida, desprezada, humilhada, 

violentada, etc., porque continuam a apoiar e cruzar os braços para a própria feminilidade. 

 

Considerações finais 

As expectativas criadas em torno da mulher, como vemos, se dá pelas obrigações 

daquela que se encarrega de zelar pelo bem estar familiar, papel este que está arraigado em 

uma cultura enraizada na soberania sexista. Mesmo quando ela sai em busca de estar no meio 

social como qualquer homem, ela está sujeita a enfrentar desatinos, como o baixo salário, as 

humilhações diárias por ser mulher (que não acompanha o ritmo masculino), os assédios, ou 

até mesmo a violência. A mulher não foi feita para o trabalho ela deve ser procriadora, dona 

de casa, deve tomar as rédeas do que acontece no lar e tornar ciente do que se passa (como se 

lembrar das roupas sujas, dos afazeres domésticos, das crianças, etc.). 

Vimos que o preconceito sexual está longe de ser sanado, mas alguns objetivos já 

foram alcançados e muitos resultados colhidos. Ainda falta muito para que o discurso 

machista ceda de vez à pressão imposta sobre eles, porque o sexismo vem atrapalhando um 

desdobramento, histórico, de acontecer.  

Na verdade todo esse envoltório de discussões está longe de ser o mais certo ou mais 

compensador para os dois sexos, devemos repensar e refazer conceitos baseados numa cultura 

individualista e conservadora que não trás benefícios a nenhum dos lados. 
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