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Resumo 

 

Os estereótipos de género estão presentes na sociedade em todos os lugares do mundo, 

mais ou menos demarcados, fazendo também parte da publicidade que vemos todos os dias. 

Os variados papéis desempenhados pelos dois géneros nos anúncios publicitários imitam a 

sociedade realçando as suas principais características quase como uma sátira escondida que 

leva a que os consumidores comprem determinados produtos. 

Assim, de forma a compreender a eficácia destes anúncios este estudo explora a 

utilização dos estereótipos de género em anúncios de revista e como esses anúncios fazem o 

consumidor se sentir tão mal consigo mesmo que a única forma de resolver esse problema é 

comprar os artigos anunciados. 

  

Palavras-Chave: estereótipos de género, eficácia publicitária, revistas. 
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Abstract 

 

Gender Stereotypes are presente in society everywhere in the world and are also part 

of the advertising we see everyday. The roles that the both genders play in print advertising 

mimic society enhancing their most particular features almost like na hidden satire that 

makes buyers get the articles announced.  

As a way to understand the efficiency of this ads, this study explores the presence of 

the gender stereotypes in advertising and to know-how they can make the buyer feel so bad 

about himself that the only way to solve that issue is to buy the products advertised.  

 

Key Words: gender stereotypes, advertising effectiveness, magazines. 
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Introdução 
 

Esta dissertação de mestrado tem como propósito discutir a eficácia dos estereótipos 

de género em anúncios de revista, analisando a sua utilização, os papéis desempenhados, 

as novas realidades e os efeitos na mente feminina e masculina. 

Para alcançar esses resultados iremos analisar a revista Vogue portuguesa e a revista 

Saber Viver no caso feminino e no caso masculino a GQ e a Men’s Health, os seus 

anúncios e os papéis desempenhados pelos atores publicitários. 

Adicionalmente, desenvolvemos um questionário em escala de Likert com 3 fatores 

principais – fator manipulatório, censurável e manipulador da publicidade, em que iremos 

apresentar afirmações enquadradas nesses fatores e questionar a sua concordância com as 

mesmas. 

Tendo a maioria dos anúncios mais do que um atributo que poderá ofender um 

determinado género, despertou a nossa atenção a eficácia dos mesmos e decidimos 

procurar resposta sobre os quão eficazes os estereótipos são na publicidade. Assim, 

esperamos determinar se os anúncios publicitários de revista que recorrem à utilização de 

estereótipos de género são eficazes. 

Estes estereótipos reduzem a mulher ao papel de dona de casa, mãe ou mulher fatal 

e o homem ao chefe de família, decisor e sexo forte. Scott A. Lukas (2015), no seu website 

“The Gender Ads Project”, vai mais longe ao fazer a classificação dos papéis 

desempenhados pela mulher e pelo homem em anúncios de revista. Iremos utilizar a sua 

classificação para analisar cada papel desempenhado pelos dois géneros. 

Numa conjuntura de mudança de realidades e pensamento, é necessário ter em conta 

a emergência de novos modelos de publicidade a produtos e serviços que utilizam 

abordagens mais positivas e integradoras dos dois géneros. 

Estes anúncios primam pela diferença e ganham poder junto do público, 

principalmente se a marca e o produto anunciados sejam para a mulher comum de classe 

média. Este exemplo é da marca Dove, pioneira na representação da mulher como um ser 

humano despido de preconceitos, e é fácil perceber como foi eficaz, o público revê-se nos 

modelos publicitários. Porém, marcas de luxo, ou direcionadas para um grupo específico 

ou um público-alvo elitista, devem ter em conta na sua abordagem, a mentalidade, os 

hábitos e as preferências do mesmo, daí que sejam necessários estudos de mercado para 

avaliar a quem nos estamos a dirigir quando criamos uma campanha. 
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Estas especificidades criam dilemas éticos e morais pois é necessário vender mas 

ter em conta a sociedade e o poder das redes-sociais - para além da 4ª emergência do 

feminismo - que torna mais fácil a crítica, a censura e a polémica de um anúncio e o 

boicote à marca. 

Aqui jaz a dúvida principal dos anunciantes, qual a melhor forma de anunciar que 

não ofenda o público e que ao mesmo tempo seja eficaz a nível de mercado. Há uma 

escolha a fazer e a publicidade tem como meta o aumento das vendas e não 

necessariamente ser benevolente com a mentalidade do consumidor. Com isto, é difícil 

deixar de lado a publicidade tradicional. 

Com isto, é necessário analisar a eficácia e a permanência de anúncios que recorrem 

a estereótipos de género para vender e se a publicidade copia a sociedade ou molda-a para 

que em pleno século XXI estes anúncios façam vender cada vez mais produtos. Importa 

saber se compensa a criação de anúncios que sexualizam a mulher e o homem, numa era 

em que tudo é visto ao mesmo tempo por todo o mundo.  

As consequências nefastas, que este tipo de anúncios tem fomentado na nossa 

cultura e na nossa sociedade, deviam recair sobre as marcas. Baseadas na ideia de que o 

sexo vende e que o “porno-chique” é a nova tendência juntamente com uma agressividade 

suja que custa muitas vezes olhar, as marcas continuam a criar anúncios que não mudaram 

em nada na última década e se mudaram foi para pior. 

A mente dos consumidores fica de tal forma saturada com todas estas mensagens 

sexistas que chamam a atenção do consumidor através de peitos nus ou homens em tronco 

nu que o único propósito torna-se consumir cada vez mais produtos para saciar essa 

necessidade de ser tão bom ou melhor que o ator publicitário que está apenas a seguir um 

guião para o seu papel. 

Com uma nova geração de mulheres e homens com as redes sociais à sua disposição 

as marcas não terão o mesmo público que tinham há dez anos atrás e terão de alterar os 

seus planos comunicacionais para responder a essa mudança. As marcas que não se 

adaptarem correm o risco do boicote e dos comentários negativos nas redes sociais onde 

se expõem todas as marcas que cometem erros. Até a Dove, cuja empresa mãe, a Unilever, 

alterou o seu plano comunicacional para todas as suas marcas, errou ao colocar uma 

mulher de cor a tirar uma camisola castanha e por baixo estar uma jovem de pele branca 

com uma camisola clara, para promover um gel de banho. O que parece ter sido um erro 

acidental, transmitiu uma mensagem racista por razões óbvias. A polémica foi de tal 

forma galopante nas redes sociais e nos sites de notícias que a Dove acabou por retirar a 
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campanha.  

É necessário saber se os estereótipos de género são eficazes e se a emergência de 

campanhas que fogem da norma é um novo começo na história da publicidade que não 

afeta a sociedade da forma que o preconceito e a discriminação a afetam. 
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Capítulo I – Fundamentação teórica 
 

1. Publicidade 

 

No seu significado mais simples, para Gillian Dyer (1982), a palavra publicidade 

significa “chamar a atenção para algo”, ou notificar ou informar alguém de algo.  

“A atividade publicitária teve início na Antiguidade Clássica, onde se encontram os 

primeiros vestígios, conforme demonstram as tabuletas descobertas em Pompeia.” 

(Muniz 2004) Nessa época, utilizavam tabuletas onde anunciavam os combates dos 

gladiadores e promoviam a existência de casas de banho. Segundo Muniz (2004), a 

publicidade era feita essencialmente através de pregoeiros, que “anunciavam as vendas 

de escravos, gado e outros produtos, ressaltando as suas virtudes” chamando à atenção 

dos potenciais compradores em plena praça.  

A publicidade de certos produtos, no seu estágio inicial, era feita localmente e sem 

qualquer custo através do passa-palavra ou até de anúncios feitos à porta da loja. Com o 

passar dos anos e com a necessidade de fazer chegar essa informação a um maior número 

de pessoas, foi necessário publicitar através da publicação de um anúncio.  

No século XV, com a invenção da prensa mecânica por Gutenberg, surge também 

o primeiro cartaz impresso de que há registo, havendo até então apenas panfletos 

redigidos à mão. De acordo com Muniz (2004), o cartaz foi impresso “em 1482, 

destinava-se a anunciar uma manifestação religiosa que ia ter lugar em Reims, o Grande 

Perdão de Nossa Senhora.” Foi no periódico inglês “Mercurius Britannicus” que, segundo 

Muniz (2004), surgiu o “primeiro anúncio publicitário de um livro” criando-se assim, 

uma nova fonte de receita para o jornal que até então vivia somente da venda de 

assinaturas e uma nova etapa para a publicidade. 

O criador da primeira agência e o primeiro publicitário foi Voley B. Palmer que 

ganhou renome ao criar a publicidade de várias marcas em 1841 nos Estados Unidos da 

América, mais propriamente na Filadélfia e em Boston, ganhando, segundo Muniz (2004), 

uma percentagem de 25% dos anúncios publicados nos jornais e revistas. A primeira 

grande campanha publicitária seria planeada para uma marca de roupa masculina que foi 

um evento nunca antes visto “utilizando além dos anúncios de imprensa, gigantescos 

painéis exteriores, desfiles de carros decorados e oferta de bandeirolas” (Muniz 2004). 

A produção em série e a estandardização da produção e do consumo são sempre 
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vistos como consequências diretas da publicidade e não da sociedade de consumo. Apesar 

de a publicidade ter o poder de incentivar à aquisição de bens não significa que a compra 

é sempre resultado de campanhas publicitárias. Existem consumidores que se tornam 

vítimas fáceis da sociedade de consumo apenas por que é o produto ou objeto de desejo, 

sendo influenciados pela sociedade e pela pressão dos pares e não diretamente pelos 

anúncios publicitários. 

Os argumentos contra a publicidade afirmam que esta é criadora de falsas vontades 

e encoraja ao consumo e à produção de bens supérfluos. É dito que a publicidade apela 

aos nossos sentimentos, de forma irracional, e que nos torna gananciosos e supérfluos 

para além de ser uma forma de nos tornar mais competitivos na corrida à compra de cada 

vez mais produtos. 

Não bastando publicar algo, a construção do anúncio deve atender a uma série de 

aspetos para garantir o sucesso da sua publicação. Para além das especificidades do 

produto ou informação sobre o produto ou serviço a anunciar, deve-se dar enfase à 

mensagem. Segundo Dyer (1982) há uma certa tentação, se temos algo para dizer ou para 

vender, de chamar a atenção para o nosso anúncio exagerando os factos ou apelando às 

emoções das pessoas. Para o autor, é neste facto que reside toda a controvérsia associada 

à publicidade desde a sua origem. 

No entanto, há quem defenda a importância da publicidade, que afirmam ser 

economicamente necessária, já em 1982, por contribuir para o bem-estar da sociedade, 

aumentar o padrão de vida das pessoas ao encorajar a produção em massa e dessa forma 

estimular a produção e a criação de emprego.  

A publicidade é vista, ainda assim, como algo negativo que leva não só ao gasto 

excessivo pelos consumidores como também à escolha de produtos que não são de modo 

algum necessários ou saudáveis. A imitação de maus hábitos, maus costumes e ideais por 

parte do consumidor faz de nós animais racionais facilmente influenciáveis ou por outro 

lado, facilmente imitáveis em anúncios. 

A leitura de revistas centra-se à volta de ler e focar no material da página. É uma 

escolha ativa, um processo de tomada de decisões e que requer um maior nível de atenção. 

À medida que os leitores folheiam as revistas eles observam rapidamente e tomam a 

decisão de dar maior atenção a cada um dos itens apresentados. Requer, por vezes, apenas 

alguns segundo para captar a informação de uma página, mas o leitor tem de olhar para 

ela para decidir se a deverá ler em profundidade ou não. Sempre que algo apelar à atenção 

do leitor este poderá tomar o tempo que quiser seja editorial ou publicidade (Consterdine, 
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s.d.) 

 

1.1. Eficácia publicitária  
 

O conceito de eficácia publicitária é habitualmente utilizado para medir os resulta-

dos de uma campanha ou anúncio, ainda que seja também frequente relaciona-lo com a 

mensagem publicitária e o plano de meios. É, no entanto, um conceito que não tem um 

significado fixo devido ao fato de existir uma falta de concordância em relação a quais 

são os objetivos publicitários e como devem medir-se os seus resultados. (Vázquez 

Casielles, Santos Vijande, Paz Aparicio, Casielles, e Vijande, 2010)  

Não existe, por isso, uma fórmula exata para criar um anúncio ou campanha de 

forma 100% eficaz. Se assim fosse, todos os anúncios levariam à compra ou à criação de 

notoriedade por parte da marca na mente dos consumidores. Por isso, existe uma classi-

ficação das técnicas de avaliação da eficácia.  

Segundo Papí Gálvez e Orbea Mira (2011), essa classificação está dividida em três 

aspetos. Sendo elas, “cognitivas, basadas en la atención, el conocimiento y la compren-

sion; afectivas, que miden el tipo de actitud que es capaz de generar um estímulo publi-

cirario y conativas, basadas en la respuesta de los indivíduos para actuar en la dirección 

pretendida.” 

Em consonância com os objetivos publicitários, a sua natureza é basicamente 

quantitativa e pretendem conhecer o impacto objetivo no público nos seguintes aspetos 

segundo (Vázquez Casielles et al 2010): 

 Recordação do anúncio: A publicidade será mais eficaz na medida em que 

permaneça na memória do consumidor. Esta pode apresentar-se de duas formas: 

Espontânea, que consiste em associar a marca ao produto e slogan, lembrando-se 

do seu nome sem nenhuma ajuda; e Sugerida, que é uma associação controlada a 

partir de uma lista de marcas em relação com o produto. 

 Notoriedade da marca: representa o nível de conhecimento da marca com 

referência ao produto ou serviço a que corresponde. 

 Atitude dos consumidores: Um dos objetivos da publicidade é atuar sobre as 

atitudes dos consumidores, modificando-as favoravelmente. As modalidades mais 

utilizadas são: Penetração da mensagem, evolução da imagem da marca e 

preferência entre marcas 

 Predisposição à compra: A compra em si associada a um objetivo de vendas 
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permite avaliar a eficácia da campanha, ainda que não seja um objetivo 

publicitário direto, ao ter em conta o preço e a distribuição do produto. A 

publicidade não atua somente no incentivo à compra mas também ao melhorar a 

imagem da empresa ou marca. 

 

A principal função da publicidade é divulgar os produtos ou serviços das marcas junto 

do consumidor para levar à compra dos mesmos. Os anúncios divulgam e informam o 

público sobre a existência de determinados produtos, mas o objetivo é sempre melhorar 

a imagem da marca ou empresa e aumentar as vendas. 

Para garantir que a marca seja reconhecida imediatamente, ou seja, top of mind é 

necessário o investimento em campanhas que fujam do habitual. 

Apesar de se alegar que um maior número de inserções irá garantir maior sucesso 

publicitário, ou seja, uma campanha eficaz, há que ter em conta que levar esta premissa à 

letra poderá ter o efeito inverso ao saturar os consumidores com as mesmas mensagens 

publicitárias repetitivamente.  

Stewart e Ward (1994:315-387), por exemplo, estabeleceram um modelo de análise 

que postula que as ligações entre os consumidores e os meios diferem em termos de: 

a) Atitude para com o meio; 

b) Utilizações do meio; 

c) Envolvimento no uso do meio; 

d) Estados de espírito que afetam o sujeito na utilização do meio [e afetam um 

determinado momento em que é exposto à publicidade]. 

Não só a repetição, mas também a criatividade contribui para a eficácia publicitária. 

Ao comparar anúncios com carga simbólica com anúncios com mensagens literais 

podemos perceber que os consumidores com um maior nível cognitivo consideram 

favoráveis os anúncios com carga simbólica, pois possuem menos argumentos, e não 

existe uma banalização dos seus conhecimentos sendo por isso mais eficazes. Devemos 

por isso tomar como exemplo anúncios irritantes com elementos apelativos que se tornam 

memoráveis, mas que afetam negativamente a compra e que, na nossa mente, essa visão 

negativa do anúncio está também associado à marca. Não basta ser memorável, deve ser 

positivamente memorável, mesmo que seja polémico. 

Anderson e Schytt (2017) citam Milakovic e Mihic dizendo que a atitude para a 

compra é um dos principais aspetos para o bom funcionamento de uma campanha. A ati-

tude perante um anúncio irá afetar a eficácia do mesmo pois afeta os comportamentos e 
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as respostas dos consumidores. Ao construir uma imagem negativa, o consumidor vai 

ligar esse sentimento à marca. Pelo contrário, ao ter uma mensagem emocional apelativa, 

o anúncio fará com que o consumidor se identifique com a marca e a considere melhor 

que a concorrente. 

Caso fossem propostas a uma empresa duas opções de publicitar os seus produtos, 

sendo a Opção A consiste em anúncios sem estereótipos mas com a obtenção de apenas 

50% dos lucros e Opção B com ideias e papéis estereotipados mas com uma maior 

margem de lucro, as empresas iriam escolher a B, caso isso não trouxesse problemas 

comunicacionais. Mas a questão que reside nesta escolha é como avaliar os lucros de cada 

uma das opções. 

Ao haver tanta diversidade de valores morais, ideais, raças e orientação sexual, é difícil 

focar a comunicação da empresa para que agrade ou chame a atenção de todo o público-

alvo que engloba todas essas diferenças e leva-los à compra desse produto. 

Apesar da mítica ideia de que o sexo vende produtos, a realidade pode contrariar esta 

afirmação. 

Segundo um artigo no The Telegraph de Cohen (2015), em 2014 o website 

SheKnows questionou mais de 600 mulheres sobre o femvertising, “um neologismo que 

ganhou destaque em 2014, surgido da junção das palavras feminism (do inglês, feminismo) 

e advertising (do inglês, publicidade) ” (Enriques 2017) e 91% das inquiridas acredita 

que a forma como as mulheres são mostradas na publicidade tem impacto direto na 

autoestima das mulheres mais jovens e crianças, e 94% afirmou que o papel da mulher 

como mulher fatal nas campanhas é potencialmente prejudicial. 

O mais importante, para a mudança de mentalidades, é que o questionário provou 

que o femvertising é eficaz. 52% das questionadas afirmam que compraram um 

determinado produto porque gostaram da forma como a mulher era representada na 

publicidade. Este número é importante e já diferenciador tendo em conta a existência de 

poucas campanhas neste registo.  

No caso da mulher, esta sempre teve o poder na hora das compras e na escolha de 

qual produto comprar. Agora, com a emergência das redes sociais e a maior facilidade de 

se fazer ouvir e comunicar a nossa opinião e visão sobre as coisas a mulher torna-se porta-

voz da opinião pública. É mais fácil fazer chegar essa informação e opinião a um grande 

número de pessoas por todo o mundo e também contestar a forma como os publicitários 

atribuem papéis de objeto sexual ou doméstico ao sexo feminino e com isso boicotar 

campanhas machistas. 
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Através das redes socias, a mulher e o homem podem expor a realidade e os desafios 

vivenciados no dia-a-dia que já deveriam estar ultrapassados há décadas. Movimentos 

pela mudança de realidade, papéis sociais e publicitários crescem de dia para dia e 

podemos segui-los através das redes sociais e acompanhar as campanhas pela igualdade 

que daí florescem em todo o mundo, já que no Facebook, Twitter ou Instagram não há 

barreiras de tempo nem fronteiras físicas, sendo as melhores armas de manifestação e 

divulgação de informação sem filtros jornalísticos ou interesses políticos de qualquer país.  

Katie Ford, presidente da Starcom MediaVest, em entrevista com Nina Badahur 

(2014) para o Huffington Post afirma que as pessoas e público veem através das empresas 

se estas não se relacionarem ou interagirem com as causas. As marcas devem começar 

hoje a planear as campanhas tendo em conta a mudança que se vê no mundo mas também 

contribuir com a mudança através das suas campanhas.  

 

1.2. A publicidade molda vs. copia a sociedade 
 

Ao examinar o meio que nos rodeia, acabamos por nos confrontar com a relação 

entre media e sociedade. À primeira vista, poderíamos constatar que os media copiam a 

cultura e a sociedade. Em 1987, Morris Holbrook escreveu sobre o “espelho que a 

publicidade segura sobre os valores morais, normas e valores”. Fazendo uso desta 

premissa, poderíamos chegar à conclusão que os papéis desempenhados nos anúncios são 

a representação do que já existe, como padrão, na sociedade. 

Não é novidade que publicidade tem grande poder persuasivo, podendo ser 

comparada à igreja e à escola, pela sua metodologia de repetição para melhor 

memorização e impregnação de ideias, para além do seu caráter interativo que prende as 

massas aos meios. 

Andersson e Schytt, citam a obra Provocateur de Cortese de 2004 dizendo “a 

publicidade não vende apenas produtos, também vende valores e representações culturais, 

afetando os que são expostos a ela” (Andersson e Schytt 2017). Esta ideia só vem reforçar 

a teoria de que a publicidade manipula o consumidor, no entanto, há que lembrar que a 

capacidade de vender produtos através da sexualização advém do facto do ser humano 

gostar de sexo. O sexo vende por que é desejado, sendo um dos principais instintos 

naturais humanos pois leva à procriação mas também por que gera prazer. 

Mas se a publicidade pode ou não moldar a mente e os hábitos dos consumidores 

continua a ser uma incógnita. Uma ideia é replicada e copiada até não se perceber o que 
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copia ou o que é copiado num ciclo vicioso. Ou a publicidade dá o mote, ou a sociedade 

o faz, sendo na realidade difícil perceber tendo em conta a criação de tendências nos 

variados suportes. Essas tendências podem ser de moda ou maneirismo e saem 

diretamente das semanas da moda em todo o mundo ou até da imitação do que uma 

blogger ou artista decidiu experimentar, comportamentos que podem ser replicados por 

cópia direta de uma figura pública, personalidades das várias classes ou até através de 

peer pressure. Tendências de gostos e até de ódios crescem, nascem e morrem num abrir 

e fechar de olhos, só restando e se arrastando por vários anos e até décadas aquelas que 

mais se vincam na mente e personalidade das gerações como as melhores ou as mais 

apropriadas para cada caso podendo, assim, desencadear uma ação/reação.  

O Pokémon, desenhos animados japoneses de 1995, tornaram-se moda de novo com 

a criação de uma aplicação para telemóvel ou tablete chamada Pokémon Go que, por ser 

interativa, tornava-se diferente do que habitualmente descarregamos das lojas de 

aplicações. A grande maioria dos utilizadores dessa aplicação ainda não eram nascidos na 

época em que os desenhos animados foram criados, no entanto, a influência dos média 

com notícias sobre a corrida para encontrar os Pokémon nas ruas de todo o mundo, a 

criação de grupos no Facebook com alertas sobre onde encontrar determinado Pokémon 

só visível, claro está, através da aplicação tornou a aplicação a mais descarregada do 

momento. A aplicação desencadeou a procura de merchandising ligado aos desenhos 

animados e a compra de determinadas extensões ou ajudas na aplicação mas, no entanto, 

o hype gerado com a ideia de algo novo cessou meses depois. 

Os media podem influenciar a sociedade, no entanto, tem de existir algo com que 

os influenciar, neste caso exposto, um fator externo como a existência de uma aplicação 

deste género. 

Existem duas explicações, de acordo com Adrian Furnham, autor de mais de 40 

livros sobre psicologia e a mente humana, para o significado e os efeitos dos estereótipos 

de género na sociedade. A teoria ‘Mirror’ (espelha ou copia) propõe que a publicidade 

reflete os valores existentes na sociedade e que os estereótipos existentes apenas 

representam as atitudes e o que se acredita generalizadamente sobre determinados grupos 

sociais. O efeito ‘Mirror’ da publicidade teria então pouco efeito nas normas da sociedade, 

sendo que os publicitários não estariam, segundo esta teoria, a tentar influenciar a forma 

como certos grupos são vistos, estão apenas a utilizar a forma como se veem determinados 

grupos, a sua forma enraizada de agir ou estereótipos associados para promover um 

produto (Furnham 2016). Assim, apesar de ser negativo propagar a forma estereotipada e 
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negativa de representar determinados grupos, acredita-se que a publicidade não manipula 

as massas nem as influencia a pensar de certa forma.  

Por outro lado, a teoria ‘mold’ (molda ou influencia), propõe que os publicitários 

estão realmente a tentar influenciar os valores sociais e as opiniões de um público-alvo 

de forma a promover o seu produto. Esta teoria vai de encontro com teorias 

comportamentais que defendem que os indivíduos imitam facilmente o comportamento 

observado se é percebido como algo que vai contribuir para que sejam recompensados. 

Isto é especialmente observável na publicidade tendo em conta que os 

consumidores de determinados produtos são representados como sendo socialmente 

compensados enquanto os que não consomem não o são. A facilidade com que as pessoas 

copiam o que é visto como tendência do momento pode ter consequências graves. Isto é, 

se um publicitário representar os estereótipos nos seus anúncios, que por si só são 

negativos e podem até ser incorretos ou inadequados, os consumidores ou quem visualiza 

os anúncios, que podem até ser crianças, mais facilmente vão ver esses estereótipos como 

normas sociais e valores morais aceites e comportar-se da forma representada (Furnham 

2016). 

Segundo Goffman (1979), os anúncios que apresentam interações entre homens e 

mulheres oferecem padrões de género que educam o consumidor sobre formas 

convencionais de interação entre os dois sexos.  

Tomando o papel da sociedade e o da publicidade em consideração, é possível 

defender que a verdade balança para os dois lados. Tendo em conta que a publicidade, 

como um sistema de representação visual, já que é uma representação visual, cria 

significados dentro da cultura, pode afirmar-se que esta assume os dois papéis, copiar e 

contribuir para a cultura. (Zotos & Tsichla, 2014) 

O fator negativo desta influência vem daqueles que veem a publicidade como algo 

que corrói os nossos valores fundamentais, ao ter um papel social, pois apela às nossas 

necessidades superficiais ao invés de maiores motivações. Ou seja, ao ter poder de 

influenciar só o irá fazer negativamente pois motiva-nos ao consumo 

desnecessário.(Lantos 1987) 

Segundo o autor Geophrey P. Lantos (1987), a publicidade “deixa nos insatisfeitos 

com o que nós já temos, o nosso status, estilo de vida e valores, que alteraram com a 

mudança da ética antiga de de produção orientada para o útil para uma ética de consume 

que temos hoje”. Isto é, a publicidade encoraja-nos a obter produtos ou serviços dos quais 

podemos não precisar e a assumir um estilo de vida que pode não ser o mais correto só 
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por que surge representado nos anúncios. 

No outro lado da balança estão os defensores que segundo Lantos (1987), veem a 

publicidade como uma ferramenta de promoção, uma das várias componentes do marke-

ting, que ajuda as pessoas a encontrar o produto ou serviço apropriado para satisfazer as 

suas necessidades. 

Entre as duas visões oponentes surge um meio-termo que defende que a publicidade 

não cria os valores mas que estimula esses valores patentes que estão assentes à superfície 

da sociedade ou debaixo dela. (Lantos 1987) Acreditam assim na possibilidade de que 

determinados valores já existem, sendo que a publicidade tem influência mas não é a 

única responsável pela sua afirmação na sociedade, apenas os realça.  

No caso dos estereótipos de género, qualquer que seja a posição correta, nenhuma 

é a melhor. Ao propagar ideais que visam rebaixar qualquer um dos géneros, tanto a so-

ciedade como a publicidade têm responsabilidade. 

Se a sociedade é espelhada na publicidade, a falha é nossa que como indivíduos não 

agimos de acordo com os valores morais de respeito pelos outros e por nós próprios. Por 

outro lado, se a publicidade nos manipula e nos molda em seres sem ética continuamos a 

ser nós, como sociedade, que permitimos que isso aconteça pois, apesar de podermos ser 

influenciáveis não é aceitável que anúncios a produtos nos levem a agir de forma precon-

ceituosa ou racista.  

Finalmente, se a publicidade só amplifica o que já existe, tanto a sociedade como a 

publicidade têm culpa pois possuem e propagam, entre outros, a desvalorização de géne-

ros e disseminam ideais irreais para o homem e para a mulher desde crianças até à idade 

adulta. 

O poder que a publicidade tem de moldar vs. copiar a sociedade não deve ser pen-

sado levianamente e apenas pela lógica da continuidade do que se tem feito. Marcos de 

mudança servem mesmo para isso, mudar e construir algo novo do qual nos possamos 

orgulhar um dia ao olharmos para trás. Hoje, vemos anúncios brilhantes, anúncios saudá-

veis e anúncios nocivos que contribuíram e ainda contribuem para a construção de uma 

imagem errada de ambos os géneros e não só. Imagens publicitárias de marcas globais 

como a Dolce & Gabbana em que os modelos publicitários surgem imitando violação em 

grupo, não só vêm recheados de machismo como também de incentivo à criminalidade 

pois se foi aceite para figurar numa revista, pode também ser aceite na sociedade. 
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1.3. Mudança na Realidade Publicitária 
 

A publicidade costuma representar um mundo perfeito em que desengordurantes 

limpam cozinhas perfeitas num abrir e fechar de olhos, as bebidas gaseificadas versão 

dieta não engordam e qualquer produto destinado à beleza do homem ou da mulher parece 

ser destinado apenas a indivíduos cujos corpos desafiem as leis da física, a esposa limpa 

a casa e o marido fecha negócios. 

No entanto, no nosso mundo real, a imagem mental dos géneros evoluiu muito mais 

rapidamente do que as histórias contadas nas páginas publicitárias das revistas. Na vida 

real, as mulheres praticam desporto e os homens gostam de cuidar do seu aspeto, nem 

todos gostam de cerveja, tal como nem todas as mulheres enlouquecem com a visão de 

uma caixa de chocolates. 

Claro está, que nem todos os anúncios pintam um padrão para cada género, no en-

tanto, a necessidade da criação de um prémio em Cannes – Glass Lion - que premeia os 

que anunciam produtos sem estereótipos mostra que, não só essas campanhas são raras, 

mas também que são necessárias compensações para que os anunciantes as considerem. 

A criação do prémio data de 2015 e foi criado, segundo um artigo do Huffington 

Post, para reconhecer trabalhos que promovem uma representação dos géneros de uma 

forma mais inclusiva. (Vagianos 2015) 

A ideia partiu de Sheryl Sandberg que, citada por Vagianos (2015), afirmou no press 

release: “Se as nossas mensagens para mulheres – e homens – transmitem igualdade, 

vamos ajudar a criar um mundo mais igual”. A ideia principal é que haja uma mudança 

cultural. Quantos mais anúncios houver, em todos os meios, que mostrem mais do que a 

mulher como dona de casa ou o homem como o sexo forte, maior a probabilidade de 

construção de um mundo sem ideais sexistas, dada a influência que os media têm junto 

do público.  

A revolução publicitária começou com a Dove, quando a marca de sabonete e pro-

dutos de cuidado da pele decidiu, em 2004, muito antes da criação do Glass Lion, mudar 

a forma como publicitava os seus produtos e com isso ganhar uma nova imagem no mer-

cado. Se ainda houvessem dúvidas quanto à eficácia das campanhas publicitárias que 

quebram preconceitos e estereótipos, a Unilever deitou-as por terra com a criação dos 

seus anúncios para a marca. De acordo com uma notícia publicada pelo The Guardian “O 

segundo maior anunciante do mundo, que gasta 8 mil milhões de euros por ano em mais 
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de 400 marcas da Sunsilk à Knorr, criou uma estratégia global para destabilizar a sua 

publicidade e erradicar retratos desatualizados de género.” (Sweney 2016) 

Estes anúncios não foram por acaso e têm sido a principal estratégia comunicativa 

do grupo que engloba diversas marcas de produtos, sendo estes bem-sucedidos junto do 

público em todo o mundo. As campanhas da marca Dove destacam-se por serem dirigidas 

ao público feminino em geral, utilizando modelos publicitários de todas as idades, formas 

e cores, procurando não apenas vender o produto como também tentar moldar a realidade. 

Com estas campanhas, o posicionamento da marca altera-se e o público feminino não 

visualiza apenas anúncios em que modelos são os protagonistas. Mulheres normais, do 

dia-a-dia rotineiro, sem retoques ou Photoshop, que na maior parte dos casos nem são 

modelos, são protagonistas dos novos anúncios. 

A ideia não é só vender, é mudar a criação publicitária e a realidade através do poder 

que uma marca e uma campanha pode ter. Se uma marca pode ganhar mais terreno, 

conquistar mais públicos e mudar a sua imagem narcisista, é de valorizar que adote novas 

formas de divulgar a beleza real, utilizando modelos reais para clientes reais.  

No caso de produtos dirigidos ao público masculino a Unilever, que detém também 

a marca Lynx como é conhecida no Reino Unido, sendo que em Portugal e nos restantes 

mercados mundiais é denominada Axe, alterou a abordagem dos anúncios da marca, que 

eram focados na sua totalidade na luxuria demonstrada por grupos de mulheres em relação 

ao utilizador do desodorizante da marca. 

É importante sublinhar o papel da Unilever na mudança de perspetivas publicitárias 

na criação de anúncios que fogem da regra numa nova forma de vender e responder ao 

público de forma ética, defendendo a igualdade de géneros e tendo em conta a influência 

que o ideal de beleza tem junto de mulheres e homens de todas as idades. 

Cohen (2015) cita, num artigo do jornal britânico The Telegraph, a visão do CEO 

da Mediacom relativamente à força que a nova forma de criar publicidade tem no mercado 

e no mundo publicitário que afirma o seguinte, “Tem havido uma onda de mudança com 

as marcas a mostrar como realmente são e a colocarem-se ao lado de causas importantes. 

