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RESUMO

“Lugar de mulher é na cozinha. Mulher tem que se dar ao respeito.” Pensamentos como esses prevaleceram de modo inquestionável por muito 
tempo na sociedade brasileira - e ainda há quem os sustenta. A mulher durante décadas foi colocada unicamente em uma posição secundária e 
inferior à do homem, o que a tornava única responsável por cuidar da casa, criar os filhos e satisfazer as vontades do marido, por exemplo. Não 
raro, tais aspectos da vida social têm reverberação no campo da Comunicação. As publicidades representavam-na ora como a dona de casa (e as 
empresas desenvolviam seus produtos de limpeza doméstica exclusivamente para o uso dela), ora como um objeto de desejo a ser 
conquistado/consumido pela figura masculina. Tanto na primeira como na segunda situação, percebemos a mulher objetificada para atender 
necessidades do outro, contexto que despertou a motivação nesse estudo. De forma detida, nosso escopo de análise neste artigo volta-se para 
imagens sensualizadas do feminino na publicidade, lançando olhar sobre campanhas de bebidas nos últimos anos. O objetivo principal deste 
trabalho é avaliar se houve mudanças na perspectiva de representação da mulher em publicidades de cerveja, considerando o avanço de 
movimentos sociais e políticos nos últimos anos, bem como o estabelecimento de leis que visam garantir o respeito às mulheres. Para isso, 
propusemo-nos a investigar a percepção das próprias mulheres sobre tais conteúdos, valendo-nos da metodologia do grupo focal. Antes, porém, 
iniciamos nosso estudo traçando breve revisão bibliográfica sobre os conceitos que consideramos centrais à nossa reflexão. Assim, discutimos 
sobre representações sociais e midiáticas. Definimos o conceito de comunicação e identificamos sua relação com a representação social de Serge 
Moscovici (2003). A partir daí, analisamos a influência das representações na construção do papel da mulher na sociedade. Em seguida, 
concentramo-nos especificamente nas representações da mulher em publicidades de cerveja no Brasil e pontuamos as mudanças ocorridas nesta
representação em anos recentes. Na última etapa deste estudo, transpomos as discussões teóricas até então traçadas para o debate com as 
participantes de nosso grupo focal. Participaram nove mulheres funcionárias de um hospital universitário ligado a uma universidade federal, em 
Minas Gerais. As mulheres participantes são de diferentes idades, profissões, bairros, estado civil e religiões. As questões propostas ao grupo focal 
foram elaboradas com o intuito de descobrir se as publicidades de cerveja têm representatividade entre as mulheres. Mais ainda, buscamos a 
opinião delas sobre campanhas da bebida. A discussão levantou o questionamento sobre se as mudanças no posicionamento de algumas marcas 
de cerveja em relação às suas propagandas são de fato verdadeiras ou tratam apenas de “marketing social” (EZEQUIEL, 2006). Ao final, esta 
pesquisa auxiliou-nos a identificar as diferentes representações de mulheres em publicidades de cerveja ao longo dos últimos anos, confirmar se
realmente houve uma mudança de postura nestes conteúdos e compreender a percepção das próprias mulheres quanto às publicidades de 
cerveja que exploram o feminino.
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