Antes a publicidade fazia nos desejar. Agora, os anúncios têm de contar estórias, baseadas 

no que todos nós vivemos” algo com que o diretor de marca na Proctor and Gamble, 

Roisin Donnely concorda dizendo, "Os anúncios de hoje têm de refletir a nossa realidade 

e o futuro que queremos. Isso significa mostrar bons exemplos para as mulheres”, ou seja, 

a publicidade tem um peso enorme na sociedade e na construção da nossa realidade 

presente e futura, os estereótipos e os papeis desempenhados por ambos os géneros têm 
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importante influência na mente feminina e masculina não só dos adolescentes, como 

também das crianças e adultos. (Cohen 2015) 

Em vez de projetar papéis sexistas nos espectadores e criar um ideal de beleza ou 

aspiração profissional para cada um dos géneros, é necessário mostrar a imagem real e 

fazer chegar a promoção dos produtos de forma honesta, mesmo que carregada dos 

clichés publicitários que requer uma campanha, pois o principal objetivo da publicidade 

ainda é vender, e vender uma ideia diferente da que está enraizada, diferente da patriarcal 

e matriarcal, uma imagem e uma realidade de igualdade e respeito pela diferença.  

No Reino Unido, The Committees of Advertising Practice (CAP), que em português 

se traduz para os Comités de Prática Publicitária, anunciou que a partir de 2018 irá haver 

uma nova regra que será imposta sobre toda a criação publicitária desde revistas à internet.  

A regra, que irá banir todos os estereótipos em anúncios, surge depois de um estudo 

realizado pela Advertising Standards Authority (ASA), que encontrou evidências em 

como os estereótipos de género podem restringir as escolhas, aspirações e as 

oportunidades de crianças, jovens e adultos e que esses estereótipos “podem ser 

reforçados através de alguns anúncios.” (Gwynn 2017) Ou seja, já não é apenas uma 

possibilidade, os anúncios podem mesmo influenciar o consumidor a agir de determinada 

forma. 

Ella Smillie, executiva das políticas regulatórias da CAP, é citada no artigo 

afirmando que a introdução de uma nova regra na publicidade em 2018 vai ajudar os 

publicitários a saber “onde estabelecer o limite no uso de estereótipos aceitáveis e não 

aceitáveis” (Gwynn 2017) 

Não basta confiar no que os publicitários e as marcas acham corretos, muitas 

campanhas de grandes marcas foram boicotadas ou censuradas até a inexistência. A 

existência de uma regra que proíba a criação de anúncios recheados de estereótipos é bom 

para as marcas e para o mercado publicitário que se torna mais maduro e consciente das 

implicações que as ideias transmitidas podem ter junto do público. 
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2. Estereótipos de género na publicidade 

 

Segundo Rodriguez, Assmar, e Jablonski (2010), estereótipos tratam-se de crenças 

amplamente partilhadas sobre determinado grupo de pessoas, não se referem a uma visão 

delas em particular mas ao que é julgado ser um traço identificador, por ser similar ou 

repetido no grupo a que pertencem. 

A sociedade ocidental e a sua busca incessante pelo consumo e perfeição levaram a 

que a publicidade fosse de encontro com os consumidores, usando mensagens recheadas 

de estereótipos que buscam impor os papéis designados para cada género. Como 

profissionais, os publicitários procuram chegar a um maior número de consumidores com 

o objetivo de levar à compra de determinado produto ou serviço.  

De acordo com Popova (2010) os estereótipos existem porque é mais fácil conhecê-

los do que conhecer cada mulher e homem. Facilitando assim as escolhas de 

comportamento e forma de comunicação entre pessoas de diferentes géneros, pois há 

diferentes padrões de comportamentos com cada um.  

Os estereótipos de género não surgiram com a publicidade. O ideal de superioridade 

masculina face ao género feminino é das mais antigas conceções existentes na cultura 

ocidental. A publicidade apropriou-se desses papéis como narrativa e instrumento de 

venda pois, no seu surgimento, era destinada ao público masculino, que detinha o poder 

de compra. Para além de mensagens misóginas que mostravam a mulher como um 

simples objeto para o uso do homem, as mulheres desempenhavam papéis em anúncios 

publicitários de produtos de limpeza e manutenção do lar, - de dona de casa e esposa – 

ou no papel de mãe para os produtos destinados às crianças – mostrando o selo de 

aprovação da figura materna – ou como simples adereço numa mensagem impregnada de 

machismo que levava a um maior número de vendas em anúncios com produtos 

destinados ao homem ou ao cuidado do lar. Por outro lado, o homem desempenhava 

papéis de superioridade face ao sexo oposto e era visto como o único que ganhava um 

salário na família, sendo assim considerado o seu elemento principal. Os anúncios 

recheados de machismo eram recorrentes e incontestados voltando-se os anunciantes para 

este tipo de prática publicitária desde os loucos anos 20 americanos ate à década de 80. 

Tomando esta premissa, consideraram-se estes anúncios como a melhor hipótese para 

uma maior rentabilidade e eficácia junto do público, face ao volume de vendas que estas 

abordagens traziam para as marcas. 
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Furham (citado em Pereira e Veríssimo 2008), na sua meta-análise a 14 estudos 

sobre o género na publicidade entre 1975 e 1999, verifica as seguintes observações: 

a) O homem é mostrado frequentemente como uma figura central de autoridade 

sobre o produto, enquanto as mulheres aparecem mais como utilizadoras dos 

produtos; 

b) O homem é retratado mais autónomo, como entrevistador, profissional 

especialista, enquanto a mulher surge com um papel mais dependente, parente, 

esposa ou dona de casa;  

c) As mulheres são mais retratadas no interior de uma casa enquanto os homens 

aparecem mais no exterior em atividades de lazer; 

d) Quanto à idade, as mulheres são retratas como sendo mais jovens do que os 

homens; 

e) Quanto aos produtos, as mulheres são mais associadas a produtos para casa e para 

o corpo enquanto os homens mais aos automóveis e ao desporto; 

f) As mulheres aparecem mais associadas a cenários com crianças do que os homens; 

g) Finalmente mostra que nas sociedades mais conservadoras como a portuguesa, os 

estereótipos de género são mais evidenciados na publicidade.  

Nesta análise podemos perceber quais os papéis que recaíram sobre cada género e 

o que associamos mais ao feminino e ao masculino. A mulher é quem estamos habituados 

que seja a melhor na cozinha e limpezas, ou seja, dona de casa, ao passo que o homem é 

quem sustenta a família com preferências e ocupações muito diferentes da mulher. Esse 

imaginário é transportado para a dramatização publicitária sendo uma generalização dos 

dois géneros. 

O processo de categorização, segundo Hunt (2017), é motivado pelo lucro e leva 

habitualmente à má representação dos géneros e à propagação de estereótipos prejudiciais 

e à criação de expectativas irrealistas. Sendo o objetivo da publicidade levar à aquisição 

de produtos, o objetivo será sempre o lucro da marca anunciada. Estes estereótipos fazem 

com que o consumidor se reveja nos papéis desempenhados e que procure adquirir esses 

artigos de forma a aproximar-se à realidade apresentada nos anúncios. 

Os movimentos feministas de 1960 procuraram mudar a realidade que ainda 

vigorava na maioria dos países europeus, tal como a conquista do direito ao voto, a 

abolição de leis que postulavam a obediência da mulher ao marido e da lei de abuso sexual 

chamada “isenção conjugal”, que impedia o marido de ser julgado caso abusasse 

sexualmente da sua esposa. Estes movimentos procuravam, sendo ainda hoje o seu 
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principal objetivo, acabar com a desigualdade e colocar um fim na discriminação de 

género. Este movimento foi fundamental para que na década de 80 os publicitários 

procurassem adaptar-se às novas realidades e criar anúncios assentes na igualdade de 

género de forma garantir o sucesso publicitário junto das novas realidades sociais. A partir 

daí, abriram-se portas para a criação de anúncios voltados para a mulher, apresentando o 

género feminino não apenas como a feliz dona de casa ou mãe. No entanto, a sua 

desvalorização só alcançou novos níveis e surgiram novas representações gráficas do 

corpo feminino que levaram a novos movimentos feministas e à polémica que, em alguns 

casos, só serviu para aumentar as vendas dos produtos. Ainda hoje, a luta e os movimentos 

pela liberdade e conquista de direitos se mantém e os anúncios recheados de machismo e 

ideais sexistas preenchem todos os meios de comunicação.  

Ao procurar satisfazer a sede da mulher que procurava afirmar-se como elemento 

fundamental da sociedade livre, os anunciantes criaram anúncios que replicavam a 

liberdade sexual da mulher. Esta liberdade levou a que o sexo feminino fosse representado 

nas campanhas publicitárias como um mero objeto de desejo. Os anunciantes procuravam 

satisfazer a maioria das mulheres com a libertação dos corpos, a sensualidade e a 

afirmação da mulher como elemento sedutor da sociedade. No entanto, há quem veja 

essas representações como uma afronta contra os valores sociais e o rebaixar da mulher 

como uma atração para as vendas e não para satisfazer os ideais defendidos pelo 

feminismo. 

O principal argumento que devemos ter em conta contra a utilização de campanhas 

sexistas é sempre o facto de apresentarem fantasias por vezes irrealizáveis que vão alienar 

os consumidores para uma ideia muitas vezes errada do mundo e a influência que esse 

pensamento pode trazer para a sociedade. 

Stephen Bayley (2016), aclamado crítico e jornalista, escreveu para o jornal 

britânico Telegraph a sua posição na guerra dos sexos na publicidade e sobre o sexismo 

nos anúncios dizendo, “A Arte – da qual a publicidade faz parte, tendo o seu próprio lugar 

no Parnassus – gira a volta de fantasias” autor realça que a fantasia presente na 

publicidade tal como em diversas áreas da produção artística serve para isso mesmo, 

explorar o que existe ou não no mundo real. Acredita e defende ainda no artigo que poderá 

utilizar-se a persuasão ou o realismo nas campanhas, mas nunca ambos, ou seja, realçando 

que o realismo não vai convencer o consumidor a comprar os produtos ou pode ainda 

passar a ideia errada. Bayley relata o caso da M&S, que na sua tentativa de mostrar 

mulheres reais nas suas campanhas acabou por falhar na sua premissa, quando o público-
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alvo deixou de se rever nos anúncios e passou a contestar a mensagem de que os 

consumidores “tem rabos gordos e cabelo mau” O autor sublinha que a sua opinião não é 

influenciada pelo seu próprio género, ao preferir anúncios com mulheres em poses 

sensuais bem construídos que cativam o consumidor e persuadem à compra, referindo o 

exemplo de uma das melhores copywriters dos Estados Unidos da América, a judaica 

Shirley Polykoff. Polykoff acreditava, segundo Bayley (2016), que ela estava a dar poder 

à mulher, ao criar anúncios como o da Clairol’s – uma marca de coloração – em que no 

headline se lia “If i have one life, let me live it as a blonde” (Se eu tenho uma vida, deixa-

me vivê-la como loira), e não a tirar-lhes valor. 

A origem do debate de género é originária dos anos 60 quando a palavra “sexismo” 

ganhou significado numa pequena universidade de artes liberais da Pennsylvania nos 

Estados Unidos da América. Bayley (2016) acredita que a relação da palavra com a 

palavra “racismo” de impacto significativo no seio da sociedade moderna levou a que o 

politicamente correto tomasse o controlo da discussão argumentando que o direito de 

proteção emocional de alguém é maior do que o direito de expressão emocional.  

Os países nórdicos chegaram a um consenso na matéria bem antes dos restantes 

países ocidentais. A Noruega e a Dinamarca legislaram, em 2008, contra o uso de 

anúncios sexistas. No entanto, não quer dizer que excluíram a utilização de mulheres com 

pouca ou nenhuma roupa, apenas proibiram a utilização dessa imagem de forma 

irracionalmente explorada. Ou seja, é permitido persuadir à compra através de mulheres 

com pouca roupa ou nuas em anúncios que vendem produtos em que esse estado se 

justifica, por exemplo a gel de banho, em que estar nua é funcional (Bayley 2016) 

Uma questão importante a colocar é se a adoção destas medidas nos restantes países 

da Europa e nos Estados Unidos da América mudaria a forma como o género feminino é 

percebido na mente masculina e feminina. A representação em anúncios da mulher com 

pouca roupa quando os anúncios procuram vender roupa interior e roupa em geral, ou 

seja, algo que no ponto de vista Escandinavo é visto como funcional pois a mulher tem 

de usar o produto em si para o anunciar, já levou ao boicote de marcas e à manifestação 

nas redes-sociais por milhares de mulheres pelo mundo fora.  

O papel do homem nos anúncios mudou ligeiramente em relação ao século 

passado principalmente no quase radicado discurso sexista que nos anúncios de hoje 

parece transparecer através apenas da iconografia dos anúncios. As revistas masculinas 

ou femininas e até as generalistas ainda carregam nas suas páginas anúncios carregados 

de mensagens subliminares que ao olhar mais conhecedor da realidade não passam 
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indiferentes. Campanhas que simulam violação para publicitar roupa como o caso da 

Sisley, ou da American Apparel 

 

2.1. A mulher e os estereótipos de género na publicidade 
 

A premissa ‘o consumidor tem um género na língua inglesa e é feminino’ tornou-

se regra para a publicidade no início do século XX. Com isto, vinha também o 

conhecimento de que 80% das compras – exceto a aquisição de grandes eletrodomésticos, 

automóveis e casas – eram feitas pelas mulheres. Os lugares de chefia das agências de 

publicidade até 1950 eram ocupados por homens – brancos e protestantes – enquanto as 

mulheres tinham sorte em obter empregos como rececionista e secretária. Hoje em dia, 

mais de metade dos empregados das agências americanas são mulheres, não sabendo ao 

certo, no entanto, quantos desses lugares são de chefia (O’Barr, 2005:18). Nesses anos de 

desigualdade de género, os homens eram publicitários e as mulheres eram consumidoras. 

Por isso, quando a publicidade falava para os consumidores, usualmente fazia-o usando 

uma voz masculina de autoridade. 

Stuart Ewen (1976), que explorou o papel dos publicitários no início do século 

XX, revela na sua obra como a publicidade oferecia às mulheres aparelhos para as ajudar 

nas tarefas, como máquinas de lavar a roupa, e ao mesmo tempo as instruía nos seus 

próprios papéis de dona de casa, mãe e doméstica. Só no renascimento do feminismo, em 

1970, é que a publicidade começou a permitir que elas falassem por elas próprias, 

assumissem papéis de autoridade nos anúncios e fossem contratadas para cargos de 

decisão e de criatividade na indústria publicitária. 

Hoje em dia, os manifestantes saem à rua para contestar as escolhas preconceituosas 

levadas a cabo pelas marcas e pelos publicitários porém, os dois únicos papéis principais 

da mulher nos anúncios são de objetos-sexuais que estão sujeitas ao poder masculino ou 

mães que tentam conjugar a família com o trabalho. 

Numa pesquisa levada a cabo em 1971, Alice E. Courtney e Sarah Wernick Lockertz 

analisaram inúmeras revistas da época como a “Life, Look, Newsweek, The New Yorker, 

Saturday Review, Time, and U.S. News and World Report”. Com este estudo procuraram 

saber quais os papéis desempenhados pelos géneros na publicidade. Os resultados no 

entanto foram desanimadores. Raramente as mulheres eram representadas a trabalhar e 

quando eram limitavam se a ser “entertainers, hospedeiras de bordo, professoras, 

operárias em fábricas,  e um papel identificado apenas como “mulher trabalhadora” 
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(Courtney e Lockertz 1971:93) 

Nas suas análises finais, Courtney e Lockertz (1971, p. 94 95) concluíram que a 

publicidade representava a mulher pelo uso dos seguintes estereótipos, bem presentes nas 

campanhas de hoje:  

 “A woman’s place is in the home.” Anúncios tradicionais em que a mulher 

figura tem habitualmente como cenário a habitação, mais propriamente a 

cozinha, onde desempenham o papel de mãe e dona de casa; 

 “Women do not make important decisions or do important things.” Sendo 

que o papel de decisor cabia ao homem, a mulher deveria obedecer ao que 

o homem estipulava, ou seja, a mulher não tinha voz em nenhum assunto; 

 “Women are dependant and need men’s protection.”A posição da mulher 

nos anúncios em relação ao homem traduz-se na palavra submissão. Desde 

a posição física do homem em relação à mulher nas campanhas, fica patente 

uma ideia de inferioridade social e psicológica; 

 “Men regard women primarily as sexual objects; they are not interested in 

women as people.” Outra das facetas da mulher nos anúncios continua a ser 

a de inspirar sexualmente o consumidor. Desta forma, é utilizada como mero 

objeto sexual aumentando as vendas, sem respeito pelos valores éticos e 

morais de todos os envolvidos. 

Apesar de ser uma ideia ultrapassada e sexista, que reduz a mulher à função 

reprodutora, a publicidade ainda hoje, 46 anos depois desta pesquisa, representa a mulher 

como um simples objeto de admiração, desejo sexual ou de apenas um corpo bonito. Hoje 

em dia, a diferença entre os géneros é cada vez menor, no entanto, os media tendem a 

perpetuar os estereótipos de género tradicionais. A mulher de hoje protagoniza papéis 

distintos dependendo dos produtos que anuncia e do género do público-alvo. Segundo 

Milena Oliveira-Cruz (2016), “nos produtos voltados para o uso familiar ou doméstico 

(como produtos de limpeza, medicamentos ou alimentos), prevalece a “rainha do lar”: 

mãe zelosa”, por outro lado em anúncios “prioritariamente voltados ao público masculino 

(como automóveis e bebidas alcoólicas), a mulher aparece como um “objeto de desejo” 

do homem” (Oliveira-Cruz, 2017) 

De acordo com Wolska (2011), devido à grande influência que os media têm sobre 

as atitudes das pessoas, eles podem representar determinados grupos sociais de uma 

forma negativa e irrealista. Na maioria dos anúncios as mulheres são representadas como 
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as donzelas em perigo. Embora tenha havido protestos generalizados em 1960 e 1970 por 

parte dos grupos feministas que, no seu direito, se sentiam ultrajadas pela forma como 

eram representadas nos anúncios, a imagem da mulher como “bela, atrativa, e muitas 

vezes maternal” (Igoe 2006) não sofreu alterações, apenas pequenas modificações.  

Com todas estas representações do corpo feminino, como se não pertencesse à 

mulher apresentada, e com todo o imaginário sexual criado nas páginas das revistas que 

qualquer jovem pode comprar, é natural que, citando Ada Igoe (2006), “os anúncios que 

constantemente usam mulheres magras em posições sexuais ou comprometedoras estão a 

afetar a forma como as mulheres se veem a si mesmas” 

 As implicações emocionais que essas representações irreais trazem para a mente 

feminina têm solução, basta acabar com papéis estereotipados que os anúncios 

transmitem e a sociedade assume como corretos. A dona de casa, a mãe dedicada, a 

mulher que tem cuidado com o cabelo e a pele, são papéis que não resumem um ser 

humano e não devem ser traços obrigatórios para considerar uma mulher como um 

exemplo perfeito do seu género. Nenhum ser humano é mecanizado para agir, ser e 

parecer da forma que a sociedade quer que ele seja. 

Dussán (2016) explica que “grande parte desta pressão é criada pela publicidade, 

na forma em que a indústria mostra as mulheres, com o único propósito de vender um 

produto” As campanhas influenciam a forma como a mulher se vê e mostra com ela 

deveria ser em campanhas recheadas de estereótipos e de edição de imagem que torna as 

mulheres em produtos perfeitos e manipuláveis. Veja-se o exemplo das campanhas a cera 

depilatória ou lâminas para depilar em que as mulheres surgem sem pelos, antes do 

processo de depilação que é apresentado no anúncio, e vestidas e arranjadas como se de 

uma tarefa simples e natural se tratasse.  

A luta pela igualdade e os direitos da mulher aclamava que não deveria haver 

distinção entre ocupações masculinas ou femininas. Que as preferências e a personalidade 

de um individuo não deveriam ser atribuídas ou consideradas a um género ou outro. No 

entanto, os media ainda usam estes modelos estereotipados, justificando-se com o facto 

de estes serem reconhecidos por toda a gente o que torna mais fácil a compreensão da 

mensagem por parte dos recetores. (Wolska 2011) 

 

2.2. A mulher como Objeto Sexual  
 

Com o surgimento de novos papéis publicitários para a mulher, nos finais do século 
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XX, aumentaram os produtos direcionados ao sexo feminino, bem como campanhas para 

os publicitar. No entanto, o surgimento destes novos papéis não garantiu uma melhoria 

da imagem feminina. A variedade de anúncios em que a mulher figura, bem como o 

espectro de produtos anunciados aumentou. Produtos de higiene e de saúde são cada vez 

mais protagonizados pela mulher, bem como cerveja e outras bebidas alcoólicas, 

anunciados, estes últimos, com recurso à sensualidade. A mulher torna-se, assim, um meio 

para atingir um fim, subjugando a sua aparência e considerando-a o seu único fator de 

valência. 

Caroline Heldman (citada em Lourenço, Artemenko, e Bragaglia, 2014) afirma que 

o termo “objetificação” consiste em “analisar alguém ao nível de um objeto, sem 

considerar os seus atributos emocionais e psicológicos”. Segundo este conceito definido, 

então, por “objetificação sexual é o processo de representar ou tartar uma pessoa como 

um objeto sexual, que serve apenas para o prazer de outro” (Heldman 2012) Ao focarem 

apenas nos aspetos sexuais e físicos da mulher, ela é vista como um objeto, ou seja, 

assume-se um ser humano como algo inanimado que serve apenas para admiração de 

outros. 

A partir do momento em que alguém vê um ser humano como algo para ser usado 

ou algo abaixo deles próprios, a mulher perde a sua capacidade de se afirmar e de ocupar 

o seu lugar na sociedade como ser humano com direitos iguais aos do sexo oposto. Como 

seres humanos, do sexo feminino ou masculino, não pode haver um certificado de 

pertença e, caso haja algum, que seja de nós próprios. Criar um anúncio, para qualquer 

produto, em que a mulher seja representada sem roupa e em poses sensuais que muitas 

vezes simulam a violação sexual não pode ser visto como libertação sexual. É apenas uma 

máscara que simula liberdade mas é na realidade exploração sexual da imagem feminina 

ou masculina. 

(Lourenço et al 2014), consideram nas suas conclusões, que é impossível negar 

que “ a submissão e a “objetificação” do público feminino se traduziram em efeitos 

nocivos à sobrevivência igualitária entre os géneros”. A ideia de que o sexo feminino é o 

sexo fraco, de que todos os elementos do corpo feminino podem ser vistos como sexuais, 

é o que motiva a criação destas campanhas, que não seriam eficazes se os consumidores 

não aprovassem esta exploração básica do corpo feminino, mesmo que consentida pela 

modelo ou atriz publicitária.  

A representação sexual da mulher que era antes limitada à pornografia, ganha 

novos contornos na publicidade. A posição do corpo, as expressões faciais e a 
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representação do ato sexual entre a mulher e o homem foram adotadas várias vezes de 

pornografia violenta. (Kilbourne 1999) Anúncios de marcas como a Sisley, American 

Apparel e Dolce & Gabbana que levam demasiado à letra o termo “porno-chique”, um 

termo cunhado pelo crítico de arte Hilton Kramer em 1970 para descrever determinadas 

fotografias de moda. O termo não é de todo positivo dado o exagero e o embelezar do ato 

sexual ou de mostrar o corpo que transporta a pornografia de uma forma glamorosa para 

a publicidade, para além da simulação de abuso sexual representado como algo elitista e 

elegante. 

De acordo com a teoria da “Objetificação” de Barbara L. Fredrickson e Tomi-Ann 

Roberts (1997), a mulher reage à “objetificação” ao ver-se a si própria da mesma forma 

que a sociedade a vê, como um mero objeto. Desta forma, para a mulher, o seu valor 

próprio torna-se dependente da sua aparência, vendo o seu corpo como um objeto a ser 

avaliado. Isto mostra os efeitos que a representação do corpo feminino, de uma forma tão 

sexualizada e editada, traz para a mente feminina. Esta visão distorcida da realidade, que 

é transmitida para mulheres tão jovens que os corpos ainda não tiveram tempo para se 

desenvolver, é um dos principais fatores para os problemas alimentares como a anorexia 

e a bulimia. 

O mais preocupante nestas pesquisas é que, apesar de toda a controvérsia e os 

estudos realizados que mostram que este tipo de campanhas vai mutilar mentalmente – e 

por vezes fisicamente – jovens mulheres e mulheres adultas em todo o mundo, a realidade 

mantêm-se em todas as plataformas. A forma dramática e exagerada que a publicidade 

usa o corpo nu da mulher bem como a própria nudez como ilustração de um anúncio é 

algo habitual para nós ao folhearmos qualquer revista. Um exemplo extremo desta 

realidade surgiu este ano em um anúncio da marca de pasta de dentes orgânica BOCA. 

No anúncio, que segundo Rachel Moss (2017), jornalista para o Huffington Post, 

apareceu num suplemento que veio com o jornal The Times de Julho, surgia uma mulher 

sentada num sofá usando apenas um par de sapatos de salto alto a segurar a pasta de dentes 

anunciada. Em resposta à polémica e às queixas que o anúncio levantou, a marca BOCA, 

de acordo com Moss (2017), negou que a mulher no anúncio está nua, afirmando que há 

uma linha “between sexual objectification and the expression of sensuality”. A 

Advertising Standards Authority (ASA), não concordou com a defesa da marca pois baniu 

o anúncio de surgir novamente, pois representa a mulher como um objeto sexual e é 

considerada ofensiva. O anúncio em questão pode ser observado na figura nº 1, e é 

possível observar que a pasta de dentes em si é quase invisível, a modelo em si está numa 
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posição que sugere o ato sexual – pernas abertas – e cujo rosto nem surge na imagem, 

realçando a ideia de objeto com a desconstrução das partes do corpo que remetem para a 

sexualidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pobre defesa da marca revela que não houve qualquer cuidado artístico na criação 

do anúncio. Um porta-voz da Raconteur Media Ltd., proprietária da marca BOCA, 

afirmou que, segundo o artigo de Moss (2017), “did not believe that the image of the 

woman in the ad was overtly sexual” e que ela estava, na sua maioria, obscurecida pela 

cadeira na imagem, com apenas uma perna visível. É compreensível que o porta-voz da 

empresa procure defender a imagem da marca mas descreve erradamente a imagem do 

anúncio, pois ambas as pernas estão abertas e visíveis e a cadeira não deixa nada para a 

imaginação. A única justificação para o anúncio é que o sexo vende, argumento que a 

marca nunca poderia usar para explicar o anúncio que parece ridículo, dado o produto 

anunciado. No entanto, é positivo constatar que cada vez mais marcas são punidas, e as 

suas campanhas censuradas, ao sexualizar e diminuir um ser humano, apesar de o filtro 

Figura 1: BOCA – 2017 

Fonte: http://www.huffingtonpost.co.uk/entry/toothpaste-ad-banned-for-objectifying-

women_uk_5a1421a0e4b0c335e9973e60 
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deixar passar mais anúncios deste género do que deveria. 

A eterna justificação para o uso da mulher como um objeto sexual reside no facto 

de que o sexo vende. Vendo-se assim esta representação da mulher como uma forma justa 

de cumprir objetivos de vendas. No entanto, à luz da modernização e da luta feminista 

viral, torna-se mais claro que os consumidores consideram estes anúncios ofensivos, não 

apenas para a mulher mas também para quem vê, independentemente do sexo ou 

orientação sexual. (Andersson & Schytt, 2017) 

As autoras citam ainda o estudo levado a cabo por Severn, Belch e Belch em 1990 

que mostra que as atitudes do consumidor em relação à publicidade e às intenções de 

compra eram mais positivas se houvesse sexualização no anúncio. (Andersson & Schytt, 

2017). Há que realçar que o estudo foi conduzido à quase 30 anos atrás e na sociedade 

em que vivemos em que novos ideais se renovam a cada dia, esta noção de atração pela 

publicidade em vez de repúdio pode estar com os dias contados. 

 

2.3. Ideal de Beleza Feminino 
 

A publicidade é, segundo Jean Kilbourne (1990), uma industria que rende 100 mil 

milhões de dólares por ano e afeta toda a nossa vida. Os anúncios promovem mais do que 

produtos, eles vendem “valores, imagens e conceitos de sucesso e valor, amor e 

sexualidade, popularidade e normalidade. Eles mostram-nos quem somos e quem 

devíamos ser” (Kilbourne 1990) A influência que as campanhas têm sobre nós é invisível 

mas ao mesmo tempo reflete-se em tudo o que fazemos. A publicidade não só nos 

convence a escolher determinadas marcas, mas também a adotar determinados hábitos 

que irão fazer com que tenhamos de comprar determinados produtos.  

As campanhas usam cada vez mais o corpo da mulher para vender todo o tipo de 

produtos, desde cerveja a produtos de beleza. No entanto, e nas palavras de Henriette 

Valéria da Silva (2014) num artigo do Observatório da Imprensa, “esta imagem de corpo 

perfeito, esta espetacularização da moda, tem trazido consequências drásticas à nossa so-

ciedade”. A ideia de podermos explorar o corpo feminino, no seu todo ou em partes, em 

anúncios alterados com recurso à edição de imagem, e definir esse corpo como o ideal de 

beleza para todo o mundo é impossível de concretizar pois “as pessoas não veem mais 

sua beleza interior, existe sim um vazio enorme em seu interior, pois querem ser o que 

não são, querem ser como as modelos das capas de revistas e comerciais.” (Silva 2014) 

As modelos utilizadas nos diversos anúncios publicitários são escolhidas tendo em 
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conta o ideal de beleza imposto num ciclo viciante para a sociedade. Um ideal que torna 

o corpo perfeito como um objetivo a atingir. A beleza supera todas as outras qualidades 

da mulher e a esta torna-se apenas isso, um objeto a ser cobiçado ou copiada dependendo 

da orientação sexual e do género do consumidor alvo da publicidade. 

Já desde o século XVIII que se acreditava que “o excesso de peso era típico dos 

abastados e nobres, da classe dominante, já que o viver deles era abastecido do melhor 

alimento da época e se afastava de qualquer atividade física desgastante” (Freitas 2010:5), 

ou seja, estar acima do peso era sinal de saúde e riqueza tal como a palidez e magreza era 

sinal de fraqueza. Uma mulher não-saudável era considerada incapaz de levar a cabo a 

que acreditavam ser a grande tarefa da sua vida, dar à luz e cuidar da casa e do marido. 

Este ideal é mais tarde ultrapassado mas apenas no século XX quando “as pesquisas 

científicas passam a decretar a obesidade como antítese de saúde, culminando na sua 

rotulação oficial, pela Organização Mundial da Saúde, como doença” (Freitas 2010:5). 

Esta mudança nas mentalidades tomou proporções extremas nos finais do XX e início do 

século XXI quando as modelos publicitárias nas revistas se apresentam com corpos em 

forma, magras ou muito abaixo do peso normal. A necessidade de imitar os anúncios ou 

as celebridades tornou-se o mote da nova realidade feminina.  

Wolf afirma na sua obra Mito da Beleza que “à medida que as mulheres se liberaram 

da mística feminina da domesticidade, o mito da beleza invadiu esse terreno perdido, 

expandindo-se enquanto a mística definhava, para assumir a sua tarefa de controlo social” 

(Wolf 1990:12/13). Esta liberdade era tudo menos real, pois pairava sob a influência 

masculina sendo que “O mito da beleza não tem absolutamente nada a ver com as 

mulheres. Ele diz respeito às instituições masculinas e ao poder institucional dos homens” 

(Wolf 1990:17) Não havia diferença entre os anúncios tradicionais e os modernos, 

alteravam-se apenas os papéis e o formato corporal da mulher. 

De realçar, que as jovens mulheres crescem dentro desta realidade, que o seu papel 

na sociedade é o apresentado em anúncios sexistas e desprovidos de valores morais. O 

que se torna ainda mais preocupante é que as marcas cada vez mais procuram cativar e 

chamar a atenção de mulheres cada vez mais jovens, incluindo crianças, que veem cada 

vez mais anúncios com modelos cada vez mais jovens.  

Jo Swinson (2011), em um artigo para a CNN refere que “Um estudo mostrou que 

uma em cada quatro pessoas sente-se depressiva por causa do seu corpo” e realça ainda 

que “quase metade das raparigas num estudo recente sentem que a pressão de estar sempre 

perfeitas é a pior parte de ser mulher”. Esta pressão para ser bonita torna-se cada vez mais 
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uma preocupação global dado o alarmante aumento de problemas físicos e mentais que 

advêm deste continuo estímulo à beleza inalcançável. Jo Swinson, mostra ser uma voz 

ativa nos problemas de hoje sendo em 2011 um membro do parlamento britânico na 

escócia e cofundadora da “Campaign for body confidence”- Campanha para a confiança 

no corpo em tradução livre. 

A grande maioria pode perceber que as imagens são alteradas e impossíveis de 

alcançar, mas continua a ser errado. A pressão de conseguir esse padrão de beleza é 

devastadora por ser tão difícil. Uma campanha da atriz Julia Roberts que Jo Swinson 

conseguiu que fosse banida mostrava ter sido muito alterada e alegava que se alcançaria 

esse resultado através do uso produto anunciado. Na indústria publicitária tende-se a 

vender sonhos, de tal forma que há um certo receio de confrontar a realidade, de tal forma 

que até a Advertising Standards Authority não tinha permissão de ver a imagem não 

editada – sem retoques - da atriz por causa de uma cláusula contratual. (Swinson 2011) 

A mulher continua a sua luta feminista pela igualdade e pela representação fiel da 

mulher nas campanhas. Principalmente no que toca a boicotar campanhas que usam 

modelos magros ou em forma e dispensam modelos com peso a mais. Como foi o caso 

da Campanha da Victoria Secret’s “The Perfect Body” que fazia alusão ao soutien 

anunciado que se chamava “body”, o trocadilho com o corpo perfeito e o “soutien” 

perfeito levou a uma revolta nas redes sociais que fez com que a marca deixasse de 

divulgar o anúncio. Esta revolta é, no entanto, mal direcionada, quando cada vez mais 

médicos e especialistas da saúde alertam para epidemia que a obesidade se tem tornado 

quando uma grande percentagem de mulheres e homens de várias faixas etárias estão 

classificados como obesos ou com excesso de peso nos Estados Unidos da América e na 

Inglaterra. Para tudo existe uma norma, nem a magreza extrema nem o excesso de peso 

deve ser promovido junto de jovens, crianças ou adultos.  

A ideia de nos amarmos como somos, com o corpo e as características que possuímos 

não deve ser cega para com os riscos de saúde que certos comportamentos alimentares 

trazem a curto e a médio prazo. Crianças e jovens com diabetes não é algo que deva ser 

vangloriado ou até esquecido na hora de criticar campanhas que utilizam modelos com 

corpos esculpidos, como é o caso dos Anjos da Victoria Secret’s, que não se comparam 

às modelos utilizadas por algumas marcas da alta-costura que estão abaixo do peso normal. 

A imposição de um ideal de beleza, de um molde de como as formas corporais da 

mulher devem ser, dão azo a problemas alimentares como a bulimia e a anorexia para 

além da depressão por não conseguirem obter o corpo desejado. Com isto surgem 
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anúncios a cosméticos, cirurgia estética, maquilhagem, produtos de emagrecimento 

rápido e livros com dietas extraordinárias. A publicidade alimenta-se a si própria num 

ciclo vicioso que oferece problemas e soluções de anúncio em anúncio. A exigência não 

chega apenas ao peso e à forma do corpo da mulher mas também a cada detalhe e 

pormenor.  

 

2.4. O homem e os estereótipos de género na publicidade 
 

O ideal de superioridade masculina não é algo que tenha ficado preso no passado 

pois em pleno século XXI, apesar de todos os protestos feministas e conquistas, esse ideal 

está enraizado na mente masculina e na sociedade. Em vários países no mundo a mulher 

ocupa o lugar que lhe é destinado e certos comportamentos, não aprovados pelo homem, 

levam à condenação à morte ou a ataques violentos e recebemos exemplos disso todos os 

dias nos jornais, e isto apenas a nível social. 

O homem no entanto, sempre foi mais livre nas escolhas tomadas e viu os seus 

direitos serem estabelecidos, como algo natural e automático. A sua presença no mercado 

de trabalho e na mesa de voto nunca foi questionada nem proibida. O sexo masculino 

apenas lutou pela sua liberdade de afirmação em questões raciais e de orientação sexual. 

É por isso natural que quando se fala em estereótipos de género a primeira ideia que vem 

à cabeça é a do machismo e a da sobrevalorização masculina. No entanto, é uma ideia 

errada acreditar que apenas o sexo feminino sofre com a descriminação.  

Ao longo da nossa vida já ouvimos frases como “um homem não chora” ou “sê um 

homem” deixando o sexo masculino com emoções e sentimentos reprimidos que um dia 

podem tornar-se problemas mentais. Estas frases e imposições do que um homem deve 

ser não só prejudicam o ego dos que não conseguirem ser fortes a nível emocional levando 

a severos problemas mentais como a depressão, como também os obriga a ser algo que 

não querem ser. A obrigatoriedade das crianças do sexo masculino brincarem com carros 

e não com bonecas, a escolher o azul ao invés do rosa, traz consequências nefastas para a 

vida da criança e também dos que o rodeiam. Todos os dias há um menino que se sente 

inferior por não se enquadrar no padrão imposto há centenas de anos como a única 

alternativa. Para aqueles que conseguem encaixar-se na enorme fábrica de esconder 

emoções, essa repressão é apenas uma fachada. Como seres humanos, homens e mulheres, 

sentem a necessidade de exprimir as suas emoções e socializar. O reprimir desses 

sentimentos e emoções só trará consequências graves para o individuo. 
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Samantha Olson (2015), escreveu para o site “Medical Daily” o seguinte, “Se os 

rapazes têm interesse natural pela arte, teatro ou canto, são categorizados, rotulados, e 

colocados numa prateleira onde as crianças são chamados gay”. As regras estão tão 

enraizadas numa cultura patriarcal que não há uma escolha. Ou se é homem, de acordo 

com as regras padrão, ou se é homossexual. Essas escolhas reprimem e causam opressão 

a quem não encaixa nem numa categoria nem noutra. Ao não sermos objetos para ser 

utilizados para diferentes funções, ao sermos diferentes todos uns dos outros é um 

sacrifício diário seguir as regras para não ser categorizado negativamente e ao mesmo 

tempo sê-lo por que não há mais do que duas escolhas.  

Seria algo fácil de ultrapassar se não tivéssemos de lidar diariamente com terceiros 

que irão por em causa as nossas preferências e a nossa personalidade. Isto é algo a ter em 

conta nas estratégias de prevenção de Bullying. Crianças que, nos Estados Unidos da 

América, enveredam desde cedo por disciplinas de drama e teatro acabam vítimas pelo 

preconceito dos seus pares. 

Certas campanhas, que já mudaram a sua forma de abordar o masculino, sem a 

tendência para a representação do homem como o “macho alfa” da família, ou os mais 

novos como os jogadores de futebol ou pilotos de automóveis, ou seja, profissões 

maioritariamente masculinas, não chegam a todos os públicos, mas são vitais para 

influenciar não apenas outras marcas a terem a mesma abordagem, como também o 

público em geral. Os consumidores seguem muito a onda do copiar o que o outro faz. 

Quantos mais consumidores pensarem da mesma forma, de forma positiva para si 

próprios e para os outros, mais pessoas eles próprios vão influenciar.  

Samantha Olson cita no seu artigo a psicóloga Barbara Williams, com mestrado em 

Psicologia de Aconselhamento e mãe de três filhos, que em entrevista revela, “Estamos a 

criar grandes grupos de população para se fecharem dentro da sua própria raiva e 

rapidamente se tornarão prisioneiros dela” (Olson 2015) A forma como tratamos a 

diferença é vital para a construção de indivíduos saudáveis a nível mental e emocional, 

homens felizes na sua diferença seja ela grande ou pequena. “Podemos quebrar essas 

barreiras facilmente; um pai que chora durante um filme triste ou reconhece a beleza de 

uma flor, ensina o filho que pode ser sensível, sem consequências” (Olson 2015). 

Tal como os estereótipos femininos, os masculinos preenchem os anúncios nas 

revistas de uma forma mais ou menos positiva, tendendo a não desvalorizar tanto o 

homem como é costume ver com as mulheres. No entanto, tal como a mulher tem sido 

representada seminua para promover artigos, também o homem surge de tronco nu mais 



32 

 

  

vezes do que deveria. Procurando defender-se, cada género afirma ser cada vez mais 

sexualizado nas campanhas e na vida real ao colocarem nos seus ombros espectativas 

difíceis de concretizar.  

 

2.5. O homem como Objeto Sexual 
 

Apesar de parecer uma troca de papéis, entre a mulher e o homem, cada vez mais 

anúncios figuram o homem como a mulher tem sido representada desde sempre, um 

objeto sexual de admiração. Se os anúncios forem a perfumes, em que os atores 

publicitários surgem frequentemente de tronco nu ou em poses sensuais, a grande maioria 

dos consumidores pode virar a cara ao estereótipo, no entanto, anúncios a molhos para 

saladas ou até a ambientadores para o lar, com um ator publicitário todo nu deixam 

perplexo até o mais ingénuo dos consumidores. 

Tal como acontece com a mulher, os modelos masculinos são representados como 

objetos sexuais, o que faz com que, na mente masculina, estes sejam a representação do 

ideal de beleza a seguir. Corpos musculados, bronzeados, pele lisa e sem imperfeições 

são a razão para que, cada vez mais, o sexo masculino recorra ao ginásio para obter a 

forma perfeita. 

Os homens estão a tornar-se tão obcecados com a sua aparência que outros objetivos 

de vida tornam-se secundários ou nem existem. Esta preocupação com a forma do corpo 

bem como o tamanho dos músculos tornou-se alarmante dado o aumento de dismorfia 

corporal no sexo masculino. (Jude 2016) 

Segundo Jude (2016), “estima-se que um em cada dez homens que frequentam o 

ginásio sofrem de “bigorexia””, esta doença mental, tal como a anorexia e a bulimia, tem 

consequências graves a nível físico e psicológico, e faz com que alguém se veja como 

pequeno ou fraco apesar de ser grande e musculado. Para além de frequentarem o ginásio, 

cada vez mais elementos do sexo masculino procuram alternativas para obter o corpo 

desejado, como esteroides e implantes através de cirurgia plástica. O cuidado com a 

imagem por parte do homem não é visto como algo feminino se esse cuidado o tornar 

mais masculino e o fizer parecer mais forte.  

Shannon Ridgway (2014) questiona se o homem pode ser visto como um objeto 

sexual pela mulher. Se definirmos a “objetificação” como ver pessoas como não mais do 

que o que as suas partes podem fazer para, neste caso, a mulher sexualmente então a 

resposta é afirmativa. No entanto, a resposta não é assim tão simples. A autora defende 
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que existe uma diferença entre a atração sexual e a “objetificação” sexual. Atração sexual 

é algo natural e envolve “duas ou mais pessoas que sentem desejo uma pela outra e 

consentem numa atividade sexual que ambos concordaram com” (Ridgway 2014) 

enquanto “objetificação” sexual “coloca uma pessoa no papel do sujeito e outra no papel 

do objeto” (Ridgway 2014) sendo que, na nossa sociedade e numa relação heterossexual 

estes papéis, na opinião da autora, cabem ao homem e à mulher respetivamente. Ao passo 

que os homens “objetificados” na publicidade parecem dizer “Vem mais perto; vê o que 

eu te posso oferecer” as campanhas que usam a mulher como um objeto dizem ao 

consumidor, “Isto é teu para teres.” (Ridgway 2014). 

A autora refere esta atitude segundo o contexto da sociedade. Ou seja, que a mulher 

é sexualizada e vista como um objeto na publicidade e nas ruas e que, ao contrário da 

mulher, o homem não sofre as consequências de ser visto como apenas um objeto. As 

meninas, e não os meninos, são aconselhadas desde cedo a vestir de determinada forma 

por que podem seduzir ou distrair o sexo oposto, nas escolas. Apesar de o homem poder 

sentir-se diminuído por ser olhado apenas pelos seus músculos ou físico, não é tão 

exacerbado como acontece com a mulher em tudo o que faz no dia-a-dia, desde a procura 

de emprego até a andar sozinha à noite na rua. (Ridgway 2014) 

Há também quem ache que os homens não são sexualizados na publicidade 

realçando que os homens raramente acham que ser vistos como um objeto é algo mau, 

podendo nem ter esse papel na publicidade. Sendo apenas homens com bom aspeto a 

transportarem fantasias. (Christman 2017) 

Esta visão é muitas vezes sustentada pelo facto de em sociedade a mulher se sentir 

mais abordada e sexualizada pelo homem. Na vida real, a mulher é que tem de ter cuidado 

ao sair de casa à noite sozinha. Não muda no entanto, os efeitos que a sexualização 

masculina na publicidade tem sobre o homem no mundo real. 

Apesar de as opiniões serem controversas, tendo em conta os séculos de 

“objetificação” que a mulher foi vítima e da luta para reverter essa forma de ver um ser 

humano, é necessário responder ao homem da mesma forma que a mulher devia ser 

respondida. Desviar o olhar de algo que causa mau estar emocional bem como problemas 

mentais e físicos no sexo masculino, seria aceitar esses problemas para a mulher bem 

como as suas causas, neste caso a exposição do homem e da mulher como algo e não 

como alguém. Ao exigir do homem que haja como um homem ou que como homem tem 

de ser forte em todas as situações, estamos a definir um padrão para todos os homens que 

é, como os padrões impostos para a mulher, difícil de atingir. Ao representarmos o homem 
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como um objeto para ser admirado na publicidade, não vamos conseguir ver para além 

do físico na vida real. Esta sexualização e representação do homem como um objeto tem 

um nome, hunkvertising.  

Torna-se irónico que, numa sociedade em que se ensina os meninos que os homens 

não choram, não se reflita nas consequências que, campanhas que representam o homem 

como um objeto, têm para o público masculino. Nessa lógica, é irrealista o homem 

queixar-se de fraca autoestima ou dismorfia corporal, principalmente por serem 

problemas emocionais associados ao sexo feminino.  

 

2.6. Do machismo à fraqueza masculina 
 

A imagem masculina nos anúncios publicitários sempre foi apresentada como o 

extremo oposto da imagem feminina. A representação mais frequente é a do homem como 

dominador, conquistador e chefe de família. Esta identidade assenta na realidade de que 

o homem detinha o poder de compra, principalmente até à década de 80, em que os 

anúncios eram lhe dirigidos, colocando-o em destaque, visando-o como potencial 

comprador. O homem era o protagonista nos anúncios publicitários apresentando, em 

alguns casos, a mulher como objeto do cenário e em outros nem existia. 

Anúncios a automóveis, tabaco (neste último as mulheres protagonizavam apenas 

anúncios a tabaco mentolado ou mais suave destinado às mulheres sugerindo o tabaco 

como dietético que ajudaria a obter uma melhor forma física), roupa para homem que 

contemplavam principalmente gravatas, sapatos e gravatas, eram protagonizados pelo 

homem. Em alguns casos, surgia a mulher apenas como adereço com mensagens 

machistas como headline tal como: “Show her it's a man's world” (Mostra lhe que é um 

mundo de homens) num simples anúncio a gravatas da marca Van Heusen ou anúncios a 

tabaco da marca Tipalet com o headline “Blow in her face and she'll follow you anywhere” 

(Sopra-lhe na cara e ela vai seguir-te para qualquer lado” com a ilustração de um homem 

a expirar o fumo do cigarro na cara da mulher. 

Estes anúncios demarcavam o território das vendas para o homem, passando a 

mensagem de superioridade e de evidente pertença da mulher ao homem. O homem era 

o ganha-pão, o dono de casa e o dono da mulher, sendo o seu papel trabalhar para a família 

e desfrutar das suas atividades de lazer fora ou dentro de casa, sendo a lida da casa a tarefa 

da mulher pois a masculinidade do homem era posta em causa caso se dedicasse a tarefas 

do lar. 
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Com as ondas feministas de 1960/70 e de 1990 a imagem publicitária foi se 

alterando, mas pouco. A mulher foi conquistando papeis publicitários que antes 

pertenciam apenas aos homens e a libertação das amarras patriarcas deram lugar a novos 

anúncios mais voltados para a mulher, no entanto, o papel do homem sofreu poucas 

alterações, apesar de não ser ele o único protagonista ativo nas mensagens publicitárias. 

Ainda hoje em pleno século XXI o homem é retratado como superior apesar de sofrer 

com a mesma objetivação sexual da mulher. O uso de modelos masculinos em perfumes, 

carros, roupa de forma sensual e a convidar à compra dos produtos com vista a imitar ou 

parecer como o modelo publicitário tem sido cada vez mais utilizado, apesar de estar 

numa posição não degradante de dominante sustentado na ideia que o homem não é posto 

em causa ao nível da sua integridade. A mulher que se despe é promiscua, o homem é o 

garanhão que tem mulheres aos seus pés apesar de haver mensagens machistas apenas 

dissimuladas e não como headline ou mensagem principal do anúncio, a mensagem é 

apenas subliminar e pode ou não ser compreendida dessa forma. O surgimento de novos 

termos como metrossexual – que adjetiva os homens urbanos preocupados com a sua 

aparência e o estilo de vida - vieram a caracterizar os homens presentes nos anúncios 

como mais sensíveis e adeptos do uso de cosméticos, anúncios protagonizados antes 

apenas protagonizados por mulheres. 

O preconceito de que o homem de hoje é mais fraco e frágil que o de antigamente 

não é novidade para a geração dos anos 90. A crescente escolha, desde essa data, por 

ingressar num curso superior e o aumento da idade média para casar e ou constituir família, 

para além da maior liberdade emocional, de expressão e de comportamento, faz com que 

o homem seja também estereotipado e caracterizado nas campanhas publicitárias. 

Um estudo desenvolvido com 998 homens em idade à volta dos 16 anos conclui 

que 26 por cento acredita que o sexo masculino é sexualizado tanto quanto a mulher e 22 

por cento dos homens inquiridos acredita que são demasiado estereotipados nas 

campanhas publicitárias. Concluindo assim que 50 por cento dos homens, nem dá atenção 

a anúncios publicitários. O autor do artigo defende que esta geração é narcisista que dá 

mais valor a ter um corpo definido, sendo que 45 por cento dos inquiridos acredita que 

isso é mais importante do que casar ou ter uma relação, ter filhos ou ser promovido no 

trabalho (Daubney:2016). 

Da mesma forma que as mulheres têm procurado por décadas o ideal de físico 

perfeito, mulher perfeita e mãe ideal, os homens têm-se preocupado incansavelmente, por 

vezes prejudicando-se a si próprios, na missão pelo corpo perfeito que lhes é atirado à 



36 

 

  

cara pelos anúncios dos mais variados produtos. 

A pesquisa da The Mintel confirma que 20 por cento dos homens acredita que são 

caracterizados nos anúncios como incompetentes na lida da casa, não sendo capazes de 

lidar se quer com os eletrodomésticos de casa. Na globalidade, isto quer dizer que, cada 

vez mais, quando o sexo masculino é representado nos anúncios é premiado pelo seu 

aspeto mas ridicularizado pelo cérebro, principalmente em tarefas do dia-a-dia, 

lembrando e fazendo um paralelismo com os papéis desemprenhas pela mulher na 

publicidade, nos anos 50 e 60, que era representada apenas como elemento de fundo do 

anúncio ou como alguém que precisava de ajuda para tudo pois não tinha capacidade 

mental para certas tarefas (Daubney:2016). 

 

2.7. Papéis desempenhados pelos atores publicitários 
 

As campanhas publicitárias procuram representar da forma mais fiel possível o 

quotidiano ou criar cenários irreais e futuristas. Seja qual for a temática existem papéis a 

ser desempenhados e mesmo que o anúncio seja impresso, cada elemento representa o 

papel que lhe foi atribuído. Ao longo dos anos e desde o início da criação publicitária o 

principal objetivo, durante a produção do anúncio, é recriar fielmente o que se pretende 

apresentar ao público. Ou seja, o que o publicitário procura com essa recriação da 

realidade é que o público se identifique e estabeleça uma comparação entre si e o ator e 

atriz presentes no anúncio. Claro está, há sempre anúncios que provocam ou incitam a 

imaginação do consumidor bem como os seus gostos e preferências culturais com 

referências a bandas, filmes, desenhos animados entre outros que aliados ao produto ou 

ao anúncio incentivam à compra de determinado produto por determinados grupos. No 

entanto, a influência que as campanhas têm ganho junto do público pode ser positiva ou 

negativa dependendo da história que contamos ao vender um produto. As técnicas de 

persuasão utilizadas na criação do anúncio não vão apenas vender o produto mas também 

uma ideia ou estereótipo a um preço bastante elevado para a nossa vida em sociedade. 

Um anúncio direcionado a crianças ensina-os desde cedo, quando ainda não têm 

consciência para distinguir o certo ou o errado, que papel assumir na sociedade de acordo 

com o seu género, estatuto social, peso, cor de pele ou orientação sexual. Meninas e 

meninos bem como jovens dos dois géneros, são expostos a mensagens estereotipadas 

que não enriquecem de forma alguma a sua cultura. Estes anúncios com mensagens 

subliminares, sexuais e chocantes não recebem qualquer filtro nem por parte dos canais, 
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sejam revistas ou meios audiovisuais, nem por parte dos pais. 

Mais vezes do que devia ser permitido, os anúncios apresentam uma “versão 

heterossexual que apresenta os homens como sexualmente ativos e as mulheres como 

objetos sexuais passivos que se apresentam para o prazer de quem vê” (Ross e Lester 

2011). Os autores defendem que a repetição das mesmas representações de género 

mostram os dois géneros como objetos. Nenhum género sai a ganhar nestas campanhas 

já que não somos feitos de forma padronizada e não somos todos iguais para seguirmos 

uma só logica de convivência e sairmos satisfeitos da mesma. Tanto a mulher como o 

homem têm características diferentes das representadas e não devia ser feita uma tão 

grande generalização que vai posteriormente não apenas moldar as mentes dos 

consumidores mas também afeta-los emocionalmente se não se encaixarem nos objetivos 

ou caracterizações propostos nas campanhas para cada género. 

A luta pela igualdade de género e de igualdade de papéis representados em todos os 

media não passa apenas por defender os direitos femininos deitando para baixo os direitos 

masculinos ou priva-los dos mesmos para que a mulher ganhe lugar na sociedade. A 

diversificação de papéis e de representação dos dois géneros seria benéfica para a marca 

na medida em que poderia chegar a um maior espectro de consumidores bem como 

melhorar a sua imagem junto do público. No entanto, a sociedade continua a ser espelhada 

e moldada pela publicidade que chega a milhões e milhões de pessoas a cada segundo. 

Estes anúncios estereotipados afetam, emocional e fisicamente, milhares de pessoas com 

os seus altos padrões de beleza e as suas definições para o que é próprio e certo para cada 

género. 

Scott A. Lukas, escritor e investigador galardoado com quatro prémios de ensino na 

sua área, criou em 2015 o site Gender Ads em que classifica os papéis desempenhados 

pelos dois géneros na publicidade. A ideia surgiu em 2002 quando partilhou com os seus 

alunos imagens perturbantes da representação do género feminino nos anúncios. Os 

papéis, divididos por categorias e géneros, apresentam um leque variado de exemplos 

representativos de cada abordagem. Apesar de controverso, o site tem servido de base de 

pesquisa para dezenas de alunos, ativistas e investigadores em todo o mundo não só pelo 

seu conteúdo mas também pelas apresentações feitas pelo autor junto do público. Com 

pormenores, explicações e uma mente aberta, Lukas explora o preconceito que a mulher 

e o homem estão sujeitos ao protagonizarem anúncios publicitários desde o seu início até 

ao século XXI. Este site será a base principal de pesquisa para a análise de cada um dos 

papéis publicitários e os estereótipos associados. 
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2.8. Papéis desempenhados pela mulher na publicidade 
 

Os papéis desempenhados pela mulher nos anúncios publicitários sempre foram 

vazios ou inexistentes. Para além de dona de casa, a mulher era apresentada em anúncios 

como a mãe “modelo” e como alguém que devia ser colocada no seu devido lugar e servir 

quem era realmente importante, o homem. Os anos passaram e os tempos parecer ter 

mudado, no entanto, nesse campo, pouco foi alterado e o que mudou não foi algo que se 

possa considerar positivo. Os papéis desempenhados pelo “sexo fraco” são variados e 

parecem ter uma profundidade e essência maior que no passado. Mas, ao analisarmos os 

anúncios do presente, os papéis desenhados para a mulher, continuam a representa-la 

como um mero objeto sexual que seduz o público para comprar determinado produto. 

Uma falsa libertação sexual da mulher que serve como máscara para a sexualização da 

mesma em anúncios que não justificam que a atriz publicitária esteja seminua. 

Campanhas polémicas como a da marca Calvin Klein em que uma jovem mulher 

surge rodeada por um grupo de elementos do sexo masculino em posições dominadoras 

em relação a ela sugerindo a violação em grupo. Algo que é crime mas ainda assim difícil 

de limpar da sociedade evoluída e desenvolvida ou não. Esta representação já não sugere 

apenas o “veste-te como nós” mas também o “age como nós”. Crianças, jovens e adultos 

ainda acreditam que se está numa revista ou dá na televisão é por que é algo que deve ser 

imitado. Não é apenas um exagero nem uma caça às bruxas, nada é filtrado para a mente 

humana e ela é por si naturalmente influenciável.  

Não havendo uma regulação do que beira o inapropriado, não há controlo no que 

é publicitado. Ao haver controlo, as marcas chamariam a isso de censura. Como muitas 

campanhas são alvo, como a exemplificada da Calvin Klein que foi severamente criticada 

e posteriormente censurada. A marca, no entanto, não perdeu com a polémica e difamação 

de que foi alvo. Apesar de ver a sua campanha censurada, esta foi falada em todos os 

meios de comunicação e percorreu variados sites na internet, a campanha, no final, 

funcionou. A marca é falada e algum tempo depois as pessoas lembram-se da marca e não 

do impacto negativo. Assim, e não havendo um controlo eficaz, os papéis desempenhados 

pela mulher são variados mas quase se podem descrever da mesma forma.  

Genericamente, e a olho nu, podemos observar anúncios a produtos de limpeza com 

a mulher ainda como a única a representar o papel de dona de casa e pelo que nos é 

mostrado a única utilizadora dos produtos, anúncios a lingerie em poses sensuais e por 

vezes em posições que simulam o ato sexual com supermodelos manipuladas através de 
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Photoshop, anúncios a produtos para crianças de brinquedos a iogurtes, estando a mulher 

presente para dar o selo de aprovação, anúncios a cerveja com modelos que se refrescam 

com os produtos anunciados, quase sem roupa, campanhas a pensos higiénicos, tampões 

e afins em que a mulher surge tão feliz quase em êxtase que faz a menstruação parecer a 

melhor coisa do mundo quando milhões de mulheres sofrem com os seus efeitos e de 

nada vale mencionar o preço de tais produtos vitais para a saúde e higiene da mulher 

quando em comparação o Viagra é comparticipado pelo estado. Campanhas a carros, 

jogos de computador ou consolas, anúncios a artigos ligados ao ar-livre como material de 

escalada ou surf e bebidas alcoólicas como whisky e vodka são alguns dos exemplos de 

artigos que nunca são publicitados utilizando mulheres. 

Essa presença estereotipada ou ausência da mulher nas campanhas deve-se também 

ao baixo número de mulheres presentes na seção criativa de uma agência de comunicação 

ou empresa. Sendo esses cargos habitualmente preenchidos por homens, sem uma visão 

coerente daquilo que é ser mulher. 

Dussán (2016), cita a obra de Debbie Klein, “Women in advertising: 10 years on” 

em que a autora refere que apenas 17% das mulheres ocupam o cargo de copywriter. 

Sendo a mulher a principal decisora no processo de compra é desolador que as campanhas 

criadas não sejam dirigidas da melhor forma a esse público nem criadas por quem 

compreende melhor o mesmo. 

 

Baseando-nos na pesquisa levada a cabo por Scot A. Lukas que resultou na criação 

em 2015 de um site denominado Gender Ads, onde reúne cada papel desempenhado por 

cada género na publicidade, iremos analisar as características de cada um deles.  

Talvez o papel mais facilmente associado à mulher na publicidade e na sociedade é 

o papel de mãe. Este papel prevalece em todas as campanhas de produtos destinados às 

crianças ou até ao cuidado do lar, sendo muitas vezes sexista a forma como ela é 

representada, seja como a mãe dedicada que sabe sempre o que os filhos querem, seja 

como a mãe atarefada com as limpezas que mesmo assim, cuidar da sua prole, a mulher 

é apresentada como a mãe doméstica que cuida da casa e dos filhos. 

Um anúncio que gerou polémica no dia da mãe, dia em que surge um sem número 

de campanhas destinadas à mulher para aquele único dia, foi o criado pela marca de 

produtos de limpeza Mr. Clean. No anúncio, surge o habitual especialista em limpeza e 

mascote da marca no canto do anúncio e uma imagem de uma mulher, com o que sugere 

ser a filha, a limpar e o headline em que se lê, “This mother’s day, get back to the job that 
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really matters”, ou seja, Neste dia da mãe, volta para o trabalho que realmente importa, 

sendo esse limpar a casa. Ao ligar esta mensagem ao dia da mãe torna-se ainda mais 

sexista pois apresenta o cuidado do lar e da criança e reforça no headline que esse é o seu 

trabalho. Quando cada vez mais homens cuidam do lar e mais mulheres têm carreiras 

longe da limpeza do lar, é um insulto dizer que esse é o trabalho da mulher quase que a 

dizer que a cozinha é o lugar dela, como antigamente se acreditava. Este estereótipo é 

negativo para a mulher que procura afirmar-se no mundo profissional, num mundo em 

que os lugares de chefia pertencem a homens e que uma das questões perguntadas nas 

entrevistas de emprego a mulheres é se tem ou não filhos e se pretende ter no futuro. As 

consequências da propagação de ideais patriarcais são devastadoras, mesmo que não 

sejam observáveis a olho nu, pois a mulher é mais do que mãe e dona de casa. 

O seguinte papel que vamos analisar é o da mulher como stripper, que é no seu 

significado mais lato, alguém que se despe para o divertimento de outros. No site, Lukas 

(2015) fala da forma como a mulher como stripper ilustra variadas campanhas mostrando 

a mulher como apenas “um produto da sua biologia ou corpo”. Ou seja, a sexualização 

do corpo feminino e a visão do mesmo como o único atributo. Esta exposição da mulher 

para agradar ao homem, faz com que a mulher não seja vista para além das características 

físicas como a sua capacidade de pensar. O papel da mulher despida ou em poses sensuais 

serve apenas para chamar a atenção do público masculino provando que o sexo vende, 

seja a promover bebidas alcoólicas ou até jogos para consolas. Numa sociedade em que 

as mulheres, não os homens, são culpadas de seduzir os seus violadores, é necessário que 

a publicidade como grande promotora de ideais e produtos não propague este tipo de 

ideias sexistas.  

A categoria seguinte é a normalização, ou seja a representação de mulheres com 

corpos normais ou com defeitos nos anúncios publicitários. Campanhas a produtos de 

emagrecimento com modelos de antes e depois do uso dos mesmos, modelos 

aparentemente sem imperfeições a promover a necessidade de cirurgia estética, 

maquilhagem e alimentos com menos calorias encaixam nesta categoria. A constante 

exigência de perfeição aplicada essencialmente ao sexo feminino faz com que a indústria 

da cosmética prolifere. Lukas (2015) descreve esta categoria dizendo que “some bodies 

are identified as normal (typically, in popular culture these are “slender” bodies) and 

others are labeled as abnormal, pathological bodies in need of repair”. Quando a gordura 

a mais é prejudicial à saúde da mulher, é mais do que primordial aconselhar à perda de 

peso, através de métodos saudáveis, como exercício e uma dieta equilibrada, não com 
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últimos recursos que podem ter consequências nefastas na saúde da mulher só para obter 

a forma ideal.  

Segue-se o papel da mulher como dominatrix. Levando a sexualização para níveis 

extremos, são variados mas dispersos os anúncios com este tipo de representação 

feminina. Por vezes basta haver uma peça de vestuário em couro ou pele que nos remete 

para esse imaginário quase que instantaneamente. No entanto, existem vários exemplos 

em que a atriz assume plenamente o papel de dominadora e submete o homem à sua força. 

Campanhas como a da Dolce & Gabbana em que surgem atrizes publicitárias vestindo 

preto e corpetes que definem as suas curvas dominando os atores publicitários com 

chicotes, estando estes de joelhos e a despir-se. Campanhas deste género são já habituais 

na marca que anuncia mais do que produtos com as suas imagens de sexualização 

feminina e masculina, simulação de violação em grupo heterossexual e homossexual, 

entre outras que acabam por fazer com que a marca seja falada sem prejuízo para as suas 

vendas dado o estatuto da marca no mundo da moda. Neste caso, apesar de parecer uma 

troca de papéis, pois é a mulher que exerce o poder sobre o homem, a mulher não assume 

o mesmo papel que o homem normalmente desempenha no lugar de poder, é na realidade 

altamente sexualizada sendo que o seu papel pode ser apenas para garantir o prazer do 

homem. A mulher acaba por surgir em poses que evocam o ato sexual ou a suscitação do 

desejo no sexo masculino, seja como dominadora ou como submissa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Dolce and Gabanna – 2017/2018 

Fonte: 

http://www.reed.edu/anthro/adprojects/2011/greaves_mercado/PassivityAndViolence.html 
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De seguida, abordamos a mulher representada como boneca na publicidade. Nesta 

categoria de anúncios, o sexo feminino surge como um objeto inanimado incapaz, por 

isso, de fazer seja o que for. Para além das características físicas que sugerem que a 

modelo publicitária é mais similar com a boneca Barbie da Mattel, há também os cenários 

e ações estáticas das atrizes, tais como boneca sexual, manequim, objeto para ser 

manipulado por outros ou simplesmente uma boneca para vestir, despir e decorar com a 

roupa e acessórios da marca de roupa anunciada. Esta visão da mulher como uma coisa 

ou de alguém com as medidas de uma boneca, algo difícil se não impossível de obter, 

representa-a como algo que não tem opinião sobre o mundo ao redor, alguém que não fala 

ou se move, e é mais um dos exemplos da “objetificação” do ser humano em campanhas 

publicitárias. Estes anúncios são na sua maioria a marcas de roupa e acessórios, sendo 

muitas vezes difícil de discernir se é uma atriz real ou mesmo uma boneca. Numa das 

campanhas, podemos analisar a realizada pela marca de roupa Moschino Jeans, em que 

surge uma atriz publicitária com formas perfeitas, despida, parecendo até reluzente como 

uma boneca, disposta no que parece ser o interior de uma caixa de bonecas, com as peças 

de roupa e acessórios que podem ser utilizados pela boneca, provavelmente da coleção 

de roupa que a marca pretendia promover na época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais uma vez, uma marca de roupa utiliza imagens polémicas e sexualizadas da 

mulher para vender roupa. Parece tendência nas grandes marcas de roupa, despir a mulher 

nos anúncios para promover artigos que servem para vestir. Jovens mulheres que usam 

esta marca, serão moldadas para esta modalidade de comportamento, 

Figura 3: Moschino Jeans 

Fonte: http://worldbridgermedia.com/blog/?p=231 
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A categoria seguinte é a representação da mulher como uma chata – nagger – que 

incomoda o marido ou os homens na sociedade, geralmente pelo facto de falarem demais 

ou por serem violentas quando chateadas. Estes anúncios, antigamente comuns e 

recheados de ideais sexistas, prevalecem nas revistas promovendo produtos como por 

exemplo Kitadol, um medicamento para as dores, que representa a mulher substituída por 

lutadores de boxe ou de luta livre relacionando-os com o desconforto e as alterações de 

humor que a mulher sofre durante o período menstrual. Sendo o período menstrual, algo 

comum para todas as mulheres e para elas unicamente, algo que afeta o dia-a-dia da 

mulher com dores, perda de sangue, mau estar físico e emocional, dada a concentração 

de hormonas e não é considerada uma condição de saúde, é difícil de perceber a facilidade 

com que se brinca com esse assunto na sociedade e nos anúncios. Mais uma vez, se fala 

da possibilidade de “desligar” a mulher para que ela seja incapaz de falar ou agir, como 

se de um objeto se tratasse. Praticamente todos os anúncios presentes nas revistas 

sexualizam e limitam a mulher a um objeto que pode ser manipulado.  

O cumular da representação sexual da mulher, ganha forma na categoria que 

descreve a mulher como uma ninfomaníaca em determinados anúncios. Além da 

representação física do ato sexual, a mulher pode simplesmente ser representada 

mostrando o seu desejo sexual, ou até imitando posições sexuais. Segundo Lukas (2015), 

as campanhas de artigos como champô têm sexualizado e tirado o valor de ser humano à 

mulher. A ideia de que a mulher serve para o prazer masculino e que o sexo masculino 

desperta na mulher desejo num estalar de dedos, cria expectativas na mente masculina e 

feminina que são completamente irreais. 

A seguinte categoria é a da mulher como consumidora e a ideia de que a mulher 

vive para fazer compras e que essa é a sua atividade preferida. É ainda associado o facto 

de a mulher gastar o dinheiro do marido nas compras como se ela não tivesse poder de 

compra para o fazer por conta própria. A ideia de consumo nas campanhas está também 

associado, na categoria explorada por Lukas (2015), ao apego doentio que a mulher tem 

com os objetos que adquire, algo que nos anúncios é apresentado pela forma como a 

mulher se agarra a esses objetos bem como a existência de muitos artigos dispostos na 

modelo. 

A última categoria resume todas as abordadas anteriormente, seja a sexualização, 

ou o facto de a mulher ser retratada nas campanhas como algo inanimado e até a 

superioridade masculina mesmo quando o homem não está presente. A mulher como 

objeto é representada de várias formas nos anúncios e pode ter várias ramificações. No 
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site, Lukas (2015) dedica secções do site apenas a esta categoria seja a representação da 

mulher no todo ou a divisão das suas partes para incitar a compra. O grosso das 

campanhas utilizam a mulher a representar este tipo de papel, sendo predominante o papel 

da mulher como objeto sexual. Para além de representar o sexo feminino como algo que 

pode ser cobiçado por outros, por vezes a mulher nem cabeça tem, representando o seu 

corpo, na maioria das vezes nu, dividido em partes, seios, rabo, partes intimas editadas de 

várias formas, pernas e bocas, evocando constantemente a sedução e o ato sexual, de 

forma a seduzir o consumidor de forma subtil ou não. A mulher é geralmente alterada 

recorrendo a programas de edição de imagem impondo ideais irreais de beleza 

impossíveis de alcançar e promovendo produtos de beleza que alegadamente garante ao 

público feminino a beleza da atriz publicitária.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tratamento da mulher como algo e não como alguém, enraíza-se na cultura e 

na sociedade, num constante jogo de copiar e moldar que nunca tem fim. Campanhas de 

produtos que vão desde o gel de banho à cerveja, em que todas as desculpas servem para 

haver seios, sempre de um tamanho que chame à atenção, nas campanhas publicitárias. 

As mulheres são habitualmente, neste tipo de papel, desprovidas de qualquer tipo de 

personalidade, admiradas apenas pelo seu corpo, supérfluas, preocupando-se apenas com 

a sua aparência e com agradar o sexo oposto e como vazias ou claramente estúpidas como 

se não precisassem ou tivessem cérebro pois têm o corpo ideal. Campanhas de marcas 

como a Wonderbra exploram até ao limite, de forma exagerada, com equipas criativas 

constituídas por homens, os efeitos que os soutiens da marca vão trazer para a vida e 

corpo da mulher. Quando na realidade, estas campanhas só trazem efeitos nocivos para a 

mente feminina e para a forma como ela se sente consigo própria. 

Figura 4: Wonderbra – “I can’t cook. Who cares?” 1999 

Fonte: http://persuasion-and-influence.blogspot.pt/2013/01/i-cant-cook-who-cares.html 
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2.9. Papéis desempenhados pelo homem na publicidade 
 

O principal ícone masculino de sempre na publicidade está hoje em dia longe dos 

anúncios, em qualquer formato. Hoje em dia, a presença desse mesmo ícone traria, não 

apenas problemas morais, como problemas legais. Nos anos 50, de forma a tornar a 

Marlboro uma marca de eleição para o público masculino, e não apenas um tabaco suave 

para mulheres como era vista na época, foram criados os anúncios que protagonizaram e 

introduziram o Marlboro Man no mundo publicitário. Leo Burnett, um ícone ele próprio 

na publicidade, foi o criador desta personagem publicitária assim como várias outras que 

o ajudaram a conquistar o título de um dos homens mais influentes do século XX pela 

revista Time. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoje em dia, esse personagem é talvez o mais odiado, dado o produto que vendia, 

e o mais adorado, tendo em conta a revolução que criou no mercado e o sucesso que 

trouxe para a marca. Qualquer lado que se escolha, há que reconhecer a importância que 

a criação desta personagem trouxe para a publicidade, quando até hoje se vê a sua 

influência em outros anúncios e personagens. O jornal original que publicou o anúncio 

do Marlboro Man apresentou ao público um cowboy com aspeto áspero a fumar ou a 

acender cigarros da marca Marlboro, frequentemente com chapéu de cowboy e bigode, 

sendo este último o trunfo máximo da masculinidade. Em 1955, quando o anúncio do 

Figura 5: Marlboro. The Marlboro Man – 1969 

Fonte:https://theadvertisingarchives.wordpress.com/portfolio/the-marlboro-man 
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Marlboro Man chegou a todo o público a nível nacional, as vendas atingiram os 5 mil 

milhões de dólares. O que fazia com que estes papéis fizessem com que o público 

ignorasse completamente os artigos da Reader’s Digest que ligava o fumo do tabaco com 

o cancro do pulmão em 1957 era a força que eles transmitiam. A ideia de que se 

consumisse esta marca de tabaco, e não outra, faria com que o consumidor ganhasse um 

aspeto tão másculo como os homens dos anúncios, tornou a Philip Morris mais rentável 

do que qualquer outra nos Estados Unidos, tornando-se a marca número um em vendas 

no país. Não eram apenas os vaqueiros, que se viam representados nos anúncios, que eram 

seduzidos pelas campanhas. Todo o homem fumador comum queria aparentar 

masculinidade mesmo que não se aparentasse em nada com o ator publicitário 

incentivando não apenas à compra mas também à adoção de um lifestyle. 

A este ícone publicitário juntou-se outro mais moderno que em 2016 já tinha 

angariado 37 prémios no Cannes Lions International Festival of Creativity. É de 

referenciar que dois desses prémios são de elevada importância pois premiaram a eficácia 

criativa de dois anúncios de uma série. A Old Spice distanciou-se dos anúncios 

convencionais com abordagens cheias de comédia e sensualidade. Utilizando atores 

masculinos influentes e bastante conhecidos do público masculino por terem pertencido 

à NFL - National Football League – a agência publicitária Wieden+Kennedy criou para a 

Old Spice uma série de anúncios que potenciaram as vendas da marca que se tornaram 

memoráveis na mente dos consumidores, 7 anos após a criação das campanhas. 

“The man your man could smell like” (O homem que cheira como o teu homem 

devia) é o nome atribuído à campanha, apesar de ser apenas o título do primeiro anúncio, 

e é dirigida principalmente ao público feminino. O anúncio chama logo à atenção com a 

introdução do mesmo. Isaiah Mustafa, antigo jogador da NFL, junta-se a Terry Crews, e 

os dois acabam por completar-se e terem um público-alvo diferente. Numa análise 

retórica de 2014 num dos sites da Universidade da Pensilvânia feita por Anna Canova a 

criação da campanha é defendida com o seguinte: “A equipa da Old Spice descobriu que 

em 2010 cerca de 60% das compras de gel de banho eram feitas por mulheres, por isso 

eram as esposas e as namoradas da sociedade que escolhiam qual o gel de banho que os 

seus homens usam.” (Canova:2014) 
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Percebemos assim o porquê e a necessidade de criar um anúncio dirigido ao público 

feminino. Em primeiro lugar é necessário conquistar o público que realmente compra os 

produtos, daí que um dos anúncios questione se o homem usa gel de banho de mulher. Na 

altura de comprar um artigo de banho, tanto o homem como a mulher acabam por escolher 

um produto genérico de qualquer uma das marcas à venda no supermercado, que 

habitualmente tem cheiros florais ou à base de mel. 

Existem vários papéis desempenhados pelos homens, criados ao longo dos anos, 

em anúncios a produtos que podem ir de roupa a ambientadores. O homem assumiu, desde 

o início da publicidade, o papel principal em diversos anúncios ficando a mulher em 

segundo plano, ganhando aos poucos a sua posição nas campanhas publicitárias. 

De acordo com Scott A. Lukas no seu site Gender Ads, os papéis masculinos nos 

anúncios podem dividir-se em pelo menos 10 categorias. São elas, sex (sexo), control 

(controlo), culture (cultura), hero (Herói), phallic (fálico), fantasy (fantasia), normal 

(normal), stupid (estúpido), grotesque (grotesco) e object (objeto). (Lukas:2015) 

A categoria sexo inclui não apenas a sexualidade apresentada pelo ator publicitário 

masculino mas também anúncios que incluem atrizes publicitárias que protagonizam 

anúncios cujos produtos tragam prazer ao homem, mesmo sendo produtos para o uso 

feminino, como collants ou lingerie. A problemática destas campanhas é a sua 

similaridade com a pornografia. Criando no imaginário do consumidor a necessidade de 

Figura 6: Old Spice - 2009 

Fonte: http://www.elleandcompanydesign.com/blog/genius-campaigns 
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ser como ou conseguir alguém como. Introduzir estes anúncios no mercado cria um 

imaginário na mente do consumidor que é irreal e traz consequências para uma sociedade 

que vê a beleza e a perfeição como objetivos a atingir, não importa o custo. O ator 

masculino apresenta-se nestes anúncios como um íman para mulheres, aparecendo 

rodeado delas ou até mostrando como um homem deve ou não ser. 

Anúncios como os da marca Axe são o melhor exemplo desta categoria. Anúncios 

impressos que não precisam de muita informação para apresentarem mensagens sexuais 

que são acima de tudo sexistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A marca Axe mantém o mesmo posicionamento ao longo dos anos bem como o 

público-alvo, homens entre os 16 e os 36 anos. A utilização do desodorizante ou do gel 

de banho da Axe ultrapassava a utilidade para garantir a higiene do individuo. Usar a 

marca era visto como uma afirmação no mundo social. As campanhas tornaram-na nesse 

tipo de ícone. Um homem completamente normal, sem qualquer qualidade física que o 

fizesse destacar dos demais, pulverizava o perfume da Axe e a partir daí as mulheres, não 

conseguindo resistir ao seu aroma, correm atrás dele desesperadas ou subitamente 

despertava nelas o desejo pelo sujeito. Apesar de terem uma base de cariz cómica dadas 

as situações representadas. Os anúncios da Axe são o melhor exemplo para representar o 

papel sexista desempenhado pelos dois géneros, a exploração sexual da mulher e do 

homem. A mulher por ser resumida a alguém que é seduzida facilmente através do aroma 

do perfume que o homem usa; O homem por ser visto como um elemento sexual que 

todas as mulheres querem só por que usa determinada marca de desodorizante, caso não 

o fizesse seria um homem banal indesejável. “O efeito Axe” como é referenciado na 

campanha, promove mensagens e ideais que estão longe de ser o mais corretos para 

Figura 7: Axe – s/d 

Fonte: http://esquerdalaranja.blogspot.pt/2010/06/axe-rise-up-girls.html 
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transmitir a homens da faixa etária visada. Em uma das campanhas, a Axe afirma que 

“Sexual harassment of men increased by 16% last year” (O assédio sexual a homens subiu 

16% no ano passado). Esta campanha de 1999, ou seja, não tão distante assim, congratula-

se a si própria por este facto, como se assédio sexual fosse algo positivo que deva ser 

publicitado. Uma campanha destas hoje seria brutalmente censurada. Numa era em que 

homens são humilhados publicamente por se sentirem sexualmente assediados ou por 

confessarem terem sido abusados sexualmente, por que na mente da sociedade um homem 

devia sentir-se realizado e feliz por despertar interesse por parte do sexo oposto, que não 

devia ser algo negativo, é tempo de acabar com esses preconceitos. Estas expectativas 

deixadas nos ombros do sexo masculino são negativas e marcantes emocional e 

psicologicamente. Através de uma análise ideológica, percebemos que as campanhas da 

Axe contêm normas culturais e estereótipos sociais. A mensagem que pretendem 

transmitir é clara e simples, no entanto, abaixo da superfície há mensagens subliminares 

que sexualizam a mulher e o homem. As mulheres são representadas como objetos sexuais 

e os homens como seres humanos que desejam sempre sexo. 

As campanhas da marca usam diversas técnicas de persuasão para melhor 

convencer o público-alvo a adquirir os seus produtos. Entre elas estão, o humor, sendo 

sempre situações fora do normal, o medo, já que fala ao consumidor como um homem 

deve se comportar, colocando na mente do consumidor o medo de não conseguir ser como 

o ator publicitário, a presença de pessoas bonitas, principalmente as mulheres, que são na 

realidade modelos que transmitem que quem usa Axe vai ser rodeado por mulheres 

extremamente bonitas e por fim a associação, a campanha planta na mente do consumidor 

a associação entre usar o produto e ser realmente homem ou a associação entre Axe e ter 

sorte com as mulheres. O que é interessante no uso de humor pelas campanhas da Axe é 

que apesar de sabermos qual o público-alvo da marca, este tipo de humor é ofensivo e 

estereotipado, excluindo uma grande audiência que eles podiam atingir, o público 

feminino. Apesar da sua presença no anúncio, esta é negativa. As mulheres nos anúncios 

são sempre tomadas como objetos de formas e maneiras diferentes. Elas nunca são vistas 

como alguém que o homem pode querer conhecer, mas sim como objetos sexuais para 

satisfazer as vontades do homem. Aparentemente, de acordo com as campanhas da Axe, 

o elemento feminino é apenas bom para sexo, sendo facilmente catalogado nas suas 

campanhas em cinco grupos, “as raparigas podem ser desportivas, inteligentes, 

namoradeiras, de alta manutenção ou loucas por festas. De acordo com a Axe, é fácil 

perceber as mulheres assim que se catalogam num desses estereótipos” (Aleman 2013). 
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Existir uma catalogação por si só é impróprio, negativo, machista e desumano, serem 

categorias principalmente negativas e que diminuem a mulher torna a criação monstruosa, 

bem como a marca e consequentemente os seus produtos. 

A categoria masculina seguinte abordada no Gender Ads é o controlo. O poder 

exercido pelo homem sobre a mulher que é visível ainda hoje em várias sociedades é 

representado em várias campanhas publicitárias de marcas ocidentais e modernas. Esta 

categoria pode ser resumida nas palavras do criador do site, “as variadas dimesões de 

postura, posição dos corpos, posição das partes do corpo, altura e profundidade das 

figuras, todas estas representações sugerem que a mulher é inferior e o homem superior” 

(Lukas 2015) A mensagem, que as campanhas transmitem, ainda vagueia nas mentes de 

milhares de consumidores e estas criações publicitárias dão uma validação àquilo que eles 

erradamente pensam. Estes anúncios contam com a presença de atores masculinos e 

femininos, normalmente apenas um de cada por anúncio, em atividades e situações não 

habituais em sítios públicos ou em casa. A colocação do ator publicitário acima ou em 

frente, a segurar a atriz ou até a simular que bate nela asseguram um estatuto de poder ao 

elemento masculino que não só exerce a sua força na vida de casal mas também na 

sociedade em geral pois quem está à volta de um homem assim vê-o como alguém que 

assegura dominância. Dominar todas as coisas e aspetos da sua vida incluindo uma mulher, 

sendo ele casado ou não, é algo que a maioria dos elementos do sexo masculino sonha. É 

vital para o ser humano a necessidade de interação. Garantir que essa interação venha do 

sexo oposto que se rende aos seus pés é algo impossível e utópico e na eventualidade de 

não o ser há algo de muito errado nessa sociedade que toma prazer em subjugar seres 

humanos. 

Campanhas de marcas de sapatos com headlines que dizem “Keep her where she 

belongs” (Mantem-na onde ela pertence), quando ela está no chão junto do sapato, que 

são já antigas, juntam-se a um elevado número de campanhas da Calvin Klein que evocam 

constantemente o poder masculino sobre a mulher que junta varias categorias numa só 

campanha, não só o poder mas também o sexo abordado anteriormente, em campanhas 

como a de 2007 e a de 2011 que foram ambas banidas por conteúdo sexual e violência 

em que uma mulher é sujeita ao “poder” de um grupo de homens ao simular 

subentendidamente violação em grupo.  
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Para uma marca que vende artigos de moda e perfumes para o público jovem não é 

apenas de mau gosto mas também perigoso que estas mensagens sejam transmitidas. Há 

que ter em conta que a geração a quem se destina a publicidade é facilmente influenciável 

pelo que as grandes marcas transmitem. Estas são as mensagens que as marcas sabem que 

se vão tornar virais e dar imagem à marca e um reconhecimento maior do que o que elas 

já dispõem. Não são apenas as mensagens misóginas transmitidas pela Calvin Klein ou a 

Dolce & Gabbana que são negativas mas também a referência constante à violação sexual 

nas campanhas que apresentam ao longo dos anos. Em 1995, a Calvin Klein teve de retirar 

uma campanha que usava modelos de 15 anos fotografados contra a parede de uma cave 

em estilo de pornografia infantil. É a lei em vários países desenvolvidos que raparigas ou 

rapazes com 15 anos de idade não podem consentir qualquer atividade sexual com adultos, 

então esta campanha deixou de ser apenas um problema social ou de um confronto entre 

mulher e homem, e passou a ser uma questão legal, se isto era uma representação irónica 

ou mais real do que devia ser.  

De seguida, o autor aborda a categoria da cultura. Esta categoria engloba anúncios 

que protagonizam o homem como elemento cultural a ser glorificado. Esta personificação 

do homem como cultura é o completo oposto da categorização e assunção da mulher 

como símbolo da natureza. A cultura, neste caso, engloba os papéis desempenhados pelo 

homem, o controlo, a autoridade e o domínio sobre a mulher. O homem assume um papel 

de destaque, garantindo-lhe não só o protagonismo sobre o anúncio mas também uma 

certa glorificação desempenhada por parte da mulher. Sejam anúncios a whisky ou a 

Figura 8: Dolce & Gabbana – 2007 

Fonte: https://www.independent.ie/style/fashion/fashion-news/seven-of-the-most-controversial-

fashion-ads-ever-30349497.html 

https://www.independent.ie/style/fashion/fashion-news/seven-of-the-most-controversial-fashion-ads-ever-30349497.html
https://www.independent.ie/style/fashion/fashion-news/seven-of-the-most-controversial-fashion-ads-ever-30349497.html
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perfumes, o homem é representado como elemento integral desses produtos. É ele que 

bebe o whisky, é ele que pode assumir o papel de Pai Natal, é ele que surge como 

utilizador de tecnologias ou de jogos de consola, e como um símbolo de inteligência para 

todos os artigos que o obriguem. Desde campanhas do The Times a campanhas das 

camisolas Drummond que afirmam em letras grandes que, “Os homens são melhores que 

as mulheres”. Nestas campanhas, não só o homem é cultura como a cultura passa a ser 

unicamente o homem, tudo o resto é apenas associado a ele. 

A categoria seguinte é o papel do homem como herói. A eterna diferença entre os 

papéis desempenhados pelo homem e pela mulher não apenas nos anúncios, mas também 

em outras plataformas como o cinema, sendo cada um representado como o herói e a 

donzela que precisa de ser salva, respetivamente, é uma das questões que torna a 

igualdade de géneros algo importante para ser defendido. A mulher é constantemente 

representada como o elemento frágil da relação publicitária. Nesta linha de pensamento, 

os publicitários criam uma imagem de ambos os sexos que muitas vezes está longe de ser 

aquela que vemos no dia-a-dia. Mais do que uma vez, o ator publicitário é tão mais alto 

que a atriz, que o braço dele fica apoiado estrategicamente no pescoço da atriz. Este papel 

representado pelo homem surge até quando ele não está presente, quando a atriz 

publicitária sugere a presença ou o desejo da sua presença não só para a ajudar mas como 

o ideal masculino, alguém com quem ela sonha. Surgindo muitas vezes como o cowboy, 

o aventureiro, o explorador e até o herói troiano com os preservativos Trojan, o ator 

publicitário é glorificado pelo sexo feminino como aquele ser vital nas suas vidas. O 

homem é visto como o único ser humano importante no planeta em praticamente todas as 

campanhas publicitárias, sejam elas dos anos 60 como de hoje em dia, de forma mais ou 

menos óbvia. 

O papel fálico do elemento masculino vai de encontro com as representações fálicas 

presentes nos anúncios através de objetos do quotidiano ou de atores publicitários. A 

forma fálica é a forma do órgão sexual masculino, remetendo mais uma vez para o sexo 

e para o homem. O falo é a representação máxima do homem, daí a denominação desta 

categoria. Neste papel assumido, direta ou indiretamente, pelo elemento masculino as 

imagens sugerem o poder masculino. Não apenas o controlo como a categoria abordada 

anteriormente mas a força do homem. Lukas (2015) aborda que na revista Maxim há 

anúncios recentes que correlacionam o homem com a violência. A presença masculina 

estabelece-se em todo o imaginário, em campanhas de batom que simulam o órgão sexual 

feminino nos lábios da atriz publicitária, a champanhe a sair da garrafa em explosão, ou 
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até campanhas do gelado Feast da marca Olá em que existe uma explícita simulação de 

sexo oral. Essas representações não são ao acaso e suscitam no consumidor o desejo que 

os leva a adquirir o produto mesmo que estes não estejam diretamente associados ao ato 

sexual. A grande maioria destes anúncios nem precisa que o elemento masculino esteja 

presente, ele está representado pela simulação, através de objetos do quotidiano, do seu 

órgão sexual, maioritariamente através de garrafas ou até um dos anúncios mais recentes, 

de um hambúrguer ou sandes da marca Burger King em que surge uma mulher que parece 

uma boneca sexual de boca aberta com o produto a simular o órgão sexual masculino, 

remetendo para o tamanho do hambúrguer que é anunciado como sendo mais comprido 

do que o habitual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O anúncio, que circulou apenas em Singapura, manipulou a imagem da modelo sem 

o seu consentimento. A modelo que surge no anúncio fez um vídeo, analisado 

posteriormente por Johnston (2014) no jornal Bustle, em que explica como usaram a sua 

imagem de um banco de imagens e foi posteriormente editada para o uso na campanha. 

Figura 9: Burger King – “It’ll blow your mind away” 

Fonte: https://www.bustle.com/articles/34832-model-in-burger-kings-sexist-blow-job-ad-had-

no-freaking-idea 

 

https://www.bustle.com/articles/34832-model-in-burger-kings-sexist-blow-job-ad-had-no-freaking-idea
https://www.bustle.com/articles/34832-model-in-burger-kings-sexist-blow-job-ad-had-no-freaking-idea
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A modelo, citada por Johnston (2014), acrescenta ainda que “it is hard to tell if this is an 

ad for blow jobs or a sandwich”. Esta representação diminui a mulher a objeto sexual e 

eleva mais uma vez o homem a uma categoria de predador sexual e de ser superior. A 

representação fálica remete diretamente para o homem e o seu poder e força sobre o 

feminino. Ao assumirmos a sua representação sexual pensamos instantaneamente em 

virilidade e no ato sexual em si como algo fora do normal dado o tamanho dos objetos 

representados.  

Segue-se a fantasia. Este papel ou cenário publicitário apresenta as fantasias ou 

objetivos mas também pode ir de encontro com a violência e com a superioridade. 

Principalmente nos Estados Unidos, abundavam durante e após a Guerra do Vietname, 

anúncios com atores vestidos de soldados com headlines como “We smashed ‘em hard”, 

ou seja, nós esmagamo-los com força, publicitando charutos. Apesar de uma fantasia 

grotesca é uma de qualquer forma. A fantasia do exército e de lutar pelo país. Campanhas 

com o slogan “make love not war”, (faz amor não guerra) uniam a comercialização de 

produtos e a sua propaganda com modelos e atores publicitários vestidos com roupa de 

inspiração militar e em cenários que evocavam as bases militares durante a guerra no 

Afeganistão, anúncios esses presentes na Vogue pela marca Ralph Lauren. Com os anos 

as fantasias foram mudando e os anúncios para se adaptarem às mesmas mudaram 

também. Fantasias sexuais que misturam o desejo pela mulher com o desejo por produtos, 

como o anúncio da BMW em que uma revista com o anúncio de um dos seus carros está 

na cara da mulher, evocam também esta categoria que mais uma vez inferioriza a mulher 

mas também o homem que procura e fantasia ser o representado no anúncio mas não 

consegue. Campanhas que figuram orgias ou atividades sexuais com as quais os homens 

fantasiam estão também presentes em várias campanhas como a Diesel e a Sisley com o 

seu estilo porno-chique que já tem sido tendência das marcas. 

De seguida é o papel normalizado do homem que vem com uma rasteira. A 

classificação estereotipada que Lukas (2015) no seu site classifica é a de que os anúncios 

promovem e exibem a não normalização do corpo humano. Ou seja, anúncios com atores 

publicitários com os corpos alterados seja através de musculação ou cirurgia, não sendo 

algo apenas existente nos anúncios com modelos femininos. Todos os anúncios dedicados 

à promoção de suplementos alimentares, ginásios, remédios milagrosos utilizam modelos 

musculados para divulgar os seus produtos como forma de incentivar o consumidor a 

obter determinado produto para conseguir determinado tipo de corpo, apresentando até o 

antes e depois da utilização do produto ou serviço, fazem parte desta categoria. Os 
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anúncios que são protagonizados por homens sejam eles figuras públicas ou 

desconhecidos, possuem músculos definidos, muita maquilhagem e horas de Photoshop 

que lhe garantem aquele ar perfeito que todos os homens almejam obter.  

A categoria seguinte é o papel de estúpido, desempenhado pelo homem em cada 

vez mais anúncios. Segundo o autor do site Lukas (2015) “os anúncios apresentam certas 

poses, expressões ou cenários culturais que associam o homem com a estupidez”, sendo 

estas caraterísticas mais comuns na representação do sexo feminino, é necessário 

erradicar as duas representações pois diminuem os dois géneros. Este papel é cada vez 

mais representado dada a visão do homem moderno como ignorante e associado à vaidade 

sem qualquer intelecto, tal como a mulher era e ainda é vista e representada nos anúncios. 

Essa personalidade despreocupada e desinteressada que é continuamente promovida junto 

do público jovem, surge nas campanhas da Diesel cujo slogan é precisamente, “Be 

Stupid”, ou seja, Sê estúpido. Nesses anúncios, surgem modelos masculinos nas mais 

peculiares situações como a comer num cisne insuflável no meio de uma piscina, escalar 

vedações com lobos la dentro, cenas de sexo ou representações completamente aleatórias 

para chamar a atenção, sempre com headlines associados à estupidez, sendo o mais 

comum, “Smart may have the brains, but stupid has the balls”, em tradução livre, Os 

espertos podem ter cérebro, mas os estúpidos têm as bolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O papel seguinte, apresentado no site de Lukas (2015), é o grotesco, ou seja, a 

representação do homem como um monstro ou de proporções grotescas. Anúncios a 

restaurantes em que homens surgem com enormes barrigas, mas também a 

Figura 10: Diesel – “Smart may have the brains, but stupid has the balls” 

Fonte: http://www.creativeadawards.com/diesel-be-stupid-advertising-campaign/  

http://www.creativeadawards.com/diesel-be-stupid-advertising-campaign/
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eletrodomésticos em que o homem surge com metade do rabo à mostra que chocam pelo 

exagero que na realidade existe. Imagens de homens de meia-idade normais, sendo mais 

comum encontrar um homem no nosso dia-a-dia como os representados nos anúncios 

desta categoria, acima de peso com a barriga proeminente, do que os típicos homens 

musculados e bronzeados de outras categorias de anúncios. Esta categoria é no entanto 

negativa por representar a gordura como algo monstruoso em contraste com as mulheres 

que surgem em alguns dos anúncios, magras e cuidadas. O problema da obesidade é algo 

que não deve ser visto de uma forma tão leviana sendo que deveria causar tanto choque 

como usar modelos com anorexia. Segundo a World Health Organization (2017), “A 

Obesidade atingiu proporções epidémicas, com pelo menos 2.8 milhões de pessoas a 

morrer por ano como resultado de estar acima de peso ou ser obeso” sendo por isso um 

problema de saúde grave que causa outros problemas de saúde como a diabetes, 

problemas de coração, entre outros. Esta condição de saúde não deveria ser usada em 

campanhas, a não ser que servissem para consciencializar quem está acima de peso, e não 

para que homens com excesso de peso se reconhecessem com a publicidade apresentada. 

A seguinte categoria era habitualmente associada apenas ao sexo feminino mas têm 

surgido cada vez mais anúncios em que o homem representa o papel de objeto. Nestas 

campanhas, o homem é representado sem roupa, em poses sensuais, muitas vezes 

simulando o ato sexual, como objeto de contemplação pela atriz publicitária ou até como 

escravo sexual dada a sua posição de submissão em relação à mulher.  

Anúncios da Sisley, em que a mulher surge a cavalgar num homem seminu de gatas, 

ou do jogo Scrabble em que o homem surge todo nu com o tabuleiro a tapar-lhe as partes 

intimas, são sexistas e representam o homem como apenas o seu físico e estabelecem um 

padrão que pode ser danoso para a mente masculina que é bombardeada com cada vez 

mais destes anúncios. Ainda assim, o número ainda é reduzido comparado com as 

campanhas que utilizam a mulher como objeto, sendo que há quem veja este tipo de 

anúncios mais como a exibição do corpo masculino já que expõe, habitualmente, modelos 

perfeitamente musculados, bronzeados e atraentes. Para além disto, há o fator cultural, 

em que a mulher é vista como um objeto no dia-a-dia, no mundo real, a um nível superior 

ao do homem. Mesmo a representação do homem é por vezes diferente da mulher pois 

não é representado como um objeto inanimado ou que possa servir de troca como muitas 

vezes a mulher é. No entanto, há que ter atenção às consequências que estes papéis bem 

como todos os outros podem ter na mente masculina que são igualmente seres humanos.
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3. Revistas Urbanas 

 

O termo revista, pode ser definido como uma publicação periódica que geralmente 

contém artigos, ficção, poemas, receitas, editoriais, conselhos de beleza, imagens, 

fotografias, publicidade, entre outras. Torna-se quase impossível definir o termo havendo 

tantas variações de revistas que servem diferentes propósitos e públicos.  

Traçando a origem da palavra como foi feito por diversos autores incluindo Harper 

(2001), no dicionário etimológico, que datou o termo ao ano de 1580 na sua pesquisa, 

época em que a palavra “magazine”, revista em português, significava “a place for storing 

goods, especially militar ammunition”, ou seja, um lugar para guardar coisas, 

especialmente munições militares. De acordo com o autor, em árabe makhazin é o plural 

de makhzan que significa literalmente, armazém. 

Em 1731, foi utilizado o termo pela primeira vez, com a criação da primeira revista 

alguma vez publicada, a “Gentleman’s magazine”, que em tradução direta quer dizer, 

Revista de Cavalheiros. 

Harper (2001) afirma que a revista foi assim denominada pelo uso anterior da 

palavra para uma lista impressa de lojas militares e informações, ou no sentido figurado, 

por que a mesma publicação realizada era um “armazém”, se levarmos à letra a tradução, 

ou seja, um aglomerar de informação num único lugar ou neste caso objeto. 

Johnson e Prijatel (2007) afirmam no seu livro que “As revistas são publicações 

impressas que oferecem cobertura aprofundada de histórias intemporais”. Com as novas 

tecnologias a assumirem lugar na vida dos consumidores é cada vez mais difícil definir o 

termo revista dado que uma revista pode ser lida em formato digital no tablet, computador 

ou telemóvel.  

No entanto, o professor Samir Husni (2010) escreve no site Mr. Magazine, que 

apesar da ideia consumista do digital que as novas tecnologias trouxeram para os meios 

de comunicação, que a definição de revista continua ligada ao impresso dizendo: “Se não 

é tinta em papel, por favor arranjem outro nome para definir o novo meio, por que na 

minha opinião se não for impresso não é uma revista” (Husni 2010) 

Após considerarem a questão “o que é uma revista” Holmes e Nice (2012), os 

autores oferecem uma Teoria Geral das Revistas com características baseadas à volta do 

leitor, que deve ser considerado o elemento mais importante na produção e publicação 

das mesmas. Em primeiro lugar, as revistas devem ter um grupo preciso de leitores alvo; 
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em segundo lugar as revistas baseiam o seu conteúdo nas necessidades, desejos, 

esperanças e medos percebidas desse grupo: em terceiro lugar as revistas desenvolvem 

um laço de confiança com os seus leitores; em quarto lugar as revistas criam interações 

como de uma comunidade entre elas próprias e os leitores, e entre os leitores; por último, 

em quinto lugar, as revistas podem responder de forma rápida e flexível às mudanças nos 

leitores e às mudanças na própria sociedade. (Holmes e Nice 2012:7) 

As revistas tornam-se muito mais do que artigos que podem ser lidos online. As 

grandes revistas como a Vogue, Cosmopolitan, Elle, entre outras, numa tentativa de 

acompanharem as mudanças na sociedade abordadas no ponto cinco da pesquisa de 

Holmes e Nice (2012), criaram sites, contas nas redes sociais entre outras abordagens 

online para chegarem aos novos públicos que recorre ao smartphone mais do que ao papel, 

recolhendo na mesma lucro pelas visitas ao site, pela publicidade que o site contem 

através de clickads, anúncios que por cada clique um valor estipulado entre a marca e a 

revista é pago à publicação, ou seja, nunca perdem com a criação do meio web. Ainda 

assim, mantêm a impressão em papel e continuam a vender em vários países em todo o 

mundo. O elemento emocional que estas revistas quase centenárias mantiveram ao longo 

das décadas com os leitores fazem delas revistas que muitas mulheres e homens gostam 

de ostentar nas suas malas como acessórios ou até na sua mesa de centro ao receber visitas. 

Algumas edições limitadas podem chegar a ser compradas online por centenas de euros 

por colecionadores. O lifestyle associado a revistas como a Vogue, faz delas objetos de 

desejo que continuam a vender em formato papel mesmo que alguns artigos existam 

online ou que as sessões fotográficas sejam publicadas no Facebook. 

Johnson e Prijatel (2007) desenvolvem uma classificação e caracterização de cada 

uma delas para as revistas disponíveis no mercado editorial mundial.  

 Consumo – As revistas de consumo são criadas primariamente para o consumo 

popular. Elas são vendidas em tabacarias, supermercados ou através de uma 

subscrição e são publicitadas como qualquer outro produto. As revistas de grande 

circulação estão incluídas nesta classificação como a revista Reader’s Digest com 

uma circulação de 10 milhões de revistas. A revista Time e a TV Guia também são 

exemplo deste tipo de revistas. 

 Negócios – Estas revistas especializadas que também são apelidadas de 

publicações Business-to-Business, têm conteúdo relacionado com o trabalho e o 

seu público-alvo consiste nos leitores de determinada ocupação ou profissão. Com 

uma muito menor circulação sendo que a maior, PC Magazine, tem uma tiragem 
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de apenas um milhão, nos Estados Unidos da América. 

 Organizações – Revistas de organizações dividem-se em três subcategorias, 

sociedade e associação, Relações Públicas e por último as patrocinadas. Qualquer 

uma das publicações das subcategorias apresentadas são publicadas por 

organizações seja por constituintes internos ou externos. 

a) Sociedade e associação – estas revistas normalmente são um benefício 

de ser membro. Algumas delas parecem revistas de consumo e podem 

ter uma grande rede de leitores. A revista National Geographic, a 

quinta maior nos EUA, tem uma tiragem de 5,4 milhões nesse país 

apenas. Podem ter anúncios e o maior serviço que prestam é à 

organização e não necessariamente a procura de lucro. A grande 

maioria é comercializada por subscrição. 

b) Relações Públicas – estas revistas, também chamadas de revistas de 

comunicação corporativa, informam os trabalhadores da própria 

empresa sobre o que se passa na organização e explicam o 

funcionamento da mesma aos clientes. 

c) Patrocinadas – estas revistas podem se confundir com as de Relações 

Públicas por partilharem o mesmo cerne, no entanto estas são enviadas 

ao cliente como um benefício da aquisição de determinado produto ou 

serviço. Procuram promover o produto adquirido e embeleza-lo com 

as vantagens do produto ou serviço bem como da organização.  

Os autores consideram estres três grupos de revistas as mais importantes e as que 

maior tiragem têm nos EUA bem como no resto do mundo, principalmente com a 

existência da maioria das mesmas revistas em várias línguas pelo mundo. As revistas 

utilizam a publicidade nas suas páginas não porque recomendam determinada marca, 

produto ou serviço mas porque essa promoção traz milhões de euros para a empresa ou 

grupo editorial o que permite fixar um preço na publicação até mesmo na época baixa.  

Todas as coleções fazem milhares de mulheres correrem para as bancas, sem 

contar com as clientes fieis que colecionam todos os números da sua revista predileta 

como se de obras de arte se tratassem. Carregar uma revista de moda ou de outra 

especialidade transmite um estatuto que no caso feminino as eleva acima das leitoras de 

revistas generalistas como a TV Guia. No caso masculino, ser leitor ou carregar um 

número de uma revista da especialidade como a Mens Health, transmite inteligência e 

preocupação com a saúde, moda e o bem-estar.  
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Phin (2013) sugere que “Uma revista é algo que te faz sentir mais 

fixe/inteligente/mais interessante. O estilo de vida implícito ou explícito que uma revista 

incorpora é provavelmente um fator tão importante na decisão de comprar quanto a 

informação que traz”. O papel que as revistas desempenham no desenvolvimento da 

identidade advém da tradição de reconhecer o que o leitor tem nas suas mãos, mesa ou 

estante. 

Jorn Bernstein, por outro lado, questiona se a era digital irá mudar essa função da 

revista: 

 

Revistas ou jornais, são ou podem ser acessórios de moda, 

simbolos de estatuto, uma medalha de honra, uma fidelização em 

um clube. Isto é possível na versão impressa mas é mais dificil no 

mundo digital em que o aparelho e nao a publicação se tornou o 

símbolo de estatuto e a medalha de honra. Em suma, ninguem sabe 

o que estas a ler no teu iPad mini. (Bernstein 2013) 

 

Apesar da evolução do formato digital e da existência de cada vez mais artigos 

online sobre as matérias que as revistas abordam, ainda existem leitores de papel. Tal 

como no universo literário em que a existência de e-reader fez com que muitos leitores 

deixassem de comprar livros físicos, ainda é considerado mais especial e de mais fácil 

leitura, folhear as páginas. O mesmo acontece com as leitoras e os leitores de revistas. 

Revistas como a Vogue, com leitoras fiéis em todo o mundo, afirmam-se no seio 

da moda, espetáculo e no atribulado mundo de Hollywood, com atrizes a almejarem ser 

capa das suas revistas. Na realidade, existe um desejo inerte de fazer capa das principais 

revistas do mundo a Vogue americana, a francesa e a italiana. Apesar de as revistas de 

moda serem consideradas sexistas, racistas e elitistas, grandes atrizes defensoras do 

extermínio do preconceito aceitam as ofertas de fazer parte da sua capa não apenas pelo 

valor monetário associado mas também pelo prestígio que acarreta. A escolha de 

celebridades e modelos com corpos esculturais, na maior parte das vezes editados através 

de Photoshop, fazem com que o comum leitor ponha em causa a necessidade de exibir 

modelos tão magras. 

A justificação, apesar de superficial, é por vezes muito simples no que toca aos 

editoriais em que subtilmente lançam tendências e publicitam artigos de moda ou outros, 

a roupa e o calçado torna-se mais apelativo visualmente no seu tamanho mais pequeno, 
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não importando se está vestido ou se surge apenas o artigo. Esta frágil beleza estimula à 

compra dos artigos que não teriam tanto impacto visual, esteticamente falando, nos seus 

tamanhos maiores, que em certas marcas não passam do M ou do 36. Nesses casos, os 

tamanhos grandes nem se quer existem, logo não podem ser publicitados.  

No entanto, a preferência por tamanhos pequenos surge da preferência por corpos 

mais magros e exercitados, tornando-se um ciclo vicioso que é tão fresco como os finais 

do século XX. Esta preferência alimenta uma enorme indústria de cosmética, aparelhos 

de fitness, dietas, ginásios, comida com menor valor calórico, entre outros, que são 

comercializados como solução para todos os problemas de gordura, por forma a obter um 

corpo perfeito.  

As revistas populares apresentam uma temática similar e a sua caracterização acaba 

por ser genérica. Uma revista popular que procura chegar a um público generalizado não 

utiliza linguagem técnica com outras revistas especializadas ou escolares. O conteúdo das 

mesmas inclui entrevistas, artigos de interesse geral. Usualmente cobrem uma variedade 

de tópicos baseados em pesquisa, fontes e generalizações. Os artigos são habitualmente 

escritos por um escritor pertencente à revista ou um jornalista, em alguns casos, como na 

revista Vogue, por exemplo, são publicados e encorajados artigos escritos por freelancers. 

Geralmente contém fotografias interessantes ou sensuais para atrair leitores. Em geral, os 

artigos são ilustrados, fáceis de ler e bastante breves no tamanho. 

 

3.1. Revistas Urbanas Femininas 
 

As revistas urbanas femininas refletiram a mudança dos papéis da mulher na 

sociedade ao longo dos anos. No século XVIII, aquando da participação das mulheres na 

vida social e política, as revistas direcionadas ao público feminino eram de conteúdo 

estimulante e complexo. Porém, no século XIX, quando a vida doméstica e o papel da 

mulher como dona de casa se tornou o ideal para o sexo feminino na sociedade, elas 

tornaram-se insípidas e sem humor. Depois do ano de 1880, as revistas diversificaram-se 

com temáticas diferentes de acordo com a variedade de públicos.  

A The Ladys Magazine, criada em 1770, uma revista mensal britânica que para além 

dos contributos literários oferecia “padrões de croché, pautas musicais, peças literárias e 

notas de moda” (“The History of Magazines,” s.d.) foi a primeira revista feminina a ser 

criada. No entanto, foi em 1883, do outro lado do oceano, que o mundo das revistas 

femininas foi revolucionado pela mão de Cyrus Curtis que criou a Ladies’ Home Journal 



62 

 

  

que, editada pela sua esposa Lousia Knapp Curtis, divergia do sentimentalismo das 

demais e procurava ajudar com dicas para a lida da casa, receitas e histórias. Em 1898 a 

revista já era um sucesso e tornou-se a primeira revista americana a alcançar 1 milhão de 

subscritores. (“The History of Magazines”, s.d.) 

A grande maioria das revistas femininas dos dias de hoje focam-se em dicas de 

beleza, sugestões de moda e como melhorar o corpo e ficar em forma. No entanto, tanto 

a Harpers Bazaar, fundada nos Estados Unidos da América em 1867, como a Vogue, em 

1892, foram criadas para fornecer e publicar os padrões e desenhos de moda originários 

dos designs de Paris já que, segundo Rowena Ritchie (2012)  “A Vogue foi expressamente 

desenhada para promover a superioridade da costura francesa para a clientela americana”  

A revista Harper’s Bazaar descrevendo-se, na capa da primeira edição como um 

“repositório de moda, prazer e instrução” segundo Stephen Mooallem (2016), no artigo 

que celebra os 150 anos da publicação editado no site da mesma. A revista, na altura com 

o nome de Harper’s Bazar, com apenas um “a”, foi fundada por Harper & Brothers em 

Nova Iorque. A editora escolhida na época para assumir a revista, Louise Booth tinha sido 

a primeira jornalista mulher do New York Times e tinha uma carta de recomendação do 

próprio presidente Lincoln pelo trabalho de tradução desenvolvido com documentos anti 

escravidão. A jornalista era também uma sufragista e participava em movimentos pela 

defesa dos direitos da mulher. Os dados estavam lançados para que fosse uma grande 

produção, e em 2017 no ano em que se assinalam os 150 anos do seu lançamento, pode-

mos constatar o seu crescimento e sucesso junto do público. Autores como Charles Dic-

kens, George Eliot, Henry James e mais tarde, Thomas Hardy, nome consagrado da lite-

ratura, encheram as páginas da revista com artigos de ficção e não ficção que contribuíram 

para o grande volume de vendas da revista. Apesar de focar-se principalmente em ten-

dências de moda e publicitação das últimas coleções, a publicação possuía também arti-

gos como instruções de como atar um laço. (Mooallem 2016) 

A publicação abriu caminho para que novas revistas do mesmo tema nascessem no 

mercado editorial, tendo algumas um curto tempo de vida, sendo que poucas revistas so-

breviveram com o passar dos anos e se mantiveram firmes nas prateleiras apesar de todos 

os conflitos e influências externas que podiam ditar o seu fim. 

Em 1886 surge a The Cosmopolitan Magazine, que é hoje em dia conhecida apenas 

por Cosmopolitan e teve várias temáticas na sua longa duração. Numa primeira fase, a 

revista era essencialmente uma revista familiar, com artigos para o lar, sobre cozinha mas 
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também artigos como “The progress of science” (O progresso da ciência) e “Some exem-

ples of recent art” (Alguns exemplos de arte recente). (McGuire 2010) 

Habitualmente cada revista tinha entre cinco a oito pequenas histórias, um romance 

completo, um pequeno romance, e algum artigo sobre moda e saúde. Pelo custo de 

1$ anual, as leitoras tinham acesso a uma revista que era essencialmente uma mostra de 

nova ficção e publicações de autores como Upton Sinclair, Sinclair Lewis entre outros. É 

importante realçar que a capa da revista era praticamente toda ilustrada, até os números 

que possuíam celebridades na capa sendo cada um deles desenhados com precisão. 

A criação e a chegada da televisão a um maior número de lares contribuiu para 

uma quebra na procura de revistas que possuíam no seu conteúdo apenas artigos de 

ficção. De forma a fazer subir as vendas houve uma mudança radical na revista e na 

direção da mesma, o que nos leva à 2ª fase da revista feminina. Helen Gurley Brown 

assumiu a liderança nos anos 60 como editora da Cosmopolitan. Com ela veio a men-

sagem de liberdade sexual para a mulher solteira (artigos pelos quais a Cosmopolitan 

é reconhecida internacionalmente), e houve a substituição das ilustrações por fotos de 

modelos jovens com pouca roupa. As vendas subiram significativamente como resul-

tado das alterações. No início da nova era, por volta de 1965, a Cosmopolitan foi um 

importante veículo de informação que mais nenhuma revista ou canal transmitia à mu-

lher, a revista de tal forma popular e desejada, que as mulheres chegavam a roubar as 

revistas das livrarias. O que a tornou tão desejada, segundo Laurie Ouellete, professor 

assistente de estudos de media na Universidade de Queens, em declarações a Jennifer 

Benjamin em 2007, foi por “sublinhar o sonho americano para a mulher solteira que 

trabalhava. Dava-lhes uma visão e conselhos detalhados de como viver uma vida me-

lhor nos seus próprios termos” (Benjamin 2007) 

Nenhuma outra revista colocava a sexualidade feminina na primeira página onde 

qualquer pessoa que entrasse no supermercado ou na livraria pudesse ver. No olhar de 

Janna L. Kim, pós-doutorada e pesquisadora na área de Género e Sexualidade na Univer-

sidade de São Francisco, entrevistada por Jennifer Benjamin, “as pessoas não podiam 

mais fingir que [a sexualidade feminina] não existia” (Benjamin 2007). Este atrevimento 

para a época, foi um marco importante na luta feminina pela sua afirmação na sociedade 

e libertação sexual. Ainda era visto como libertinagem e falta de decoro uma mulher ter 

relações sexuais com alguém com quem não estivesse casada ou até que tirasse prazer 

desse ato. Acreditava-se, ainda no início do século XX, que para a mulher o único propó-

sito das relações sexuais era engravidar e que por isso o ato sexual para ela consistia 
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apenas num meio para atingir esse fim, acreditando-se que, ao contrário do homem, não 

tinham prazer sexual. Dicas de como melhorar a vida sexual feminina eram vistas por 

parte da população como um escândalo e qualquer mulher de família que quisesse deitar 

a mão a essa informação por vezes dependia da descrição do vendedor. Esta foi a idade 

de ouro da revista, que, sem a nova visão da editora Helen Gurley Brown teria conhecido 

o seu fim. 

Apesar das vendas significativas ainda hoje em todo mundo a Cosmopolitan perdeu 

todo o seu teor literário tornando-se gradualmente num guia de sexo e boatos. Hoje não 

publica tantos artigos que incentivem a mulher procurar o seu próprio prazer ou liberdade 

sexual, mas sim como agradar o parceiro. Os principais artigos da revista tem como exem-

plo estes apresentados, “4 Traits Men Find Irresistible” (4 características que os homens 

acham irresistíveis), “What Men Secretly Think of your Hair and Makeup” (O que é que 

os homens pensam secretamente do teu cabelo e maquilhagem), entre outros, que focam 

principalmente na necessidade da mulher agradar ao homem de todas as formas, seja se-

xualmente, seja na sua aparência. (McGuire 2010) 

É impossível falar de revistas femininas e não referenciar a revista Vogue bem como 

a sua influência no mundo da moda e da publicidade. A importância que a revista e as 

suas editoras ao longo dos anos deram à moda e a todos os elementos associados torna-

ram-na no que é hoje, uma bíblia para todos aqueles que sonham e vivem o mundo da 

moda. Arthur Baldwin Turnure, lançou a revista, que era na altura semanal, em 1892 tendo 

esta sido adquirida pelo editor Condé Nast em 1909 que a considerava apelativa para 

todos os públicos. É Nast que é responsável pelo desenvolvimento do conceito revoluci-

onário de classe e valorizava a subscrição mais do que a circulação, aumentou o volume 

da revista, havendo maios artigos direcionados à mulher e preço subiu também acompa-

nhando a evolução e o crescimento. (Borrelli-Persson, 2017) 

Philippa Morgan (2017) revela no seu artigo no site da Vogue que há “22 edições 

da Vogue (Incluindo a Vogue Arábia) do Japão à Ucrânia e mais além”, sendo constante-

mente campeã de vendas em todos esses mercados. 

Em 1932, a revista tornou-se a primeira a imprimir uma fotografia a cores na sua 

capa. A sua força no mercado e na sociedade era percetível já nos anos 60 quando redefi-

niu o aspeto das modelos femininas, pondo de parte as figuras esculpidas para realçar 

físicos mais magros e de género-neutro, ou seja, sem formas que evidenciem o seu sexo. 

Outro exemplo desta liberdade e revolução na sociedade que a revista introduziu foi a 
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presença da primeira modelo Afro-Americana numa capa de revista, na sua edição de 

agosto de 1974. (The Editors of Encyclopædia Britannica, s.d.) 

A afirmação da Vogue como mais do que uma revista igual a todas as outras ficou 

vincada em 1988 com a entrada de Anna Wintour para o lugar de editora. Para além de 

procurar evidenciar o corpo da mulher, ao invés de apenas a sua cara, Wintour introduziu 

a utilização de atrizes de Hollywood e não apenas modelos nas suas capas, lançando a 

tendência mundialmente para todas as revistas seguirem até aos dias de hoje. Anna Win-

tour foi uma lufada de ar fresco no mercado, criando a Teen Vogue em 2003, revista dire-

cionada ao público mais jovem com a mesma linha editorial e a Men’s Vogue em 2005 

que durou apenas três anos. Para além do foco no aumento das vendas, em 2003 foi tam-

bém criada juntamente com a Concil of Fashion Designers of America (CFDA), a 

CFDA/Vogue Fashion Fund que oferece suporte financeiro e orientação para a próxima 

geração de designers de moda americanos. (The Editors of Encyclopædia Britannica, s/d) 

Em Portugal a revista Vogue tem sido editada pela Cofina Media. Em 2017, a edi-

tora comunicou publicamente o término da publicação da revista feminina pondo fim a 

15 anos de edição. No mês de agosto de 2017 a Cofina lançou a sua última edição da 

revista Vogue, a edição de setembro. A editora justifica o fim da parceria com o grupo 

Condé Nast Publications, detentor da revista Vogue, na “sequência da reorganização que 

está a levar a cabo, e que levou recentemente ao fim da edição impressa da Flash” (Durães 

2017) 

A licença não foi, assim, renovada pela Cofina e em causa terá estado o “valor do 

licenciamento numa altura em que o grupo dono do Correio da Manhã, Jornal de Negó-

cios, Record e Sábado, entre outros títulos, se encontra em processo de reestruturação 

numa tentativa de reduzir custos.” (Durães 2017). Segundo o jornal Expresso, a Vogue 

não vai deixar o mercado editorial português tendo em conta que os direitos da versão 

portuguesa da revista estarão a ser negociados pela editoria responsável pela edição por-

tuguesa da GQ, revista masculina editada em Portugal pela Light House. Havendo ainda 

rumores suportados por Sofia Lucas, criadora da editora Light House de que a própria 

Condé Nast decidiu a mudança de editora, troca essa possivelmente sustentada na quebra 

de valores que a Cofina tem sofrido nos últimos anos nas suas variadas publicações. Se-

gundo os dados da APCT -Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circula-

ção a “Vogue Portugal tinha uma circulação de cerca de 17 mil exemplares, um número 

reduzido face aos anos anteriores” (Ledo 2017) 

A grande maioria das revistas destinadas ao público feminino possuem tantos 
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anúncios nas suas páginas que se poderiam chamar revistas de publicidade feminina. 

Desde roupa a produtos de beleza tudo se encontra nessas revistas e não apenas nos 

anúncios em si. Artigos com conselhos e truques de estilo para a mulher vêm 

acompanhados de sugestões de roupa, acessórios e tendências das mais variadas marcas, 

devidamente referenciadas, indicando muitas vezes o preço das mesmas. A publicidade 

serve, em todo o mundo editorial e não apenas nas revistas femininas, para o lucro da 

editora que por vezes apenas com o valor da tiragem não obtinha o retorno financeiro 

necessário. Campanhas direcionadas à mulher dos vários estratos sociais são agrupadas 

nas várias revistas com públicos-alvo diferentes. Tome-se o exemplo da Vogue que 

publicita maioritariamente vestuário, calçado, maquilhagem e produtos diversos que não 

estão ao alcance de qualquer carteira, havendo por vezes artigos especiais de como imitar 

as grandes etiquetas com marcas de preços mais razoáveis mas mesmo assim acima do 

normal. As marcas ganham por que chegam ao público-alvo e a revista ganha ao vender 

o espaço publicitário a uma grande marca. Podemos perceber, no entanto, que cada vez 

mais as revistas se constituem precisamente disso, espaços publicitários acabando por 

perder o real sentido da compra da revista ou ganhando um novo, a compra para a 

perceção e procura das tendências e de novidades, por parte do publico feminino e 

masculino, no mundo da moda diretamente das campanhas e das marcas. Outras revistas 

porém, mais distantes do pódio que a Vogue ocupa em todo o mundo, tentam chegar aos 

seus próprios públicos, com marcas de alta-costura e de moda rápida, artigos diversos que 

também sugerem o que usar na estação ou mês, mas com preços para os bolsos mais 

sensíveis, esculpindo o seu lugar no mercado editorial nacional ou internacional. 

 

3.2. Revistas Urbanas Masculinas 
 

As revistas masculinas, no seu surgimento, abordavam temáticas e especificidades 

técnicas de interesse exclusivo deste público-alvo. Revistas de carros, caça e armas eram 

as mais procuradas nos anos 30 a 50, havendo no entanto revistas das mais variadas 

temáticas ainda que sexistas e voltadas para públicos restritos, dentro do público 

masculino.  

A primeira revista masculina, que introduziu o termo “magazine”, foi a The 

Gentleman’s Magazine. Fundada em 1731 pelo britânico Edward Cave, a revista serviu 

como um guia para “stylish and intelligent gent about town” (McGinley 2017) 

Escrevendo sob um pseudónimo para chegar a um público mais variado – rural e urbano 
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– Cave procurava que, apesar de o nome indicar o contrário, a revista fosse também lida 

pelo público feminino chegando a incluir receitas para remédios caseiros.  

Revolucionária no seu tempo, a revista incluía tópicos como, medicina, história 

natural, descobertas científicas, debates políticos, noticias estrangeiras e nacionais, 

chamando à atenção de uma grande variedade de públicos. Descrições gráficas e 

horrendas de assassinatos, crimes e condenações eram regularmente editadas na revista 

sendo que a escrita de Cave sobre tais acontecimentos, atraía imensos leitores que se 

interessavam por este tipo de narrativa. (McGuinley 2017) 

Muitas revistas seguiram, destacando-se a Esquire, fundada em 1932, como uma 

das primeiras revistas de lazer e lifestyle a surgir no mundo editorial que contava com 

artigos escritos por vários autores hoje consagrados como Ernest Hemingway, sendo que 

um dos textos teve um pagamento em avanço de 3000 dólares, e F. Scott Fitzgerald's que 

publicou 43 histórias de ficção e não-ficção na revista até à sua morte. Ao longo de quatro 

anos a revista lucra 1,5 milhões de dólares revelando assim o impacto no mercado 

editorial no público masculino. O mercado era, tal como hoje, competitivo e este sucesso 

editorial trazia rivalidades a altura, exemplo disso, a revista Scribner’s, que publicou um 

artigo em 1938 intitulado “Sex, Esq.” em que descreve a revista Esquire como o 

fenómeno corrente do mundo editorial, realçando, no entanto que a revista é concebida 

para pessoas que não sabem ler ou não leem de todo. (Chaikivsky 2005) 

A importância da Esquire e a sua menção não surge apenas da sua afirmação como 

revista de lazer e de rampa de lançamento para vários escritores, artistas das várias áreas 

ou da resposta a procura crescente por algo que garantisse status por parte do público, é 

importante referencia-la já que um dos copywriters da empresa era quem viria a 

revolucionar o mercado, e traria um novo estilo de revista para as mãos de milhões de 

homens em todo o mundo, criando não só um novo lifestyle como abrindo portas para 

revistas similares entrarem no mercado, Hugh Hefner. 

O sucesso da Esquire viu-se ultrapassado quando em 1950, quando Hugh Hefner 

cria a “Stag Party”, que logo mudou o nome para o nome que hoje é conhecida por quase 

todo o mundo, mesmo que nem toda a gente a tenha lido, Playboy. A criação da revista, 

a cargo de não apenas Hugh Hefner mas também de variados elementos que pertenciam 

à Esquire, aquando da sua mudança de instalações de Chicago, onde Hefner permaneceu, 

para Nova Iorque, fez a Esquire ficar para trás no volume de vendas. A Playboy 

distinguia-se da Esquire em apenas uma coisa e essa diferença deu-lhe uma vantagem 

competitiva sobre as revistas masculinas por todo o mundo. A revista foi pioneira no 
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estímulo intelectual, apoiando e encabeçando a luta pelos direitos civis e pelos direitos 

dos homossexuais, promovendo uma maior liberdade sexual, publicando regularmente 

textos de James Baldwin, Margaret Atwood, Norman Mailer, and Jack Kerouac. (Lam 

2017) O que a tornou ainda mais diferente das demais e lhe garantiu a vantagem 

competitiva num mercado pós-guerra conservador foram os ensaios fotográficos eróticos 

e a nudez, tendo feito furor na primeira edição com fotos já existentes de Marilyn Monroe 

despida. A filosofia da Playboy advogava a liberdade de expressão em todos os seus 

aspetos, tendo por isso, o seu fundador, ganho prémios de direitos civis. (Mansnerus 2017) 

Esse ciclo de produção de revistas de conteúdo pornográfico é quebrado com uma 

revista aparentemente inovadora no mercado mas com influência das anteriores na 

Inglaterra dos anos 90. A Loaded mudou a realidade editorial com a ausência de nudez, 

contendo apenas ensaios sensuais, e o seu conteúdo humorístico, falando através deste 

recurso de variados temas como relacionamentos, futebol, sexo, moda, cerveja entre 

outros, do interesse maioritário do público masculino comum, abordando temas e 

publicitando produtos que fossem de encontro com esse público, o homem de classe 

média ou baixa. Substituindo o Martini por cerveja, o Aston Martin por carros todo-o-

terreno, dirigiu-se a um novo público que as revistas americanas não chegavam, e que 

podia ser explorado e alimentado com conteúdo editorial. Se existe procura e não há oferta 

é potencialmente vantajoso criar essa oferta e responder à procura. A criação desta revista 

tem efeito e influência ainda nos dias de hoje na variedade de revistas que seguiram, 

copiaram e utilizaram o estilo editorial das duas revistas que surgiram da Loaded que 

ainda hoje são das mais lidas em todo o mundo com tradução em vários países, a FHM, 

abreviatura de For Him Magazine, - que é a revista mais vendida em território inglês - e 

a Maxim, a revista masculina que mais presença tem em todo o mundo, estando disponível 

em território português.  

Em geral, as revistas destinadas ao público masculino promovem a melhoria na 

imagem e na saúde usando a promoção de produtos nas campanhas e nos artigos para 

poderem continuar a circular no meio editorial numa era em que o digital ganha cada vez 

mais precedência sobre o papel. No entanto, ao tornarem-se cada vez mais em catálogos 

de moda, as revistas, masculinas e femininas, tendem a perder o seu cerne editorial. 
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Capítulo II – Componente Empírica 
 

1. Metodologia 

 

O nosso trabalho, inserido no âmbito das Ciências Sociais e Humanas, mais 

concretamente no mestrado em Ciências da Comunicação necessitou da pesquisa e 

metodologia apropriada para alcançar o êxito pretendido. 

Ao definirmos metodologia podemos defini-la como algo que se “interessa pela 

validade do caminho escolhido para se chegar ao fim proposto pela pesquisa” (Tatiana 

Engel Gerhardt e Denise Tolfo Silveira 2009) Por outro lado, pesquisa pode ser  

A pesquisa pode ter variadas tipologias, sendo que o nosso estudo classifica-se 

como exploratório. Segundo Yin (2005), que classifica os estudos de caso como sendo 

exploratórios, descritivos, explicativos e avaliativos, um estudo de caso é exploratório 

quando se conhece muito pouco da realidade a ser estudada e os dados pretendem 

esclarecer e delimitar os problemas ou fenómenos da realidade. (Yin 2005) 

A nossa pesquisa é exploratória e o nosso método é quantitativo, ou seja, os 

resultados da pesquisa podem ser quantificados e centra-se na objetividade com recurso 

à recolha de dados que no nosso trabalho se traduz pela apresentação de um questionário. 

Para além da análise às respostas obtidas através dos questionários realizados por 

uma amostra abrangente e aleatória da população, o que nos permite uma melhor perceção 

do que a população em geral pensa sem necessariamente questionar cada pessoa, 

realizamos uma análise aos estereótipos de género e aos papéis desempenhados pelos 

atores publicitários nos anúncios de revistas femininas e masculinas. 

A realidade publicitária é assim confrontada com o que a população vê na 

publicidade e os papéis desempenhados nos anúncios. 

 

1.1. Problema de Investigação, objetivos e hipóteses 
 

O nosso Problema de Investigação que deu origem à criação da presente Dissertação de 

Mestrado traduz se por: A utilização de diferentes estereótipos de género influencia a 

eficácia publicitária de anúncios de revista? 

 

Objeto de estudo: eficácia de estereótipos de género em publicidade de revistas. 
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Objetivos 

É importante para a realização do nosso trabalho que estabeleçamos determinados 

objetivos a atingir, sendo eles: 

O1: Determinar a influência dos diferentes estereótipos de género na eficácia 

publicitária em anúncios de revista; 

O2: Determinar se os diferentes estereótipos de género em anúncios de revista motivam 

a mulher à compra do produto anunciado; 

O3: Determinar se os diferentes estereótipos de género em anúncios de revista motivam 

o homem à compra do produto anunciado; 

O4: Avaliar se os diferentes estereótipos de género em anúncios de revista são 

manipuladores de opinião; 

 

Hipóteses 

De igual forma é importante delinear as nossas hipóteses de forma a mantermos uma 

linha de horizonte para nos guiarmos, sendo elas: 

H1: Os estereótipos de Género têm influência na eficácia dos anúncios de Revista. 

H2: Os estereótipos de género em anúncios de revista motivam a mulher à compra do 

produto anunciado. 

H3: Os estereótipos de género em anúncios de revista motivam o homem à compra do 

produto anunciado. 
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2. Análise de Resultados 

 

2.1. Análise das Revistas Vogue, Saber Viver, GQ e Men’s Health 
 

 Revista Vogue Portugal de novembro de 2017 

 

A revista Vogue Portugal de Novembro de 2017, que já faz parte da chancela da 

Light House que começou a publicar a revista desde setembro, assemelha-se a um manual 

do alto das suas 258 páginas, recheadas e artigos que escondem anúncios. 

Enquanto analisava a publicação foi necessário muitas vezes olhar duas vezes para 

saber se era um anúncio ou não já que muitas vezes este tipo de revistas os mascara com 

uma espécie de texto noticioso. 

Das 258 páginas, 24 páginas se contam de anúncios de duas páginas até chegarmos 

à ficha técnica, começando logo pela capa que se desdobra para mostrar um anúncio, 30 

até chegarmos aos artigos. Com 62 páginas de anúncios a diversas marcas, todas 

claramente destinadas a um público-alvo que se preocupa com a moda e não olha a preços, 

que ocupam 24% da revista feminina, a publicação garante pelo menos cem mil euros em 

publicidade, só nesta edição.  

Esta não e a única forma de publicitar os produtos das grandes marcas que são 

mencionadas vezes sem conta em praticamente todas as páginas da revista nos editoriais 

de moda que apresentam sugestões para todos os gostos, cores e tendências. Ao folhear 

uma revista de moda, é difícil encontrar uma página sem um artigo de beleza, moda ou 

decoração em que a marca e o preço não surjam a promover a marca. 

As marcas anunciadas estão de acordo com o posicionamento da revista, sendo 

predominantes as marcas de roupa de alta-costura, sapatos, cremes, joias, perfumes, roupa 

interior, carteiras e malas, bem como champanhe que começa a ser acrescentado ao 

carrinho de compras com o aproximar das festividades. 

Editoriais ricos em detalhes e fotografias de modelos na passerelle e as sugestões 

de como imitar os looks divididos por tendências, propostas essas que podem chegar aos 

10 mil euros. A revista, considerada a bíblia da moda, transporta até ao leitor acessórios 

de moda como se de objetos de sobrevivência se tratassem, embelezando-os e retratando-

os de todas as formas para captar a atenção do leitor. 

De seguida criamos uma tabela para uma maior facilidade na compreensão da análise de 

cada anúncio da edição de novembro de 2017 da edição portuguesa da Vogue segundo o 
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método de categorização de Lukas (2015). 

 

Tabela 1: Análise dos anúncios da revista Vogue Portugal de novembro de2017 

Marca Artigo Nº de Páginas Sexo Papel 

Desempenhado 

Gabrielle da 

Chanel 

Perfume Duas Feminino Objeto 

Lancôme Creme/Peeling Duas Feminino Normalizada 

Patek Philippe Relógio Duas Feminino Mãe 

Estée Lauder Creme de olhos Duas Feminino Normalizada 

J’adore L’Or da 

Dior 

Perfume Duas Feminino Objeto 

Milano da 

Prada 

Perfume Duas Feminino Objeto 

Cartier Relógio Duas Não Existe1 Não Existe 

Versace Relógios Duas Feminino Ninfomaníaca 

Black Opium da 

Yves Saint 

Laurent 

Perfume Duas Feminino Objeto 

Calvin Klein Relógio Duas Feminino Objeto 

Carolina 

Herrera 

Perfume Duas Feminino Objeto 

Mango Roupa Duas Feminino e 

Masculino 

Dupla de objetos 

Intimissimi Roupa Interior Duas Feminino Objeto  

Louis Vuitton Malas Uma Feminino Consumidora 

Pinko Roupa Duas Feminino Consumidora 

Chopard Joias Uma Não Existe Não Existe 

Bvlgary Joias e Relógio Uma Feminino Objeto 

The One da 

Dolce & 

Perfume Uma Feminino Ninfomaníaca 

                                                 
1 Não Existe: Não existe presença de nenhum ator ou atriz publicitária no anúncio logo não existe nenhum 

papel desempenhado. 
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Gabbana 

Dazzling da 

Splend’Oro 

Joias Uma Feminino Objeto 

Clinique Base de 

Maquilhagem 

Uma Não Existe Não Existe 

Elisabetta 

Franchi 

Roupa Uma Feminino Ninfomaníaca 

Sexy Ruby da 

Michael Kors 

Perfume Uma Feminino  Stripper 

Liujo Roupa Uma Feminino Objetos 

Massimo Dutti Roupa Uma Feminino Objetos 

Machado 

Joalheiro 

Joias Uma Não Existe Não Existe 

H&M Roupa Uma Feminino Bonecas 

Triumph Roupa Interior Uma Feminino Ninfomaníaca 

Mike Davis Roupa Uma Feminino Boneca 

Salsa Roupa Uma Feminino Objetos 

Fatima Mendes Roupa Uma Feminino Stripper 

Veuve Clicquot Champanhe Uma Feminino Consumidora 

Nixon Relógio Uma Feminino Não Aplicável2 

One Relógios Duas Não Existe Não Existe 

Natura Roupa Uma Feminino Objeto 

Swallow Roupa Uma Feminino Stripper 

Fashion School Escola de Moda Uma Não Existe Não Existe 

Cin Tinta Uma Não Existe Não Existe 

Oriflame Perfume Uma Feminino Objeto 

Condé Nast Conferência Uma Não Existe Não Existe 

Caudalie Creme  Uma Feminino Objeto 

Vichy Creme Uma Não Existe Não Existe 

Eisenberg Perfume Uma Não Existe Não Existe 

Dove Creme Uma Não Existe Não Existe 

                                                 
2 Não Aplicável: O papel desempenhado pela atriz publicitária não encaixa em nenhuma categoria 

concreta das analisadas por Lukas no seu site Gender Ads em 2015. 
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Nails4us Verniz Uma Feminino Objeto 

TRESemmé Champô Uma Não Existe Não Existe 

Bio Seivas Produtos 

Capilares 

Uma Feminino Boneca 

Carven da 

L’Absolu 

Perfume Uma Feminino Não Aplicável 

Samsonite Mochila Uma Feminino Consumidora 

Rolex Relógio Uma Feminino Não Aplicável 

 

 

Podemos concluir que a edição de novembro de 2017 da revista Vogue está recheada 

de artigos de moda, com atrizes publicitárias que são representadas como objetos, na 

grande maioria das vezes sexuais, ou até como bonecas, que ao fim ao cabo são objetos, 

e como predispostas ao ato sexual. 

O uso predominante de modelos em poses sensuais, inanimadas ou apenas como 

uma ilustração do produto, mostra que as marcas não procuram mais vender os produtos 

mas sim os ideais associados à marca. Para além desses estereótipos salta a vista o facto 

de não apresentarem nenhuma imperfeição, parecendo bonecas de porcelana 

cuidadosamente retocadas.  

A publicidade, o marketing e a indústria da moda andam de mãos dadas em revistas 

como este e criaram um novo tipo de mulher que não existe no mundo real. Paul Suggett 

(2018) sugere as principais características das mulheres presentes nestas publicidades que 

podemos observar nesta e outras edições da revista vogue. Entre elas, o facto de não terem 

rugas, vermelhidões ou cicatrizes, possuem pernas impossivelmente longas suaves e 

moldadas, a sua cintura é demasiado fina, o peito e o rabo cheios mas empinados desafiam 

a gravidade, o cabelo parece ter sido criado por uma equipa de efeitos especiais, e os 

dentes são mais do que brancos, perfeitamente direitos e não parecem reais. (Suggett 2018) 

É nesta figura irreal que reside o problema. Uma criança, seja do sexo masculino 

ou feminino, vai crescer a acreditar que a mulher é uma espécie de boneca sem 

imperfeições e esperar ser assim, no caso da menina, e exigir que a mulher seja assim, no 

caso do menino. 

O problema é que essa mulher não existe. Ela foi retocada através de maquilhagem 

e dias exaustivos de edição de imagem, mesmo que ela seja uma supermodelo. A cintura 
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nunca pode ser tão magra, por que nenhuma mulher tem o peito grande e cintura 

minúscula sem implantes. Toda a mulher tem imperfeições e sofre com isso. Toda a 

mulher tem imperfeições por que na realidade são apenas seres humanos. (Suggett 2018) 

Os anúncios analisados na Tabela nº 1 podem ser consultados no Anexo A da 

presente dissertação de mestrado. 

 

 Revista Vogue Portugal de dezembro de 2017 

 

A revista Vogue portuguesa do mês de dezembro de 2017 mantém o mesmo layout 

editorial da anterior e vem recheada de 242 páginas de artigos, editoriais e anúncios. Com 

muitas sugestões para oferecer a todos os elementos da família que não são para todas as 

carteiras, a revista conta com anúncios destinados e protagonizados pela mulher. 

Nas suas 242 páginas, 64 são de anúncios, estando mais uma vez bem paga a edição 

da revista, com 49 anúncios no total, sendo a maioria para promover produtos ou artigos 

de beleza. 

Com anúncios a artigos de inverno, artigos mais caros para captar a atenção do 

consumidor da época natalícia, a Vogue continua a ser a revista mais vendida e a conseguir 

os melhores anunciantes. 

Elaboramos uma tabela para melhor leitura e análise dos anúncios da edição de 

dezembro de 2017, analisando o papel desempenhado pela mulher e o homem nos 

anúncios presentes na revista, baseando-nos na análise levada a cabo por Lukas (2015). 

 

Tabela 2: Análise dos anúncios da revista Vogue Portugal de dezembro de 2017 

Marca Artigo Nº de 

páginas 

Sexo Papel 

desempenhado 

L’Éclat da Lâncome Perfume Duas Feminino Objeto 

Estée Lauder Base de 

Maquilhagem 

Duas Feminino Objetos 

J’adore L’or da Dior Perfume Duas Feminino Objeto 

Rolex Relógio Uma Feminino Não Aplicável 

Prada Roupa Duas Feminino Boneca 

Omega Relógio Duas Feminino Objeto 

Cartier Relógio Duas Não Existe Não Existe 
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Versace Relógios Duas Feminino / 

Masculino 

Masculino: 

Controlo / 

Feminino: Objeto 

Narciso Rodrigues Perfume Duas Feminino Boneca 

Franck Muller Relógio Duas Não Existe Não Existe 

Longines Relógio Duas Feminino Objeto 

Chopard Jóias Uma Não Existe Não Existe 

Louis Vuitton Artigos de 

Moda 

Uma Feminino Objeto 

Longchamp Artigos de 

Moda 

Uma Feminino Objeto 

Milano da Prada Perfume Uma Feminino Objeto 

Gucci Artigos de 

Moda 

Uma Feminino Não Aplicável 

Bvlgary Joias Uma  Feminino Objeto 

Clinique Base de 

Maquilhagem 

Uma Não Existe Não Existe 

Carolina Herrera Perfume Uma Feminino Objeto 

Sexy Ruby da 

Michael Kors 

Perfume Uma Feminino Stripper 

Calvin Klein e 

Boutique dos 

Relógios 

Anéis Uma Não Existe Não Existe 

Swarovski Joias Uma Feminino Consumidora 

Chloé e Sephora Perfume Uma Não Existe Não Existe 

Mon Paris da Ives 

Saint Laurent 

Perfume Duas Masculino / 

Feminino 

Masculino: Sexo / 

Feminino: Objeto 

Machado Joalheiro Joias Uma  Não Existe Não Existe 

Pandora Joias Uma  Feminino / 

Feminino 

Objeto 

Furla Mala Uma Feminino Consumidora 

Guess Roupa Uma Feminino Ninfomaníaca 

Intropia Roupa Uma Feminino Objeto 
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UGG Calçado Uma Quatro 

elementos 

do sexo 

Feminino 

Objetos 

Women’secret Roupa Interior Uma Feminino Stripper 

Aldo Calçado Duas Feminino 

/Feminino 

Objetos 

One Relógio Duas Feminino 

/Masculino 

Masculino: 

Cultura / 

Feminino: Objeto 

Tommy Hilfiger Relógio Uma Feminino Objeto 

Swallow Roupa Uma Feminino Stripper 

Nixon Relógio Uma Feminino Não Aplicável 

Galazy S8 e S8+ da 

Samsung 

Telemóvel Uma Feminino Objeto 

Cin Tinta Uma Não Existe Não Existe 

Samsonite Mochila Uma Feminino Consumidora 

Tivoli Teatro Uma Não Existe Não Existe 

Caudalie Creme Uma Feminino Objeto 

L’Absolu da Carven Perfume Uma Feminino Não Aplicável 

Dvine Creme Uma  Feminino Boneca 

Condé Nast Conferência Uma Não Existe Não Existe 

Estée Lauder 

Companies 

Campanha 

Cancro da 

Mama 

Uma Não Existe Não Existe 

GQ Revista Uma Não Existe Não Existe 

Bright Crystal da 

Versace 

Perfume Uma Feminina Consumidora 

Chanel Nº 5 Perfume Uma Feminino Objeto 

 

 

Mais uma vez se destaca a representação da mulher como objeto ou é sexualizada 

para promover artigos como perfumes. As milhares de adolescentes que todos os meses 
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folheiam a revista Vogue veem se bombardeadas com imagens que não deveriam ser 

permitidas exibir. Mesmo que muitas vezes de forma subtil, estas representações tendem 

a ser alteradas havendo por vezes o simples neutro em que é difícil saber qual papel as 

atrizes e os atores publicitários representam. 

Os anúncios analisados na Tabela nº 2 podem ser consultados no Anexo B da presente 

dissertação de mestrado. 

 

 Revista Saber Viver de novembro de 2017 

 

A revista Saber Viver vem conquistando cada vez mais leitoras em Portugal. Uma 

revista sobre moda, cultura e editoriais com as mais recentes tendências que rivaliza no 

mercado português com as maiores como a Cosmopolitan e a Vogue. A edição de 

novembro de 2017 conta com 58 anúncios de variadas marcas como a Dove e a Chanel, 

mas também marcas que não costumamos ver em revista do género como a Mercedes 

Benz e a NAN. 

Na tabela seguinte analisamos, de acordo com o método de categorização de Lukas 

(2015), os anúncios presentes nesta edição da revista bem como os papéis desempenhados 

pelas atrizes e atores publicitários. 

 

Tabela 3: Análise dos anúncios da revista Saber Viver de Novembro de 2017 

Marca Artigo Nº de 

Páginas 

Sexo Papel 

Desempenhado 

Chanel nº 5 Perfume Duas Feminino Objeto 

Estée Lauder Creme Duas Feminino Normalizada 

Clarins Creme Duas Feminino Objeto 

Dercos da 

Vichy 

Serum para o cabelo Duas Feminino/ 

Masculino 

Feminino: Objeto / 

Masculino: Sexo 

Vichy Creme Duas Feminino Normalizada 

Mercedes Benz Automóveis Uma Não Existe Não Existe 

Intimissimi Roupa Interior Uma Feminino Objeto 

Clinique Base de 

Maquilhagem 

Uma Não Existe Não Existe 

Majorica Joias Uma Feminino Objeto 
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Eisenberg Creme Uma Não Existe Não Existe 

Shiseido Creme Uma Não Existe Não Existe 

Quatre da 

Boucheron 

Perfume Uma Feminino / 

Masculino 

Masculino: 

Controlo / 

Feminino: Objeto 

Nivea Creme Uma Feminino Não Aplicável 

The One da 

Dolce & 

Gabbana 

Perfume Uma Feminino Ninfomaníaca 

Dove Creme Uma Não Existe Não Existe 

Cin Tinta Uma Não Existe Não Existe 

NAN Leite de Transição Uma Feminino Mãe 

Aldo Calçado Uma Feminino Objeto 

Calvin Klein Relógio Duas Feminino Objeto 

Deichmann Calçado Uma Feminina Stripper 

Samsonite Mala Uma Feminina Consumidora 

   Quatro 

elementos 

do sexo 

feminino 

Objetos 

Pandora Joias Uma Masculino / 

Feminino 

Masculino: 

Cultura / 

Feminino: Objeto 

Eureka Calçado Uma Feminino Ninfomaníaca 

Natura Roupa Uma Feminina Objeto 

Silvian Heach Roupa Duas Feminino / 

Feminino 

Ninfomaníacas 

La Redoute Roupa Uma Feminina Objeto 

C&A Roupa Uma Feminino Objeto 

Salsa Roupa Uma Feminino Ninfomaníaca 

Pantene Champô Uma Feminino Objeto 

Mo Roupa Uma Feminino Não Aplicável 

Tuctuc Roupa Infantil Uma Não Existe Não Existe 
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Scholl Meias Uma Não Existe Não Existe 

Caudalie Creme Uma Feminino Objeto 

Inéov Cuidado Capilar Uma Feminino Objeto 

Lâncome Creme Uma Feminino Normalizada 

Equivalenza Perfume Uma Feminino Objeto 

Vichy Creme Uma Não Existe Não Existe 

Nutrisse da 

Garnier 

Coloração Uma Feminino Objeto 

dr.organic Cremes Uma Não Existe Não Existe 

C-Vit da 

Sesderma 

Creme Uma Não Existe Não Existe 

Erborian Creme Uma Feminina Não Aplicável 

Holmes Place Ginásio Uma Feminina Objeto 

Nestum Comida Uma Não Existe Não Existe 

Luso Água  Uma Não Existe Não Existe 

Sanytol Desinfetante Uma Feminino e 

Masculino 

Feminino: Mãe / 

Masculino: 

Cultura 

Estée Lauder 

Companies 

Campanha Cancro da 

Mama 

Uma Não Existe Não Existe 

Ortis Laxante Uma Feminino Objeto 

Provamel Leite de Amêndoa Uma Não Existe Não Existe 

BioActivo Comprimidos Uma Feminino Não Aplicável 

Holle Comida Uma Não Existe Não Existe 

Paranix Champô  Uma Não Existe Não Existe 

Lindor Ausonia Fraldas Uma Não 

Aplicável 

Não Aplicável 

Prevenir Revista Uma Não 

Aplicável 

Não Aplicável 

Nobre Fiambre Uma Não Existe Não Existe 

Jardins Revista Uma Não Existe Não Existe 

Ikea Decoração Uma Não Existe Não Existe 

Filorga Creme Uma Não Existe Não Existe 
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J’adore L’or 

da Dior 

Perfume Uma Feminino Objeto 

 

Apesar de os seus anúncios serem principalmente de marcas do nosso dia-a-dia, 

isso não impede que os anúncios não sejam protagonizadas por atrizes publicitárias que 

desempenham os mesmos papéis que nos anúncios a marcas de luxo. O uso de apenas 

partes do corpo da mulher, a exposição do rosto da mulher sem encadeamento lógico ou 

razão, desvaloriza a mulher e deixa as consumidoras mais atentas reticentes sobre o uso 

de determinados produtos, principalmente as mais modernas e jovens. 

Os anúncios analisados na Tabela nº 3 podem ser consultados no Anexo C da 

presente dissertação de mestrado. 

 

 Revista Saber Viver de Dezembro de 2017 

 

Tal como todas as revistas nas bancas neste mês, a Saber Viver de dezembro traz 

sugestões para todos os gostos para oferecer na época natalícia.  

A edição de dezembro de 2017 possui 49 anúncios das mais variadas marcas, 

destinados à mulher comum, sem grande destaque para as marcas de luxo, algo que condiz 

com os seus editoriais em que as sugestões de tendências para a estação incluem marcas 

de fast fashion como a Primark e a Bershka cujos preços nunca ultrapassam os 60€. 

Na tabela seguinte analisamos os anúncios presentes nesta edição, as marcas e os 

papéis desempenhados pelas atrizes e atores publicitários.  

 

Tabela 4: Análise dos anúncios da revista Saber Viver de dezembro de 2017 

Marca Artigo Nº de Páginas Sexo Papel 

Desempenhado 

Chanel nº5 Perfume Duas Feminino Objeto 

Estée Lauder Creme Duas Feminino Objeto 

Clinique Base de 

Maquilhagem 

Uma Não Existe Não Existe 

Carolina 

Herrera 

Perfume Uma Feminino Objeto 

Mercedes Benz Automóveis Uma Não Existe Não Existe 
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Pandora Joias Uma Feminino / 

Feminino 

Objetos 

Quatre da 

Boucheron  

Perfume Uma Masculino/ 

Feminino 

Masculino: 

Controlo / 

Feminino: 

Objeto 

Jowaé Creme Uma Não Existe Não Existe 

Majorica  Joias Uma Feminino Objeto 

Eisenberg Perfume Uma Não Existe Não Existe 

Calvin Klein Relógio Uma Feminino Objeto 

Dvine Creme Uma Feminino Boneca 

Age Perfect da 

L’Oreal 

Creme Uma Feminino Naturalizada 

O Boticário Cosmética Uma Não Existe Não Existe 

Holmes Place Ginásio Uma Feminino/ 

Feminino 

Objetos 

Ti Siento Joias Uma Feminino Objeto 

Samsonite Mala Uma Feminino Consumidora 

Nomination Joias Uma Feminino / 

Masculino 

Feminino: 

Objeto / 

Masculino: 

Sexo 

Just Cavalli Relógio Uma Não Existe Não Existe 

Women’Secret Roupa Interior Uma Feminino Stripper 

Swarovski  Joias Uma Feminino 

/Feminino 

Consumidora 

Tous Joias Uma Feminino Objeto 

Guess Roupa Uma Feminino Ninfomaníaca 

Eugenio 

Campos 

Perfume e 

Joias 

Uma Feminino Objeto 

Aldo Calçado Uma Feminino / 

Feminino 

Objetos 

Tommy Relógio Uma Feminino Objeto 
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Hilfiger 

Deichmann Calçado Uma Feminino Stripper 

Pantene Champô Uma Não Existe Não Existe 

Opticalia Óculos Uma  Feminino Objeto 

Salsa Roupa Uma Feminino Ninfomaníaca 

One Relógio Uma Feminino Objeto 

Chicco Roupa Infantil Uma Não Existe Não Existe 

Cofidis Crédito Uma Feminino / 

Masculino 

Não Aplicável 

Caudalie Creme Uma Feminino Objeto 

Oh yeah! Bálsamo 

Labial 

Uma Não Existe Não Existe 

Erborian Creme Uma Feminino Não Aplicável 

Bio Seivas Cuidado 

Capilar 

Uma Feminino Objeto 

Bio-oil Creme Uma Feminino Objeto 

Prevenir Revista Uma Não Existe Não Existe 

Cerelac Comida Uma Não Existe Não Existe 

VitaCÊ Comprimidos Uma Feminino 

/Masculino 

Não Aplicável 

Nestum Comida Uma Não Existe Não Existe 

Lev Comida Uma Feminino Objeto 

Lindor 

Ausonia 

Fraldas Uma Não Aplicável Não Aplicável 

Aldeias de 

Crianças SOS 

Organização 

de 

solidariedade 

Uma Não Existe Não Existe 

Renascença Rádio Uma Feminino Não Aplicável 

Ikea Decoração Uma Não Existe Não Existe 

Filorga Creme Uma Não Existe Não Existe 

J’adore L’or 

da Dior 

Perfume Uma Feminino Objeto 
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Mais uma vez a maioria dos papéis desempenhados pela mulher nos anúncios 

continua a ser a sua representação como um objeto, em partes ou no todo, surgindo apenas 

para ilustrar qualquer anúncio de qualquer marca. O desejo de consumo da mulher, bem 

como a constante associação da mulher a compras, está patente em vários anúncios, bem 

como a exploração da sua sexualidade sobre o olhar de outros. 

Os anúncios analisados na Tabela nº 4 podem ser consultados no Anexo D da 

presente dissertação de mestrado. 

 

 Revista GQ de novembro de 2017 
 

A revista GQ publicada em Portugal pela Ligh House é a primeira revista masculina 

de estilo e cultura em Portugal. A revista está estreitamente associada à metrossexualidade 

com artigos que vão do cuidado a ter com a pele às tendências da moda masculina. 

Popularmente destinada ao público masculino desde a sua criação cada vez mais se fala 

na bilateralidade da revista como sendo também destinada ao público feminino. 

A edição de novembro da Gentlemen’s Quarterly possui 146 páginas, muitas menos 

que a Vogue (a sua similar feminina), contando-se 24 páginas de anúncios que vão de 

carros a perfumes, passando pelas clinicas de cirurgia estética feminina. A constante 

mudança do público masculino quanto ao interesse pelo cuidado pessoal é algo que se 

nota já no nosso país como tendência com uma tiragem média a nível nacional de 20 000 

exemplares por edição. 

Na tabela seguinte iremos analisar os anúncios presentes nesta edição de novembro 

de 2017 recorrendo ao sistema de categorização dos papéis desempenhados por cada 

género de Lukas (2015). 

Tabela 5: Análise de anúncios da revista GQ de novembro de 2017 

Marca  Artigo Nº de páginas Sexo Papel 

desempenhado 

Sauvage da Dior Perfume Duas Masculino Cultura 

Massimo Dutti Roupa Duas Masculino Objeto 

Y da Yves Saint 

Lauren 

Perfume Duas Masculino Controlo 

Milano da Prada Perfume Duas Masculino Objeto 

Lacoste Roupa Uma Masculino Cultura 
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Porsche Automóveis Uma Não Existe Não Existe 

Mont Blanc Relógio Uma Masculino Cultura 

H&M Roupa Uma Quatro 

elementos 

do sexo 

masculino 

Objetos 

Frederique 

Constant 

Relógio Uma Não Existe Não Existe 

Samsonite Mala Uma Masculino Controlo 

Nixon Relógio Uma Masculino Não Aplicável 

Mike Davis Roupa Uma Masculino Não Aplicável 

Beefeater Gin Uma Não Existe Não Existe 

Condé Nast Conferência Uma Não Existe Não Existe 

Swallow Roupa Uma Feminino Stripper 

Antiga 

Barbearia de 

Bairro 

Cosmética Uma Feminino/ 

Masculino 

Feminino: 

Objeto / 

Masculino: 

Controlo 

Vogue Revista Uma Não Existe Não Existe 

Viver Lx Clínica 

Estética 

Uma Feminino Objeto 

Jeep Automóveis Uma Não Existe Não Existe  

Tag Heuer Relógio Uma Masculino Controlo 

 

Apesar de serem menos anúncios, é visível a diferença na representação feminina e 

masculina. O papel de objeto, seja em que dimensão for, ganha cada vez mais afirmação 

na publicidade masculina mas prevalece o papel cultural, o que se espera que seja 

desempenhado pelo sexo masculino. Quando até nas revistas masculinas surge um 

anúncio a uma clínica de cirurgia estética destinada a mulheres, a linha entre a promoção 

e o doentio torna-se ténue. Ao promover a alteração corporal numa revista masculina, a 

marca parece dizer leva a tua mulher lá. 

Kim Lier (2017) explica que as poses sensuais e a representação feminina e 

masculina como objetos são o que tem ajudado a vender produtos durante décadas. Um 
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exemplo que prova isso, é uma experiência levada a cabo com duas revistas masculinas 

chamadas Maxim e FHM que colocaram fotos provocativas nas suas capas. O resultado 

é o óbvio, o homem tem maior tendência a comprar uma revista com uma mulher seminua 

na capa do que uma estrela masculina. Mesmo que o consumidor tenha interesse na 

história dessa estrela masculina. (Lier 2017) 

Os anúncios analisados na Tabela nº 5 podem ser consultados no Anexo E da 

presente dissertação de mestrado. 

 

 Revista GQ de dezembro e janeiro de 2017 

 

A edição de dezembro e janeiro da GQ vem recheada de sugestões de artigos para 

oferecer à cara-metade ou até comprar para si próprio. Com 194 páginas de editoriais e 

anúncios e quase sempre, editoriais que são autênticos anúncios, a revista mostra-nos as 

últimas tendências da moda masculina para a estação fria. 

Com menos anúncios que as revistas femininas, esta edição conta com apenas 21 

anúncios a diversas marcas de luxo. 

Na tabela seguinte analisamos os anúncios presentes nesta edição da GQ e 

catalogamos os papéis desempenhados pelos atores e atrizes publicitários de acordo com 

o sistema de categorização levado a cabo por Lukas (2015). 

 

Tabela 6: Análise de anúncios da revista GQ portuguesa de dezembro de 2017 

Marca Artigo Nº de Páginas Sexo Papel 

Desempenhado 

Tag Heuer Relógio Duas Masculino Controlo 

Bleu da Chanel Perfume Duas Masculino Cultura 

Massimo Dutti Roupa Duas Masculino Objeto 

Lacoste Roupa Uma Masculino Cultura 

Milano da 

Prada 

Perfume Uma Masculino Objeto 

Mont Blanc Relógio Uma Masculino Cultura 

Paco Rabanne Perfume Uma Masculino Sexo 

Nissan Automóveis Uma Não Existe Não Existe 

Heineken Cerveja Uma Não Existe Não Existe 
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Gear sport da 

Samsung 

Gadgets Uma Masculino Objeto 

Surf Plus Roupa Uma Masculino Cultura 

Eletta Relógio Uma Masculino Objeto 

Samsonite Mala Uma Masculino  Controlo 

Rufel Mala Uma Feminino Objeto 

Cin Tinta Uma Não Existe Não Existe 

Casa 

Ermelinda 

Freitas 

Vinho Uma Não Existe Não Existe 

Fashion 

School 

Escola de 

Moda 

Uma Não Existe Não Existe 

Quinta do 

Olival da 

Murta 

Vinho Uma Não Existe Não Existe 

Condé Nast Conferência Uma Não Existe Não Existe 

Chivas Whisky  Uma Masculino Cultura 

Gucci Roupa Uma Masculino e 

Feminino 

Masculino: 

Estúpido / 

Feminino: 

Consumidora 

 

 

Grande parte dos anúncios presentes na edição portuguesa da GQ de dezembro não 

possui ator publicitário, surgindo apenas o produto anunciado. O homem nos anúncios é 

representado de forma sexual, como um objeto e até como elemento pertencente a uma 

ação cuja cultura associa como sendo comportamento do homem. 

Os anúncios analisados na Tabela nº 6 podem ser consultados no Anexo F da 

presente dissertação de mestrado. 

 

 Revista Men’s Health de novembro de 2017 

 

A revista Men’s Health foi fundada em 1987 nos Estados Unidos da América que 

cobria conselhos para uma vida mais saudável. Hoje em dia, a revista trata todo o estilo 
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de vida masculino, saúde, moda, relacionamentos, gadgets, fitness e economia. 

Com 131 páginas de conteúdos e anúncios, a edição portuguesa da Men’s Health 

de Novembro de 2017 faz chegar as últimas novidades, tendências e testemunhos. 

Na tabela seguinte, analisamos os anúncios presentes nesta edição, baseando-nos 

na análise levada a cabo por Lukas (2015) no seu site Gender Ads. 

 

Tabela 7: Análise de anúncios da revista Men’s Health portuguesa de novembro de 2017 

Marca Artigo Nº de Páginas Sexo Papel 

Desempenhado 

Pure XS da 

Paco Rabanne 

Perfume Uma Masculino Objeto 

Vodafone Comunicações Uma Não Existe Não Existe 

Seiko Relógio Uma Não Existe Não Existe 

Provamel Leite de 

Amêndoa 

Uma Não Existe Não Existe 

Solgar Suplementos Uma Masculino Objeto 

Urban 

Samurai 

Cuidado 

Capilar 

Meia Página Masculino Cultura 

Bional Comprimidos Uma Não Existe Não Existe 

Celeiro Lojas Meia Página Não Aplicável Não Aplicável 

Biomercado Supermercado Uma Não Existe Não Existe 

RFM Rádio Uma Masculino 

/Masculino 

Estúpidos 

Rockport Calçado Uma Masculino Objeto 

Mercedes Benz Automóveis Uma Não Existe  Não Existe 

 

 

Com apenas 12 anúncios, é talvez a revista urbana com menos publicidade em 

território nacional. Tem ainda uma abordagem mais ligada ao produto e menos às grandes 

marcas de luxo ou à representação através de atores publicitários. 

Os anúncios analisados na Tabela nº 7 podem ser consultados no Anexo G da 

presente dissertação de mestrado. 
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 Revista Men’s Health de dezembro de 2017 

 

A edição de dezembro da revista Men’s Health vem mais uma vez cheia de dicas 

saudáveis, tutoriais de exercícios e sugestões de presentes para a cara-metade na época 

natalícia, contando com 132 páginas de editoriais e anúncios. 

Na tabela seguinte analisamos os anúncios presentes nesta edição, recorrendo à 

análise e categorização levada a cabo por Lukas (2015). 

 

Tabela 8: Análise de anúncios da revista Men’s Health de dezembro de 2018 

Marca Artigo Nº de 

Páginas 

Sexo Papel 

Desempenhado 

Seiko Relógio Uma Não Existe Não Existe 

Pure XS da 

Paco 

Rabanne 

Perfume Uma Masculino Objeto 

Police Relógio Uma Masculino / 

Feminino 

Masculino: 

Objeto / 

Feminino: 

Objeto 

Rockport Calçado Uma Masculino  Objeto 

Vodafone Telemóvel Uma Não Existe Não existe 

Bional Comprimidos Uma Não Existe Não Existe 

DJI Drone Uma Masculino  Estúpido 

Springfield Roupa Uma Masculino / 

Feminino 

Não Aplicável 

Celeiro Suplementos Uma Masculino / 

Feminino 

Feminino: 

Mãe/Esposa / 

Masculino: 

Cultura 

Equivalenza Perfume Uma Masculino Objeto 

Celeiro Lojas Meia 

Página 

Não Aplicável Não Aplicável 

Biomercado Supermercado Uma Não Existe Não Existe 
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Gru o 

Maldisposto 

DVD’s Uma Não Existe Não Existe 

Timberland Relógio Uma Masculino/Feminino Masculino: 

Sexo / 

Feminino: 

Stripper 

Nissan Automóveis Uma Não Existe Não Existe 

 

Ao promoverem uma vida saudável, dietas equilibradas, exercícios passo a passo 

entre outras metas para obter a forma perfeita, a revista estaria contra si própria ao incluir 

anúncios que utilizam a imagem feminina e masculina com corpos extremamente 

editados e carregados de maquilhagem, equilibrando os anúncios com o público-alvo da 

publicação. 

Os anúncios analisados na Tabela nº 8 podem ser consultados no Anexo H da 

presente dissertação de mestrado. 
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3. Análise de Inquéritos 

 

Para a elaboração do presente inquérito recorremos ao programa Google Forms que 

tornou mais fácil a partilha. No período correspondente entre o dia 17 de dezembro e o 

21 de dezembro foi possível obter uma amostra de 214 pessoas que responderam ao nosso 

inquérito.  

Ao realizar este inquérito pretendíamos obter informação sobre a eficácia dos 

estereótipos de género na publicidade de revistas e saber em que posição se situava a 

população quanto a esta temática. 

Para a obtenção destes resultados, utilizamos uma escala tipo Likert que é 

constituída por um conjunto de frases dentro de três dimensões, a cada frase foi pedido 

que situassem a sua opinião sobre a mesma numa escala de um a cinco, ou seja, entre 

Discordo totalmente (nível 1) e Concordo totalmente (nível 5). 

 Para criar essas três dimensões recorremos ao trabalho levado a cabo por Pereira 

e Veríssimo (2008) e traduzem-se por, 

 

 “Pernicioso: em que as pessoas podem sentir que o sexo na publicidade é 

moralmente pernicioso para quem visualiza a publicidade; 

 Censurável – uma medida geral de reação em que as pessoas consideram que o 

sexo na publicidade deve ser objeto de censura; 

 Manipulador – uma medida onde as pessoas consideram que o sexo na publicidade 

pode manipular as atitudes das pessoas que a visualizam;” 

 

Estas três dimensões tornaram-se a base para a criação do nosso inquérito tornando-se 

nas três temáticas vigentes no mesmo. 

 

a) Definição da Amostra 

 

A nossa amostra é constituída por 214 indivíduos que responderam às nossas 

questões sendo assim integrada por 144 indivíduos do sexo feminino e 70 do sexo 

masculino, o que corresponde a 67,3% do sexo feminino e 32,7% do sexo masculino. 

(vide gráfico 1) 
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Tabela 9: Género dos inquiridos 

Opções de resposta Respostas 

Feminino 67.3%                                                144 

Masculino 32.7                                                      70 

Total                                                            214 

 

Quanto às idades, a nossa amostra é constituída por indivíduos com idades entre os 

19 e os 40 anos de idade. Sendo que, 13 indivíduos têm 19 anos de idade (6.1%), 11 têm 

21 anos de idade (5.1%), 19 têm 22 anos de idade (8.9%), 32 têm 23 anos de idade (15%), 

21 individuos têm 24 anos de idade (9.8%), 58 têm 25 anos de idade, sendo a maior fatia 

com 27.1%, 22 têm 26 anos de idade (10.3%), 18 têm 27 anos de idade (8.4%), 18 têm 

28 anos de idade (8.4%), 1 individuo têm 29 anos de idade (0.5%) e por fim 1 individuo 

tem 40 anos de idade (0.5%). (vide Gráfico 2) 

Gráfico 1: Género dos inquiridos 

Gráfico 2: Idade dos inquiridos 
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Quanto às habilitações, 24 indivíduos da nossa amostra possuem ou frequentam o 

12º ano de escolaridade o que equivale a 11.21% dos inquiridos, 100 indivíduos são 

licenciados correspondendo a 46.7% da nossa amostra, 10 indivíduos têm habilitações a 

nível de mestrado o que corresponde a 35.5% do total e por fim, 4 indivíduos possuem 

doutoramento o que equivale a 1.9% dos inquiridos. (vide Gráfico 3) 

 

 

O grosso da nossa amostra habita na região Norte de Portugal totalizando 171 indivíduos 

o que representa uma taxa percentual de 79.9%, em segundo lugar percentual está a região 

Centro do país com 30 indivíduos inquiridos o que equivale a 14% do total, as ilhas estão 

também representadas com 10 indivíduos, ou seja, 4.7% da nossa amostra e por fim a 

região Sul com 3 indivíduos inquiridos o que equivale a 1.4% da nossa amostra. (vide 

Gráfico 4) 
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Gráfico 3: Habilitações dos inquiridos 

Gráfico 4: Região dos Inquiridos 
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 Quanto à ocupação profissional, a grande maioria dos inquiridos, cerca de 103 

indivíduos (48.1%), respondeu Trabalhador por conta de outrem, 72 dos inquiridos são 

Estudantes (33.6%), 24 são desempregados o que equivale a 11.2% e por fim, 15 dos 

indivíduos inquiridos são trabalhadores por conta própria (7%). (vide Gráfico 5) 

 

 

Gráfico 5: Ocupação Profissional dos Inquiridos 

 

Fator Manipulador da Publicidade 

 

a) A utilização de modelos em poses sensuais do sexo feminino e masculino, em 

revistas como a Vogue e a GQ, determina o meu interesse pela aquisição do 

produto ou serviço. 

 

Gráfico 6: A utilização de modelos em poses sensuais do sexo feminino e masculino, 

em revistas como a Vogue e a GQ, determina o meu interesse pela aquisição do 

produto ou serviço 
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A maioria mostrou Discordar totalmente com a afirmação, correspondendo a 75 

dos indivíduos inquiridos, ou seja, 35% da nossa amostra, 31.8% Discorda da afirmação 

o que corresponde a 68 dos indivíduos inquiridos, seguem-se os que responderam Neutro, 

ou seja, não Concordam nem Discordam da afirmação, tendo sido escolhida esta opção 

por 26 indivíduos (12.1%). Concordaram com a afirmação 33 indivíduos (15.4%) e 

Concordaram Totalmente com a afirmação a cima 12 indivíduos inquiridos, 

correspondendo a 5.6% da nossa amostra.  

Apesar de a maioria Discordar Totalmente com a afirmação, era negativo mesmo 

que fosse apenas uma pessoa que Concordasse, neste caso, a situação agrava-se por serem 

33 a Concordar, somando-lhe os 12 indivíduos que responderam Concordar Totalmente, 

dá um total de 45 indivíduos que Concordam.  

 A existência de modelos do sexo feminino e masculino em poses sensuais em 

anúncios nas revistas femininas e masculinas, influencia à compra de 45 pessoas na nossa 

amostra. A existência de um número deste género, motiva as marcas a produzirem 

campanhas que cheguem a um maior número de pessoas e que leve à compra. Não 

devemos esquecer os 143 indivíduos que responderam que Discordam Totalmente e 

Discordam que mostra que a eficácia deste tipo de anúncios começa a mudar, com a nova 

geração de homens e mulheres, que leva a criação de outro tipo de abordagens na 

publicidade. 

 

b) A presença de um profissional do sexo masculino (Médico, canalizador, 

dentista) nos anúncios de revistas inspira-me confiança na marca. 

 

 

Gráfico 7: A presença de um profissional do sexo masculino (Médico, canalizador, 

dentista) nos anúncios de revistas inspira-me confiança na marca. 



96 

 

  

Quando a máquina de lavar a roupa da dona de casa avaria em qualquer anúncio, 

surge um canalizador especializado, quando há uma pasta de dentes a promover surge um 

dentista premiado, nunca uma canalizadora e raramente uma mulher dentista, em 

anúncios da Colgate ou da Calgon. 

Porém, o que pretendíamos saber era se essa presença, e não a da mulher, 

influenciava à compra através da maior confiança transmitida. Dos 214 indivíduos 

inquiridos, 97 responderam que Discordam Totalmente da afirmação (45.3%), 67 

indivíduos responderam que Discordam da afirmação (31.3%), no patamar neutro, ou seja, 

Não Concordam nem Discordam da afirmação, situam-se 28 dos inquiridos o que 

corresponde a 13.1% da nossa amostra. Concordam com a afirmação 11 indivíduos (5.1%) 

e Concordam totalmente também 11 indivíduos o que equivale a 5.1% da nossa amostra.  

Apenas 22 dos 214 indivíduos que participaram no inquérito Concordaram ou 

Concordaram Totalmente com a afirmação, o que é bastante positivo, apesar de ainda 

constrangedor, dado que a mulher obtém sempre os mesmos papéis nos anúncios. Tendo 

em conta a influência que a publicidade tem na sociedade, acaba por ser mais um motivo 

para que a mulher não seja aceite em determinados trabalhos ou não seja visto com bons 

olhos que esta os desempenhe.  

 

c) Produtos de limpeza devem ser anunciados recorrendo a atores publicitários 

do sexo feminino dada a sua experiência e know-how sobre os mesmos. 

 

 

A mesma situação mas em reverso surge nesta afirmação que procura saber em 

que posição se coloca a nossa amostra. Discordam Totalmente da afirmação acima, 130 

Gráfico 8: Produtos de limpeza devem ser anunciados recorrendo a atores publicitários 

do sexo feminino dada a sua experiência e know-how sobre os mesmos. 
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indivíduos (60.7%), ou seja, a grande maioria da nossa amostra, 42 indivíduos Discordam 

da afirmação (19.6%), situam-se em terreno neutro, 15 dos indivíduos da nossa amostra 

o que equivale a uma taxa de 7%. Concordam com a afirmação 27 dos indivíduos o que 

corresponde a 12,6 % da nossa amostra e por fim nenhum dos indivíduos escolheu 

Concordar Totalmente com a afirmação.  

Claramente, um grande número de indivíduos não concorda que apenas a mulher 

deve desempenhar o papel de dona de casa ou limpar a casa. Com uma nova geração de 

jovens do sexo masculino que tal como a mulher desempenha as suas tarefas domésticas 

em casa, torna-se até injusto que o homem seja visto apenas como aquele que se senta no 

sofá à espera que a esposa faça o jantar. Ainda assim, 27 dos inquiridos respondeu 

concordar com a afirmação, o que é bastante negativo visto que o género não determina 

conhecimento sobre nenhuma matéria. Esta representação e estereótipo é negativo para a 

mulher e para o homem e deve ser erradicada aos poucos da publicidade de forma a 

manter a eficácia das marcas e ao mesmo tempo limpar a sua imagem junto do público. 

 

d) Anúncios de revistas a ferramentas e produtos de bricolage devem ser 

protagonizados por homens pois não é seguro para a mulher utilizar os 

mesmos. 

 

 

Mais uma vez o fator manipulador traz-nos uma afirmação sobre os papéis que a 

mulher e o homem devem desempenhar na publicidade tendo em conta a força ou 

fraqueza desse sexo na sociedade. 

 Discordam Totalmente da afirmação 107 indivíduos da nossa amostra (50%), 62 

indivíduos, ou seja, 29% do total de inquiridos Discordam da afirmação, estabelecem-se 

Gráfico 9: Anúncios de revistas a ferramentas e produtos de bricolage devem ser 

protagonizados por homens pois não é seguro para a mulher utilizar os mesmos. 
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em posição Neutra, não concordando nem discordando da afirmação, cerca de 32 

indivíduos o que equivale a 15% da nossa amostra. Concordam Totalmente com a 

afirmação 13 indivíduos do total de inquiridos, correspondendo a 6.1% do total da nossa 

amostra.  

Rejeitando completamente a afirmação, e mostrando que discordam com o 

desempenho de papéis estereotipados situam-se, no total (Discordo Totalmente e 

Discordo) 169 dos inquiridos no total de 214 que contempla a nossa amostra. Apesar do 

fator tendencioso de o individuo responder que não concorda com estereótipos ou 

sexismos, há que ter em conta a jovialidade da nossa amostra e a sua procura por mudar 

o que está errado na sociedade. No entanto, 13 dos indivíduos respondeu que Concorda 

com a afirmação, apesar de ser um número reduzido considerando a amostra de 214 

indivíduos, é importante considerar todas as posições de cada pessoa questionada. Em 

pleno século XXI, ainda é mais do que aceite que o homem deve fazer o trabalho que 

exige mais força e perigo e não a mulher, não é de todo positivo, promover esses ideais 

junto das massas, podendo contribuir para a alteração de mentalidades. 

 

e) Em anúncios publicitários destinados às crianças a presença da figura da 

mãe é importante para me garantir a compra segura dos produtos 

anunciados. 

 

Desde criança que os anúncios a Danoninhos, brinquedos, Nesquik e até fraldas são 

protagonizadas por crianças e pelas mães que ou lhes mudam as fraldas, ou lhes entregam 

um iogurte ao lanche a meio das limpezas, ou assinam um certificado que garante que a 

mãe sabe o que é melhor para os seus filhos. 

Gráfico 10: Em anúncios publicitários destinados às crianças a presença da figura da 

mãe é importante para me garantir a compra segura dos produtos anunciados. 
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No entanto, nos dias de hoje não é apenas a mãe que cuida dos filhos e cada vez 

mais mães inscrevem os filhos em infantários com meses de idade para se dedicarem ao 

seu trabalho com o objetivo de ganhar dinheiro para sustentar a família tal como o homem.  

Inquiridos sobre este papel que a mulher desempenha, da nossa amostra de 214 

pessoas, 74 Discordam Totalmente da afirmação (34.6%), 57 indivíduos Discordam da 

afirmação (26.6%) e Não Concordando nem Discordando da afirmação estão 35 

indivíduos que responderam Neutro (16.4%). Por outro lado, há os que Concordam com 

a afirmação sendo também em grande escala correspondendo a 42 indivíduos (19.6%) e 

6 indivíduos Concordam Totalmente (2.8%). 

Existe uma grande dispersão de respostas, no final os que Discordam e Discordam 

Totalmente estão em maioria o que é bastante positivo dado a dificuldade para uma mulher 

arranjar emprego em lugares de chefia ou outros, dado o papel da mulher como mãe e 

esposa estar, alegadamente, em primeiro lugar. No entanto o número de indivíduos que 

concordam com a afirmação ainda é elevado com 47 indivíduos a Concordar e a 

Concordar Totalmente o que pode ter relação com o conceito enraizado de que a mãe é 

mais habilitada para cuidar dos filhos. 

 

f) Em anúncios publicitários a empresas prestadoras de serviços dá-me maior 

confiança a presença de homens.  

 

As marcas procuram estabelecer uma relação de empatia com o consumidor ao 

criarem anúncios com situações com a qual a pessoa se irá identificar. Apesar de haver 

cada vez mais mulheres a contrariarem a tendência, é mais habitual ver homens em 

lugares de chefia de empresas, seja diretor de uma grande empresa ou gerente de um 

banco. Esta realidade é transmitida nos anúncios e apesar de haverem mulheres nestes 

Gráfico 11: Em anúncios publicitários a empresas prestadoras de serviços dá-me maior 

confiança a presença de homens. 
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lugares, nunca são recriadas nas campanhas. Decidimos então questionar o nível de 

concordância com a afirmação a cima, para obtermos informação quanto à eficácia desta 

forma de publicitar. 

Discordam Totalmente com a afirmação 136 indivíduos que equivale a 63.6%, 

concluindo desde já que é a resposta da maioria da nossa amostra, 48 indivíduos 

Discordam da afirmação (22.4%) e 21 indivíduos não concordam nem discordam da 

afirmação escolhendo a opção Neutro (9.8%). Em grande minoria, 9 dos indivíduos 

Concordam com a afirmação (4.2%) e nenhum dos indivíduos Concorda Totalmente com 

a afirmação. 

 

g) A nudez e a exposição de corpo em anúncios de revista influencia a minha 

decisão de compra. 

 

Mais uma vez a grande maioria dos inquiridos Discorda Totalmente da afirmação a 

cima, sendo que 136 indivíduos escolheu esta opção (63.6%), 34 indivíduos Discorda da 

afirmação (15.9%) e 35 indivíduos Não Concorda nem Discorda da afirmação (16.4%). 

Concordam com a afirmação 9 dos inquiridos (4.2%), o que por si só já é negativo, pois 

adquirir um produto baseado unicamente no físico exposto da atriz publicitária ou do ator 

publicitário é superficial e nada se relaciona com a qualidade do artigo anunciado, 

nenhum dos inquiridos Concorda Totalmente com a afirmação. 

A grande maioria dos anúncios nas revistas está carregado de mulheres que ou 

simulam despir-se, estão despidas ou com pouca roupa. Estando tão disponível para 

crianças e jovens, torna-se difícil filtrar aquilo que chega aos olhos dos mais novos. 

Quando as atrizes publicitárias surgem seminuas a promover uma garrafa de água 

Gráfico 12: A nudez e a exposição de corpo em anúncios de revista influencia a minha 

decisão de compra. 
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percebe-se a linha do aceitável como normal foi cruzada. Mascarados de liberdade sexual 

os anúncios utilizam a imagem da mulher e expõem na com a premissa de que o sexo 

vende, que ele vai querer aquela mulher e que ela vai querer ser aquela mulher e o mesmo 

acontece com o sexo masculino. 

 

h) Anúncios que figuram o poder que o homem exerce retratam os valores 

morais da nossa sociedade. 

 

Discordam Totalmente da afirmação 50 indivíduos o que equivale a 23.4% da nossa 

amostra, 45 indivíduos da nossa amostra Discordam da afirmação a cima (21%), 36 

pessoas inquiridas afirmam não concordar nem discordar (16,8%). A grande maioria 

acredita que os anúncios retratam os valores morais da sociedade ao representarem o 

homem como detentor de poder sendo que 73 indivíduos Concordam com a afirmação 

(34.1%) e 10 indivíduos Concordam Totalmente (4.7%). 

Os movimentos feministas têm conquistado cada vez mais terreno nas questões da 

igualdade de direitos procurando que não haja diferença entre homem e mulher em 

nenhum aspeto das suas vidas. No entanto, vivemos numa sociedade patriarcal em que 

jovens mulheres e adultas têm medo de andar na rua à noite, seja num país em 

desenvolvimento ou desenvolvido. O mundo ainda é masculino e é necessário contrariar 

a tendência, mais uma vez os anúncios procuram criar uma semelhança com o mundo 

real.  

 

Gráfico 13: Anúncios que figuram o poder que o homem exerce retratam os valores 

morais da nossa sociedade. 
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i) Os papéis desempenhados pela mulher na publicidade de revista refletem a 

minha perceção do mundo real. 

 

A grande maioria, 75 indivíduos (35%) Discorda Totalmente que os papéis 

desempenhados pela mulher refletem a sua perceção do mundo real, 58 dos inquiridos 

Discorda da afirmação (27.1%) e 51 indivíduos não discorda nem concorda com a mesma 

(23.8%). Por outro lado, 30 indivíduos concordam com a afirmação correspondendo a 14% 

da nossa amostra e nenhum Concorda Totalmente. 

Esta visão baseia-se principalmente no facto de a mulher não ser apenas alguém 

que se despe facilmente, habitualmente, ou fica em casa a tomar conta das crianças e a 

limpar a casa. No entanto, em outros aspetos, como a visão da mulher como inferior ao 

homem ou como um objeto ainda é uma realidade, mesmo que não da mesma forma que 

surge nos anúncios. 

 

j) Os papéis desempenhados pelo homem na publicidade de revista refletem a 

minha perceção do mundo real. 

Gráfico 14: Os papéis desempenhados pela mulher na publicidade de revista 

refletem a minha perceção do mundo real. 

Gráfico 15: Os papéis desempenhados pelo homem na publicidade de revista 

refletem a minha perceção do mundo real. 
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Esta afirmação representa o oposto da pergunta anterior, referindo neste caso o 

papel do homem. Discordam Totalmente da afirmação 72 indivíduos (33.6%), 64 

indivíduos dos 214 que constituem a nossa amostra Discordam da afirmação (29.9%) e 

54 dos indivíduos o que corresponde a 25.2% não concordam nem discordam da 

afirmação. Apenas 24 indivíduos Concordam com a afirmação o que equivale a 11.2% da 

nossa amostra e nenhum Concorda Totalmente com a mesma. 

A grande maioria dos inquiridos Discorda ou Discorda Totalmente da afirmação, 

apesar de vivermos numa sociedade sexista. Mesmo que os homens não sejam exatamente 

aquilo que é retratado nos anúncios, certos aspetos culturais e de controlo existem nos 

anúncios e na sociedade. Apesar disso, apenas 24 indivíduos concordam com a afirmação.  

 

k) Espero do sexo oposto as mesmas qualidades físicas que vejo nos modelos 

publicitários que ilustram os anúncios nas revistas. 

 

A grande maioria, 124 dos inquiridos (57.9%) diz Discordar Totalmente com a 

afirmação e 36 indivíduos ou seja, 16.8% dos constituintes da nossa amostra Discorda da 

afirmação, 37 indivíduos não concorda nem discorda da afirmação situando a sua posição 

em Neutro (17.3%). Concordaram com a afirmação 17 dos inquiridos (7.9%) e nenhum 

Concorda Totalmente. 

As expectativas que os jovens têm do sexo oposto baseia-se nas imagens e ideais 

que os media lhe transmitem como sendo o ideal de beleza aceite e cobiçado na sociedade. 

A publicidade não é inocente neste aspeto e edita as atrizes publicitárias para que tenham 

formas impossíveis de obter. As dietas revolucionárias que trazem grandes consequências 

Gráfico 16: Espero do sexo oposto as mesmas qualidades físicas que vejo nos modelos 

publicitários que ilustram os anúncios nas revistas. 



104 

 

  

a nível de saúde são causa direta desta realidade.  

Fator Censurável da Publicidade 

 

a) Anúncios de revista que apresentam atores publicitários com pouca roupa ou 

com roupa provocante não deveriam ser permitidos nas revistas. 

 

Discordam Totalmente da afirmação 84 dos indivíduos inquiridos no nosso 

inquérito (39.3%), Discordando também 68 indivíduos (31.8%), cerca de 56 dos 

indivíduos não concorda nem discorda da afirmação, escolhendo a opção Neutro (26.2%). 

Apenas 6 indivíduos Concordam que não deveriam ser permitidos anúncios com atores e 

atrizes publicitárias com pouca roupa (2.8%), nenhum dos indivíduos inquiridos 

Concorda Totalmente. Os dados não mentem quanto à preferência da nossa amostra. Ao 

discordarem da censura deste tipo de sexualização feminina e masculina, aceitam a 

sexualização na vida real. Ao aceitarem que a mulher seja exposta como um objeto 

representando uma coisa que se pode alterar e belo prazer e expor sob o olhar masculino, 

estão a permitir que isso aconteça na nossa sociedade, pois como já compreendemos ela 

tem influência no nosso dia-a-dia. 

 

Gráfico 17: Anúncios de revista que apresentam atores publicitários com pouca 

roupa ou com roupa provocante não deveriam ser permitidos nas revistas. 
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b) Mensagens machistas devem ser censuradas nas campanhas publicitárias. 

 

No caso da censura das mensagens machistas, Discordam Totalmente apenas 15 dos 

indivíduos inquiridos (7%), nenhum Discorda e 9 não concordam nem discordam, 

assumindo-se no patamar Neutro (4.2%). A grande maioria concentra-se no polo oposto, 

em que 122 indivíduos Concordam Totalmente com a afirmação (57%) e 68 Concordam 

com a mesma (31.8%).  

É visível a diferença entre as respostas desta afirmação e da anterior. A nossa 

amostra de 214 indivíduos discorda que a nudez deva ser censurada nos anúncios mas 

concorda que as mensagens machistas devem ser censuradas. Mais uma vez a ideia da 

liberdade sexual que é diferente de sexualização confunde a mente dos consumidores. A 

procura da liberdade sexual e o extermínio do sexismo não é possível se continua a 

confundir-se essa liberdade que na realidade é sexismo. 

 

c) A censura de determinados anúncios através de petições e/ou polémica nas 

Redes Sociais põe em causa a liberdade de expressão dos anunciantes. 

 

Gráfico 19: A censura de determinados anúncios através de petições e/ou polémica nas 

Gráfico 18: Mensagens machistas devem ser censuradas nas campanhas 

publicitárias. 
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Redes Sociais põe em causa a liberdade de expressão dos anunciantes. 

 

Tal como no gráfico anterior, também neste existe um menor número de inquiridos 

que Discordam Totalmente com a afirmação, sendo apenas 6 (2.8%), bem como aqueles 

que Discordam com a afirmação, sendo estes 11 (5.1%), não tendo opinião pois não 

concordam não discordam com o afirmado, são 89 dos indivíduos inquiridos o que 

equivale a 41.6%, afirmando-se em destaque nesta questão. Concordam com a afirmação 

cerca de 73 indivíduos (34.1%) e Concordam Totalmente 35 dos inquiridos (16.4%) 

O ideal de liberdade é difícil de abrir mão, ao escolhermos o que podemos censurar 

ou não chega a um momento em que tudo é possível de ser censurado e isso é algo que 

nós, defensores das nossas liberdades procuramos que não aconteça. Há uns anos atrás a 

mera sugestão de nudez nas redes sociais era censurado pela administração e a pessoa 

punida. Hoje, as celebridades colocam fotos despidas para obter “Gostos” e Seguidores, 

quando é de conhecimento geral que por cada foto podem chegar a ganhar milhões em 

patrocínios, e não há qualquer forma de censura, alegando estarem a dar poder à mulher 

para se mostrar tal como é. O mesmo acontece com as campanhas alegadas formas de 

expressão artísticas das marcas e dos criadores. 

 

d) Anúncios que utilizam modelos femininos com corpos perfeitos devem ser 

revistos e censurados das revistas pois impõem um ideal de beleza, por vezes 

difícil de atingir, na mente feminina. 

 

 

Gráfico 19: Anúncios que utilizam modelos femininos com corpos perfeitos devem ser 

revistos e censurados das revistas pois impõem um ideal de beleza, por vezes difícil de 

atingir, na mente feminina. 
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Discordam Totalmente da afirmação 37 dos indivíduos inquiridos (17.3%), 50 

indivíduos Discordam da afirmação o que equivale a 23.4% da nossa amostra e 54 não 

concordam nem discordam com a afirmação correspondendo a 54 dos inquiridos (25.2%). 

Concordam com a afirmação cerca de 58 indivíduos o que equivale a 27.1% da nossa 

amostra e Concordam Totalmente 15 indivíduos (7%). É muito negativa a forma como 87 

dos indivíduos inquiridos discordam e discordam totalmente com a censura e revisão de 

imagens femininas nas revistas que são editadas para que obtenham a pele, cabelo e corpo 

perfeito e irreal, levando a que muitas vezes haja erros de edição. A pressão que depositam 

nos ombros de jovens mulheres e também homens é crítica especialmente num presente 

tão evoluído para a consciencialização das doenças mentais ligadas à autoestima.  

e) Anúncios que utilizam modelos masculinos com corpos perfeitos devem ser 

revistos e censurados das publicações pois impõem um ideal de beleza, por 

vezes difícil de atingir, na mente masculina. 

 

Discordam Totalmente da afirmação cerca de 40 indivíduos (18.7%), 34 indivíduos 

Discordam da afirmação (15.9%) e 71 não concordam nem discordam (33.2%). No polo 

oposto, 52 indivíduos Concordam com a afirmação (24.3%) e 17 Concordam Totalmente 

(7.9%). 

 Tal como no caso feminino, o sexo masculino é representado de forma irreal e 

editada, nunca sem músculos reais ou aumentados. As doenças mentais e físicas não 

escolhem um género e afetam cada vez mais o homem que se vê confrontado com 

expectativas irrealistas quanto ao seu físico que nem todo o homem consegue cumprir. O 

crescente número de artigos cosméticos masculinos, exigem campanhas que façam o 

homem adquirir o produto anunciado, tal como acontece com a mulher.  

Gráfico 20: Anúncios que utilizam modelos masculinos com corpos perfeitos 

devem ser revistos e censurados das publicações pois impõem um ideal de 

beleza, por vezes difícil de atingir, na mente masculina. 
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Compra-se produtos que, nos levam a acreditar, nos farão parecer o ator ou atriz 

publicitário, bem como o crescente recurso à cirurgia estética para obter esse aspeto, 

muitas vezes com resultados negativos a nível físico.  

 

f) A censura publicitária corta a criatividade das marcas e impede a 

competitividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discordam Totalmente da afirmação cerca de 30 indivíduos (14%), 47 dos 

individuos inquiridos Discordam com a afirmação, aqueles que não concordam nem 

discordam com a afirmação são cerca de 66 indivíduos (30.8%), 47 dos indivíduos 

Concorda com a afirmação (22%) e 24 indivíduos Concordam Totalmente com a 

afirmação (11.2%). A questão que pode ser levantada a favor da utilização de estereótipos 

de género é se os anúncios sem estereótipos são eficazes. Ao usar atores e atrizes 

publicitários acima de peso e não atraentes, há quem defenda que o consumidor não se 

vai identificar nem apreciar esteticamente o anúncio. Claro está esta ideia é superficial e 

não se sabe ao certo a sua eficácia a longo prazo. Daí que até as respostas da nossa amostra 

tenha sido quase equilibrada para os dois níveis extremos. 

 

Gráfico 21: A censura publicitária corta a criatividade das marcas e impede a 

competitividade. 
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g) Campanhas publicitárias, presentes nas revistas urbanas, de produtos para 

a perda de peso devem ser censurados no caso de serem enganosos pois 

podem por em causa a saúde do consumidor. 

 

Discordam Totalmente, da afirmação a cima, 5 dos indivíduos inquiridos (2.3%), 

nenhum Discorda da afirmação e 37 indivíduos não concordam nem discordam da 

afirmação (17.3%). Concordam com a afirmação cerca de 48 indivíduos o que equivale a 

22.4% da nossa amostra e 124 indivíduos Concorda Totalmente com a afirmação. 

Produtos que alegam ser ou são suplementos para a perda de peso devem ser 

rigorosamente controlados bem como os seus anúncios onde está presente a única e 

principal informação que quem procura este tipo de produtos. É bastante positivo que 124 

indivíduos de um total de 214 perceba a importância da censura da publicidade enganosa 

principalmente quando a saúde dos consumidores está em causa. 

 

h) Imagens que inspiram a violência e a sobrevalorização masculina em relação 

à mulher devem ser censurados pois anunciam e publicitam ideias 

ultrapassadas 

 

Gráfico 22: Campanhas publicitárias, presentes nas revistas urbanas, de produtos para a 

perda de peso devem ser censurados no caso de serem enganosos pois podem por em 

causa a saúde do consumidor. 
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Estranhamente, 13 dos indivíduos inquiridos (6.1%) Discordam Totalmente que 

imagens que inspiram a violência e a sobrevalorização masculina devem ser anunciadas, 

nenhum dos inquiridos Discorda da afirmação e 3 indivíduos não concordam nem 

discordam com a afirmação (1.4%). Por outro lado, 76 indivíduos Concordam com a 

afirmação a cima (35.5%) e em grande maioria, 122 indivíduos Concordam Totalmente 

com a afirmação (57%). 

Com uma série de anúncios que encenam o poder masculino bem como o controlo 

pela força que o homem quer demonstrar como uma das suas maiores qualidades, é 

perigoso deixar que jovens mulheres e homens acreditem que é normal que o homem seja 

violento e utilize a força para obter o que quer e que o homem tem de ser assim, não 

podendo chorar ou ter emoções. É importante não disseminar ideais de superioridade de 

qualquer espécie sobre ninguém, correndo o risco de trazer efeitos nefastos para a mente 

masculina e feminina. Percebe-se no entanto pelas preferências da nossa amostra que este 

tipo de abordagem já não é tão eficaz como antes. 

 

i) O feminismo nas campanhas não-tradicionais deve ser censurado pois vai 

contra os ideais da sociedade em que estou inserido. 

 

Discordam Totalmente da afirmação cerca de 49 indivíduos da nossa amostra 

(22.9%), 32 indivíduos (15%) Discordam da afirmação e 70 indivíduos não concordam 

Gráfico 23: Imagens que inspiram a violência e a sobrevalorização masculina em 

relação à mulher devem ser censurados pois anunciam e publicitam ideias 

ultrapassadas. 

Gráfico 24: O feminismo nas campanhas não-tradicionais deve ser censurado pois 

vai contra os ideais da sociedade em que estou inserido. 
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nem discordam da mesma (32.7%). Concordam com a censura de campanhas não-

tradicionais cerca de 46 indivíduos (21.5%) e 17 Concordam Totalmente com a afirmação 

o que equivale a 7.9% da nossa amostra. 

Com cada vez mais marcas a afirmarem-se como defensoras dos direitos das 

mulheres e a representá-las como elas são, seres humanos. Estas campanhas são eficazes 

com as empresas a mudarem o seu plano de comunicação completo, como foi o caso da 

Unilever, que é dona de dezenas de marcas da Dove à Axe e até da Knorr. A ideia de que 

este tipo de anúncios, apologistas do amor-próprio, de uma representação real mais 

importante do que supérflua, devem ser censurados por serem contra os ideais da 

sociedade é contraproducente. Com 63 indivíduos da nossa amostra de 214 a responderem 

que Concordam e Concordam Totalmente com a censura destas campanhas é natural que 

as marcas temam este tipo de abordagens com receio que as mesmas não funcionem.  

j) A mulher e o homem não devem ser sexualizados nas campanhas 

publicitárias, devendo estas ser censuradas e retiradas da circulação. 

 

Cerca de 43 indivíduos Discordam Totalmente com a afirmação em análise (20.1%), 

50 indivíduos Discordam da afirmação (23.4%) e 37 indivíduos não concordam nem 

discordam da afirmação (17.3%). Concordam com a censura da sexualização feminina e 

masculina nas campanhas publicitárias, 54 indivíduos (25.2%), 30 indivíduos Concordam 

Totalmente com a afirmação o que equivale a uma taxa de 14%. 

A sexualização da mulher é algo que se encontra em anúncios desde os anos 50 até 

hoje, a do homem no entanto é mais recente e existem cada vez mais campanhas com este 

tipo de abordagem. A sexualização de um ser humano que representa a marca em todas 

as revistas do mundo é negativa e não só por moldar as mentes masculinas e femininas 

em todo o mundo, mas também por ser negativo em si só. A sexualização da mulher e do 

Gráfico 25: A mulher e o homem não devem ser sexualizados nas campanhas 

publicitárias, devendo estas ser censuradas e retiradas da circulação. 
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homem faz com que qualquer um tenha o direito de ver a mulher ou o homem como 

objetos sexualizados que tem de ser como as mulheres e os homens dos anúncios e serem 

sexualmente fáceis como eles parecem. Estes ideais prejudicam a mente a vida de 

milhares de mulheres e homens em todo o mundo a troco de indústrias de milhares de 

milhões de euros em todo o mundo. 

 

Fator Pernicioso da Publicidade 

 

a) As imagens presentes em anúncios de revista com mensagens sexistas 

propagam esses ideais junto dos leitores. 

 

 

 

Discordam Totalmente da afirmação 2 indivíduos (0.9%) do total de 214 da nossa 

amostra, 25 indivíduos Discordam da afirmação (11.7%) e 41 dos indivíduos inquiridos 

não discorda nem concorda com a afirmação. Em maioria, 98 indivíduos Concordam com 

a afirmação (45.8%) e 48 indivíduos Concordam Totalmente com a afirmação. 

O poder que os media têm junto do público não deve ser desvalorizado. A sua 

influência não passa apenas pelas notícias ou artigos de moda, mas também pelas imagens 

presentes nos anúncios, muitas vezes mascarados de informação. Estas imagens e ideais 

sexistas não devem ser propagados junto de um público que é facilmente influenciável. 

Se a marca x apresenta um anúncio em que uma mulher está a simular ser forçada a ter 

relações sexuais, o público vai questionar-se se o abuso sexual é algo mau.  

 

Gráfico 26: As imagens presentes em anúncios de revista com mensagens sexistas 

propagam esses ideais junto dos leitores. 
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b) A representação da mulher como objeto sexual em campanhas de revistas 

masculinas e femininas dissemina a cultura do abuso sexual. 

 

Discordam Totalmente da afirmação 26 indivíduos (12.1%), 37 Discordam da 

afirmação correspondendo a 17.3% da nossa amostra e 57 indivíduos não discordam nem 

concordam com a afirmação (26.6%). Concordam com a afirmação 72 dos indivíduos 

inquiridos o que equivale a 33.6% e Concordam Totalmente com a afirmação 22 

indivíduos (10.3%). 

As consequências da sexualização e da representação do ser humano como um 

objeto que podemos manipular são nefastas e podem afetar milhões de pessoas em todo 

o mundo, principalmente nas idades mais sensíveis mas não só. Dezenas de casos de 

abusos sexuais surgem todas as semanas e habitualmente a culpada do abuso é a mulher 

por provocar o homem por existir, por vestir-se de uma forma mais aprimorada e um sem 

número de razões que não são justificação para abusar sexualmente de alguém. A culpa é, 

obviamente, daquele que comete o crime, no entanto, a influência dos media, neste caso 

das campanhas publicitárias na moldagem de mentes na sociedade é algo que deve ser 

levado em linha de conta na hora de criar e expor a mulher numa forma completamente 

sexualizada e “objetificada” que sugere que a mulher iria permitir um avanço sexual. 

 

Gráfico 27: A representação da mulher como objeto sexual em campanhas de revistas 

masculinas e femininas dissemina a cultura do abuso sexual. 
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c) O homem como sexo forte e escultural presente nos anúncios de revista é 

responsável por problemas a nível mental, como a depressão, no sexo 

masculino. 

 

Discordam Totalmente da afirmação 50 dos indivíduos inquiridos (23.4%), 30 

indivíduos Discordam da afirmação (14%) e 48 indivíduos não concordam nem 

discordam da afirmação apresentada (22.4%). Concordam com a afirmação 77 dos 

individuos inquiridos (36%) sendo a maioria apresentada e Concordam Totalmente com 

a afirmação 9 dos indivíduos (4.2%). 

Algo ainda recente na abordagem social dos efeitos que a publicidade pode ter é a 

negatividade junto do público masculino que é representado constantemente como o sexo 

forte. A ideia predominante na sociedade e na publicidade, que o homem a sério não chora, 

não expressa as suas emoções e tem de ser aquele que suporta os objetos mais pesados, 

afeta cada vez mais homens. Para além disso cada vez mais elementos do sexo masculino 

começam a revelar que os perturba essas exigências difíceis de concretizar. Sentimentos 

reprimidos levam a dolorosas e longos períodos de depressão por não conseguirem lidar 

com a perda ou com o facto de não serem os homens que a sociedade espera que sejam. 

Estes problemas mentais são graves e são difíceis de ultrapassar não importa o género. 

 

Gráfico 28: O homem como sexo forte e escultural presente nos anúncios de revista é 

responsável por problemas a nível mental, como a depressão, no sexo masculino. 
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d) A imagem da mulher publicitada como a dona de casa e mãe contribui para 

que os grandes cargos empresariais sejam ocupados por homens. 

 

Discordam Totalmente da afirmação cerca de 38 dos indivíduos inquiridos (17.8%), 

26 indivíduos Discordam da afirmação (12.1%) e 47 indivíduos não discordam nem 

concordam com a afirmação (22%). 85 dos indivíduos inquiridos Concordam com a 

afirmação o que corresponde a 39.7% da nossa amostra e 18 indivíduos Concordam 

Totalmente com a mesma (8.4%). 

A constante representação da mulher como dona de casa e mãe é errónea e 

ultrapassada numa era em que uma minoria das mulheres ficam em casa a cuidar dos 

filhos e da casa. A visão de que a mulher serve apenas para isso ou que pertence à cozinha, 

é propagada pelos anúncios em que a mulher surge como aquela que limpa a casa e sabe 

o que é melhor para os filhos. Influenciando a sociedade, essas campanhas são negativas 

e propagam esses estereótipos até ao mercado de trabalho que pertence ao homem e exclui 

profissionais especializados pelo seu género. 

e) A exposição da mulher com pouca roupa em anúncios de revista, a produtos 

que não o requerem, prejudica a imagem da mulher em geral na sociedade. 

Gráfico 29: A imagem da mulher publicitada como a dona de casa e mãe contribui para 

que os grandes cargos empresariais sejam ocupados por homens. 

Gráfico 30: A exposição da mulher com pouca roupa em anúncios de revista, a 

produtos que não o requerem, prejudica a imagem da mulher em geral na 

sociedade. 
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Discordam Totalmente da afirmação 33 dos indivíduos inquiridos (15.4%), 36 

indivíduos Discordam da afirmação (16.8%) e 58 indivíduos não discordam nem 

concordam com a afirmação (27.1%). Concordam com a afirmação 65 dos indivíduos 

inquiridos (30.4%) e 22 Concordam Totalmente com a afirmação (10.3%). 

Não existe um papel que a mulher desempenhe na publicidade que não prejudique 

a imagem da mulher na sociedade. Seja a dona de casa que não sabe fazer mais nada, seja 

a ninfomaníaca que não consegue evitar seduzir o homem, o objeto que mais parece uma 

boneca sexual e a mulher que está despida para admiração do homem. Esta representação, 

derivada da noção de que o sexo vende, procura seduzir o homem e a mulher à compra 

do artigo. Representar a mulher sem roupa só vai “objetificar” a mulher e desvalorizar o 

seu papel na sociedade, para além disso o consumidor vai acreditar que é assim que a 

mulher se comporta e como deve ser tratada, de forma sexista. 

 

f) A exposição do homem com pouca roupa em anúncios de revista, a produtos 

que não o requerem, prejudica a imagem do homem em geral na sociedade. 

 

 

 

 

 

 

Discordam Totalmente da afirmação 41 dos indivíduos inquiridos (19.2%), 49 indivíduos 

Discordam da afirmação o que equivale a 22.9% da nossa amostra e 39 indivíduos não 

discordam nem concordam com a afirmação (18.2%). Concordam com a afirmação 72 

dos indivíduos inquiridos (33.6%) e Concordam Totalmente com a afirmação 13 

indivíduos o que corresponde a 6.1%. 

Tal como acontece com a mulher, também o homem é exposto muitas vezes em 

tronco nu ou até com apenas um prato de salada a tapar-lhe algumas partes do corpo. 

Representar o homem com pouca roupa e de forma sexualizada vai prejudicar a sua 

imagem ao darem-lhe características de um objeto inanimado. A imagem do homem com 

Gráfico 31: A exposição do homem com pouca roupa em anúncios de revista, 

a produtos que não o requerem, prejudica a imagem do homem em geral na 

sociedade. 
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pouca roupa serve o mesmo propósito que a da mulher atrair à compra através do sexo e 

da atração que as imagens despertam junto do consumidor. No entanto, dá permissão à 

sociedade de ver com os mesmos olhos os homens que nos rodeiam, o que é errado e 

estereotipado.  

 

g) A anorexia nervosa e a bulimia nervosa são causa direta da manipulação do 

corpo feminino e masculino e do ideal de beleza presentes nos anúncios de 

revista. 

 

Discordam Totalmente da afirmação 33 indivíduos (15.4%) de um total de 214 que 

são o total da nossa amostra, 18 indivíduos Discordam da afirmação (8.4%) e 41 

indivíduos não discordam nem concordam com a afirmação (19.2%). Concordam com a 

afirmação acima cerca de 94 indivíduos (43.9%) e 28 indivíduos Concordam Totalmente 

(13.1%). 

A anorexia nervosa e a bulimia nervosa são doenças mentais graves que distorcem 

a visão que se tem sobre si próprio. Quem sofre com estas doenças do foro psicológico 

acha que está acima do peso e evita comer ou provoca o vómito em situações de stress ou 

de forma a eliminar a comida do organismo. Muitas vezes, perdem a noção do real e 

acabam por morrer por desnutrição ao recusarem-se a comer por continuarem a ver-se no 

espelho com mais peso do que têm. Estas doenças não escolhem género e são geralmente 

alimentadas pelas imagens que estão presentes nas revistas, especialmente nos anúncios, 

que definem o ideal de beleza para a sociedade, editando corpos que já eram atraentes. 

Esta exigência, por parte da sociedade, das medidas perfeitas, fomenta depressões e 

doenças mentais difíceis de controlar em quem procura obter essas formas e não consegue. 

 

Gráfico 32: A anorexia nervosa e a bulimia nervosa são causa direta da manipulação 

do corpo feminino e masculino e do ideal de beleza presentes nos anúncios de 

revista. 
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h) O interesse por produtos ou serviços publicitados para o género oposto vai 

fazer com que seja rotulado(a) como tendo orientação sexual para o mesmo 

género. 

 

Discordando Completamente da afirmação 41 dos indivíduos inquiridos (19.2%), 

22 indivíduos Discordam da afirmação (10.3%) e 78 indivíduos não discordam nem 

concordam com a afirmação (36.4%). Concordam com a afirmação cerca de 73 

indivíduos (34.1%) do total de 214 que constitui a nossa amostra e nenhum dos indivíduos 

Concordam Totalmente. 

Desde pequenos que somos consumidores e vemos anúncios em todos os intervalos 

dos desenhos animados. As meninas publicitam artigos de cozinha, bonecas que riem e 

choram e até o conjunto completo de limpeza, com esfregona, vassoura e pá. Os meninos, 

pelo contrário, estrelam anúncios a carros, bolas de futebol, ferramentas e figuras de ação, 

que são bonecos mas em versão masculina. Baseando-se nessa representação, a sociedade 

rotula as meninas como “marias-rapaz” – mais tarde associado à homossexualidade por 

serem demasiado masculinas - caso brinque com bolas e carros e os meninos que brincam 

com bonecas ou panelas de brincar como homossexuais. Esse estereótipo acompanha o 

homem e a mulher em toda a sua vida e dependendo daquilo que veste, prefere, conduz 

ou até come e bebe, irá ser rotulado ou rotulada como homossexual. Isto é negativo por 

que cataloga as pessoas para uma ou outra preferência sexual, quando é escolha de cada 

um, baseado nas suas preferências e no facto de nos anúncios não se ver uma mulher a 

usar artigos destinados ao homem. 

 

Gráfico 33: O interesse por produtos ou serviços publicitados para o género oposto 

vai fazer com que seja rotulado(a) como tendo orientação sexual para o mesmo 

género. 
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i) A mulher e o homem representados nos anúncios das revistas servem como 

um ideal de beleza irreal na sociedade. 

 

Discordam Totalmente da afirmação 23 indivíduos (10.7%) dos 214 que perfazem 

o total da nossa amostra, Discordam com a afirmação 13 indivíduos (6.1%) e 59 

indivíduos não discordam nem concordam com a afirmação. Concordam com a criação 

de um ideal de beleza irreal pelos anúncios 88 indivíduos (41.1%), a grande maioria, e 

Concordam Totalmente com a afirmação 31 indivíduos o que equivale a 14.5%.  

Mais uma vez os inquiridos concordam com as exigências que os anúncios aplicam 

na nossa vida em nós próprios e nos outros. Para fomentar as indústrias de cosméticos e 

de cirurgia estética, as marcas utilizam modelos escolhidos a dedo, sobrecarregados de 

maquilhagem, com as suas imagens editadas através de Photoshop, quase que alegando 

que os produtos anunciados trazem aqueles resultados. O verdadeiro resultado é que cada 

vez mais jovens se sentem diminuídos, feios e acreditam que não encaixam na sociedade 

pois não cumprem os requisitos de beleza estereotipados. Isto leva aos problemas físicos 

e mentais que já abordamos como sendo consequência direta deste ideal universal de 

beleza que expressa que as mulheres devem ser muito magras mas ao mesmo tempo 

devem ter curvas e que os homens devem ser musculados e fortes. 

Gráfico 34: A mulher e o homem representados nos anúncios das revistas servem 

como um ideal de beleza irreal na sociedade. 
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j) Os estereótipos de género presentes nas campanhas publicitárias contribuem 

para o preconceito e a descriminação de ambos os géneros na sociedade. 

 

Discordam Totalmente da afirmação 29 indivíduos (13.6%), nenhum dos inquiridos 

Discorda da afirmação e 46 indivíduos não discordam nem concordam com a afirmação 

(21.5%). Concordam com a afirmação 86 indivíduos (40.2%) dos 214 que constituem a 

nossa amostra e 53 indivíduos Concordam Totalmente com a afirmação o que equivale a 

24.8%. 

Analisando todas as respostas de todas as questões e juntado esta é óbvio que a 

publicidade influencia a sociedade e os estereótipos de género presentes promovem ideais 

preconceituosos e discriminatórios para a mulher e para o homem. Publicitar artigos 

recorrendo a ideais ultrapassados e a sexualização masculina e feminina torna-se negativo 

em vários aspetos principalmente ao moldar a sociedade para pensar dessa forma e 

discriminar mulheres nos locais de trabalho ou fazer um homem se sentir inferior por não 

ter músculos. 

Gráfico 35: Os estereótipos de género presentes nas campanhas publicitárias contribuem 

para o preconceito e a descriminação de ambos os géneros na sociedade. 
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4. Discussão de Resultados 

 

A análise dos inquéritos foi importante para perceber que muitas pessoas ainda estão no escuro 

quanto à importância que a publicidade tem para moldar a sociedade e exponenciar os problemas 

sociais que já existem. A quantidade de respostas de nível 3, “não Concordo nem Discordo” foi 

bastante elevada o que comprova o desconhecimento que as pessoas têm da matéria.  

Sabemos no entanto que o homem, na sociedade em que vivemos e em pleno século XXI, 

procura afirmar-se como o sexo forte e quem garante o bom funcionamento da sociedade. É constante 

associar a mulher como o sexo fraco, que pode ser impedida de realizar funções de elevada 

importância por poder ser influenciada pelas hormonas.  

O poder que o homem exerce na sociedade a nível salarial e de representação nos mais altos 

cargos, leva a campanhas ainda maioritariamente focadas no homem e a que 83 dos indivíduos 

inquiridos acreditem que o poder que o homem exerce nos anúncios sobre a mulher retrata a sociedade. 

Vivemos numa sociedade patriarcal, que parece impossível de derrubar, assente no ideal de que 

o homem é superior à mulher. O sexismo vai além de diferentes representações, o sexismo mostra 

que a mulher é inferior ao homem e têm diferentes graus de importância. (Loureiro 2014) 

No entanto, numa era em que a mulher luta pela igualdade de direitos, mais uma vez, 

procurando igualdade salarial e lutando contra o abuso e o assédio sexual que nunca é levado a sério 

em nenhum país desenvolvido, não se deve fingir que não se conhece o problema. As consequências 

desses estereótipos são graves e afetam a vida de milhares ou até milhões de mulheres e homens em 

todo o mundo pela exigência e a pressão que depositam nos seus ombros. É necessário ver para lá do 

exterior e fazer as pessoas se sentirem bem consigo próprias. Existem vários tipos de beleza nenhum 

padrão é oficial como o melhor ou o pior, a saúde física e mental está em primeiro lugar. 

Pensando em primeiro lugar nas pessoas e nos seus interesses acima do que tem funcionado 

desde 1950, as marcas irão criar publicidade muito mais eficaz. O poder da mulher, as mudanças do 

seu papel em sociedade, o homem como igual, nunca superior ou inferior, a liberdade de cada um ser 

aquilo que deseja e ter representação nas campanhas, irá contribuir para uma maior diversidade de 

conteúdos e poderão destacar-se de forma justa e livre de estereótipos em relação aos seus 

concorrentes. Algo que já foi comprovado diversas vezes pelas marcas como a Dove que fizeram a 

mudança nas suas campanhas e ainda melhoraram a sua imagem junto do público pela sua 

representação real do mundo. (McLaren 2017) 

Claramente, com a quantidade de pessoas que concordaram com a censura de determinadas 

campanhas nocivas ou que concordam e reconhecem o valor negativo e pernicioso que elas trazem 

para a vida, sociedade, emprego, crescimento e saúde mental, cada vez mais pessoas veem os riscos 
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de seguir tendências de juízos de valor.  

Ainda há um longo caminho a percorrer, principalmente para a educação para o problema. 

Porém, o primeiro passo deve ser dado pelas marcas, para reconhecerem que na realidade estas 

abordagens são antiquadas e podem não funcionar tão bem quanto se acredita. Se a publicidade 

realmente molda a sociedade, o seu papel como meio de comunicação será prestar o melhor serviço 

ao fornecer a informação correta mesmo que nos faça comprar artigos que não precisamos. 

A publicidade é um motor de promoção de produtos e serviços e a eficácia das campanhas não 

deve ser comprometida. No entanto, com cada vez mais pessoas a verem os malefícios da publicidade 

estereotipada, é positivo para nós consumidores e para as marcas que as abordagens sejam alteradas, 

dar melhores exemplos e com boas mensagens levar as pessoas a adquirir determinado artigo. É 

importante usar modelos de diferentes formas e cores que trará mais consumidores eliminando a 

esfera elitista que circunda certas marcas e dessa forma tornar a marca e as campanhas ainda mais 

eficazes. 

Comparando os resultados dos inquéritos com a análise realizada à publicidade nas revistas, 

compreende-se o porquê de muitas pessoas ainda desconhecerem os seus efeitos ou sentirem que não 

devem ser excluídas. 

As campanhas muitas vezes embelezam problemas possíveis de observar a olho nu. Um homem 

que se sinta atraído pela mulher no anúncio, que se apresenta em poses sensuais ou seminua a vender 

um perfume ou peças de roupa, nunca iria olhar para o anúncio e pensar: “esta campanha devia ser 

censurada”, pois sente-se atraído por ela e sente que não há qualquer problema que advenha dessa 

representação para a sua vida social.  

O facto de haver um grande número de pessoas, cerca de 45, a concordar com o facto de que a 

presença de modelos em poses sensuais nos anúncios determina a compra de determinado produto ou 

serviço, mostra a força que o sexo e a inspiração à sexualidade, tem junto do consumidor. 

Ainda assim, os anúncios são cada vez mais irreais tendo em conta que a sociedade alterou-se 

significativamente nas últimas duas décadas. Se o objetivo é criar uma campanha eficaz, e mesmo 

que o sexo realmente venda mais, as campanhas não espelham a sociedade das novas gerações. 

À exceção de o homem ganhar mais que a mulher, os estereótipos de género estão a cair por 

terra no que aos papéis desempenhados pelo homem e a mulher diz respeito. Não é só a mulher que 

cozinha e não é só o homem que sabe arranjar ou pilotar carros. Citando Sally McLaren (2017) “By 

falling back on gender stereotypes in their advertising, brands are no longer depicting a world that 

consumers recognise, so they are less likely to resonate or engage.” Ou seja, um homem que faça a 

limpeza da casa não vai conseguir rever-se em um anúncio em que apenas as mulheres aparecem a 

realizar as lides domésticas. 

No entanto, em análise aos inquéritos, podemos observar que 51 dos indivíduos inquiridos 
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concordam ou concordam totalmente com a afirmação de que os anúncios não-tradicionais com 

valores feministas devem ser censurados. Havendo ainda muito que lutar pelos direitos femininos na 

sociedade e nas campanhas publicitárias. 

A mulher não é a única a sofrer com os estereótipos quando o homem tem também um molde 

padronizado onde deve encaixar na sociedade para ser reconhecido como um, caso não encaixe, pode 

até ser visto como homossexual ou fraco. 

Na nossa análise, 80 indivíduos inquiridos discordam que essas expectativas presentes nos 

anúncios tenham relação com a depressão masculina e 73 indivíduos concordam que o interesse por 

produtos ou serviços anunciados para o sexo oposto vai levar ao rótulo da homossexualidade. 

As revistas que analisamos, salvo a Men’s Health, têm presentes estereótipos direcionados à 

mulher e ao homem que devem ser alterados. As novas formas de anunciar produtos do dia-a-dia 

como produtos de higiene feminina, telemóveis, maquilhagem ou perfumes masculinos e automóveis, 

tardam a chegar às revistas portuguesas, havendo alguma representação com a marca Dove. 
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Conclusão 
 

A partir de 2018 o Reino Unido vai seguir o exemplo de países como a Noruega, Espanha, 

Finlândia, Irlanda, Alemanha, India, Itália, Africa do Sul, Canadá e França e banir os estereótipos de 

género das campanhas publicitárias. (Hall 2017) Este é um marco significativo na história da 

publicidade tendo em conta o volume publicitário deste país e a sua influência a nível mundial para 

que mais sigam as suas pisadas. 

A eficácia da representação da mulher e do homem seguindo papéis estereotipados ainda é 

elevada para ser cortada de todos os anúncios em todos os países. O inquérito que realizamos prova 

que muita gente não está a par das consequências deste tipo de anúncios ou se quer que os estereótipos 

existem nas revistas.  

Os anúncios chegam nos de forma tão natural, seja através de revistas ou da televisão e até da 

internet, que torna-se difícil separar anúncios de ficção ou até de informativos. Os anúncios 

funcionam, pois relacionamos o produto com o anúncio, porém não questionamos como é que uma 

mulher pode ter a cintura tão fina que parece que um gigante a está a apertar ou como um homem 

pode ter tantos músculos sem explodir. 

As qualidades estereotipadas associadas habitualmente às mulheres são a submissão, fraqueza, 

limpa, distraída, incompetente e materna. Como as pressões sociais para cumprir este tipo de 

expectativas são altas tipicamente impostas pelos pais, amigos, professores e os media muitas 

mulheres se conformam com estas qualidades. Não falam o que pensam e não fazem esforços para 

não prejudicar o grande objetivo da mulher, ser mãe. O homem também tem estereótipos associados 

que habitualmente reforçam que o homem não tem qualquer qualidade feminina. Isto significa que é 

culturalmente inaceitável mostrar emoções, fraquezas ou cuidar de si próprio. O homem tem de ser 

atlético, barulhento, forte, dominador e em perfeito controlo das suas emoções. Isto tende a ter um 

efeito negativo no crescimento emocional e criativo no homem com receio que esse crescimento o 

faça parecer feminino. (Luke 2017) 

Na realidade muita gente acaba por assumir o seu papel como é esperado, no entanto há 

mulheres em lugares de chefia e homens em profissões mais associadas à mulher como enfermagem. 

O que realmente importa é aceitar os outros e a nós próprios como somos e ser aquilo que queremos 

ser sem nos preocuparmos com o que os outros pensam. No entanto, é mais fácil falar do que fazer 

quando somos julgados por toda a gente à nossa volta pelas nossas ações, pelo que vestimos ou se 

seguimos ou não determinada tendência, sem a necessidade de esta estar ligada à moda ou não. 

O que concluímos no entanto, é que é possível criar, com outras tendências, anúncios eficazes 

e com grande impacto na sociedade, que anos depois de terem estado a circular ainda são lembrados 
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pela forma como souberam retratar a realidade. 

A arte da criação de anúncios, para além da satisfação de saber que funcionam e são eficazes, é 

criar algo da qual nos possamos orgulhar. Por vezes, no entanto, a estratégia criativa de uma marca 

encaminha os anúncios para o mesmo. Veja-se o caso das campanhas da Sisley sempre com o mesmo 

tom trocista e sexual que parece desafiar as normas a cada anúncio ou as campanhas da Dolce & 

Gabbana que levam o “Porno-Chique” para um novo nível bem como a sexualização feminina e 

masculina. 

Os variados papéis que a mulher e o homem desempenham nos anúncios presentes nas revistas, 

não têm profundidade emocional. É a mãe ou é a ninfomaníaca, só têm uma dimensão. É vital para a 

criação de histórias, para a divulgação de produtos e artigos sem mancharmos as marcas, começar a 

pensar fora da caixa, tentar criar papéis com mais do que uma dimensão e que não prejudiquem a 

imagem que o ser humano tem de si próprio por querer ser alguém que não existe. O consumidor tem 

de filtrar a informação que lhe chega para evitar ser bombardeado com mensagens misóginas quando 

essas mensagens nem deviam estar presentes nos anúncios. 

É vital que se procure novas formas de publicitar, mesmo que estas sejam eficazes, mais tarde 

ou mais cedo, e com a nova forma de pensar e ser, haverá uma quebra e os estereótipos de género não 

vão funcionar, por enquanto continuam a decorar as páginas das revistas 



127 

 

Referências bibliográficas 
 

Aleman, P. (2013): "The Axe Effect". Internet. Disponível em 

http://medialiteracyproject.org/deconstructions/axe-effect/ (consultado em 1 de setembro de 

2017).   

Andersson, H., & Schytt, E. (2017): Sexism in Advertising. 

Bayley, S. (2016): "Don’t cover up sexist ads - they’re the best a man can get". Internet. Disponível 

em: http://www.telegraph.co.uk/men/thinking-man/dont-cover-up-sexist-ads---theyre-the-best-

a-man-can-get/ Consultado a 4 de maio de 2017) Benjamin, J. (2007): "How Cosmo Changed 

the World". Internet. Disponível em http://www.cosmopolitan.com/lifestyle/a1746/about-us-

how-cosmo-changed-the-world/ (consultado a 20 de novembro de 2016).  

Bernstein, J. (2013): "What is a magazine? Once more with feeling". Internet. Disponível em 

http://www.pressgazette.co.uk/what-is-a-magazine-once-more-with-feeling (consultado a 20 de 

novembro de 2016). 

Borrelli-Persson, L. (2017): "Sarah Jessica Parker Narrates the First Years of Fashion in Vogue, 

Starting in 1892". Internet. Disponível em https://www.vogue.com/article/vogue125-video-

fashion-history-sarah-jessica-parker-year-1892 (Consultado a 20 de setembro de 2017). 

Chaikivsky, A. (2005): "The Esquire Timeline 1932-2003". Internet. Disponível em 

http://www.esquire.com/news-politics/a2607/esq1003-oct-timeline/ (consultado a 30 de agosto 

de 2017).  

Christman, C. (2017): "Sex Sells and so Do Sexy Men: The Objectification of Men in Advertising". 

Internet. Disponível em https://www.mainstreethost.com/blog/sex-sells-sexy-men-

objectification-men-advertising/ (consultado a 25 de maio de 2018). 

Cohen, C. (2015): "How advertising hijacked feminism. Big time.". Internet. Disponível em 

http://www.telegraph.co.uk/women/womens-life/11727478/How-advertising-hijacked-

feminism.-Big-time.html (consultado a 15 de agosto de 2017).  

Consterdine, G. (s.d.): Magazine Advertising Effectiveness. Report, 1–42. 

Durães, P. (2017): "Cofina Abandona Edição Portuguesa da Vogue.". Internet. Disponível em 

http://www.meiosepublicidade.pt/2017/05/cofina-abandona-edicao-portuguesa-da-vogue/ 

(consultado a 29 de outubro de 2017).  

Dussán, D. R. (2016): The Role of Women in the Creative Process of Advertising and the Creation 

of Sexist Ads. 

Enriques, N. (2017): "Femvertising: o feminismo na publicidade.".Internet. Disponível em 

https://medium.com/fale-com-elas-e-sobre-elas/femvertising-o-feminismo-na-publicidade-



128 

 

  

81583f4c0ddf (consultado a 15 de dezembro de 2017).  

Furnham, A. (2016): "Are Men and Women Portrayed Differently in TV Ads.". Internet. Disponível 

em https://www.psychologytoday.com/blog/sideways-view/201604/are-men-and-women-

portrayed-differently-in-tv-ads (consultado a 20 de novembro de 2016).  

Gwynn, S. (2017): "ASA confirms new rule on gender stereotyping is coming in 2018." Internet. 

Disponível em https://www.campaignlive.co.uk/article/asa-confirms-new-rule-gender-

stereotyping-coming-2018/1452846#u7QdocRKFrqQIB7d.99 (consultado a 16 de dezembro 

de 2017).  

Hall, E. (2017): "U.K. Bans Gender Stereotypes in Ads". Internet. Disponível em 

http://adage.com/article/global-news/u-k-bands-gender-stereotypes-ads/309785/ (consultado a 

7 de dezembro de 2017).   

Harper, D. (2001): No Title. Internet. Disponível em https://www.etymonline.com/word/magazine 

(consultado a 20 de novembro de 2016).  

Heldman, C. (2012): "Sexual Objetification, Part 1: What is It?". Internet. Disponível em 

https://drcarolineheldman.com/2012/07/02/sexual-objectification-part-1-what-is-it/ (consultado 

a 1 de Janeiro de 2016).  

Husni, S. (2010): "So, What is a Magazine, Really? Read on…. ". Internet. Disponível em 

https://mrmagazine.wordpress.com/2010/06/11/so-what-is-a-magazine-really-read-on/ 

(consultado a 25 de novembro de 2017). 

Johnston, A. (2014): "Model In Burger King’s Sexist “Blow Job” Ad Had No Freaking Idea". 

Internet. Disponível em https://www.bustle.com/articles/34832-model-in-burger-kings-sexist-

blow-job-ad-had-no-freaking-idea (consultado a 28 de outubro de 2017). 

Jude, D. (2016): "Barbie: it’s time Ken got a Dad Bod". Internet. Disponível em 

http://www.theherald.com.au/story/3709663/hunkvertising-is-affecting-body-image-amongst-

men/  (consultado a 10 de outubro de 2017).  

Kilbourne, J. (1999): "Beauty...and the Beast of Advertising". Internet. Disponível em 

http://www.medialit.org/reading-room/beautyand-beast-advertising#bio (consultado a 20 de 

dezembro de 2017).  

Lam, A. (2017): "History of Playboy as Seen Through Hugh Hefner’s Personal Scrapbook." 

Internet. Disponível em http://www.realclearlife.com/media/history-playboy-seen-hugh-

hefners-personal-scrapbook/#1 (consultado a 1 de setembro de 2017). 

Lantos, G. P. (1987): "Advertising: Looking Glass or Molder of the Masses?" Internet. Disponível 

em http://www.jstor.org/stable/30000158%5Cnhttp://about.jstor.org/terms (consultado a 2 de 

agosto de 2017).  

Ledo, W. (2017): "Vogue passa para editora da GQ". Internet. Disponível em 



129 

 

  

http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/media/detalhe/vogue-deixa-cofina-e-passa-para-

editora-da-gq (consultado a 29 de outubro de 2017). 

Lier, K. (2017): "Sexism in Advertising". Internet. Disponível em 

https://www.hastac.org/blogs/kimlier26/2017/12/11/sexism-advertising (consultado a 14 de 

maio de 2018).  https://www.hastac.org/blogs/kimlier26/2017/12/11/sexism-advertising 

Loureiro, M. (2014): O Género No Discurso De Opinião na Imprensa Portuguesa. Covilhã: Livros 

LabCom. 

Lourenço, A. C. S., Artemenko, N. P., & Bragaglia, A. P. (2014): "A “objetificação” feminina na 

publicidade: uma discussão sob a ótica dos estereótipos".Internet. Disponível em 

http://www.intercom.org.br/papers/regionais/centrooeste2010/resumos/R21-0142-1.pdf 

(consultado a 14 de maio de 2018). 

Lukas, S. A. (2015): "The Gender Ads Project". Internet. Disponível em http://www.genderads.com/ 

(consultado a 5 de agosto de 2017).  

Luke, M. (2017): "Effects of Gender Stereotypes." Internet. Disponível em 

https://classroom.synonym.com/effects-of-gender-stereotypes-12084205.html (consultado a 25 

de novembro de 2017). 

Mansnerus, L. (2017): "Hugh Hefner, Who Built the Playboy Empire and Embodied It, Dies at 91". 

Internet. Disponível em https://www.nytimes.com/2017/09/27/obituaries/hugh-hefner-

dead.html (consultado a 30 de Setembro de 2017).  

McGuire, L. (2010): "The Evolution of Cosmopolitan Magazine". Internet. Disponível em 

https://thesocietypages.org/socimages/2010/04/26/guest-post-the-evolution-of-cosmopolitan-

magazine/ (consultado a 5 de agosto de 2017).  

McLaren, S. (2017): "Gender stereotyping is damaging brands". Internet. Disponível em 

https://www.warc.com/newsandopinion/opinion/gender_stereotyping_is_damaging_brands/24

95 (consultado a 14 de maio de 2018). 

Mooallem, S. (2016): "150 Years of Harper’s Bazaar". Internet. Disponível em 

http://www.harpersbazaar.com/culture/features/a18658/history-of-harpers-bazaar/ (consultado 

a 20 de dezembro de 2016).  

Morgan, P. (2017): "How Well Do You Know Vogue?". Internet. Disponível em 

https://en.vogue.me/culture/living/15-vogue-magazine-facts/ (consultado a 1 de dezembro de 

2017). 

Muniz, E. (2004): "Publicidade e propaganda origens históricas" Internet. Disponível em 

http://www.eloamuniz.com.br/arquivos/1188171156.pdf (consultado a 1 de dezembro de 2017) 

Oliveira-Cruz, M. F. (2017): Representações do feminino na publicidade: estereótipos, rupturas e 

deslizes. Representations of Femininity in Advertising: Stereotypes, Disruptions, and Flaws., 



130 

 

  

2016(134), 181–200. 

Olson, S. (2015): "What It Means To “Be A Man”: How Male Gender Stereotypes Try To Fit 

Growing Boys Into A Mold, And Fail". Internet. Disponível em 

http://www.medicaldaily.com/what-it-means-be-man-how-male-gender-stereotypes-try-fit-

growing-boys-mold-and-fail-326450 (consultado a 25 de junho de 2017). 

Papí Gálvez, N., & Orbea Mira, J. (2011): Igualdad de género : análisis de la codificación y del 

plan de medios  

Phin, C. (2013): "What is a magazine?". Internet. Disponível em 

http://flippingpagesblog.com/what-is-a-magazine/ (consultado a 20 de Março de 2016).  

Popova, D. (2010): "Gender Stereotypes in Advertising". Internet. Disponível em 

http://research.bfu.bg:8080/jspui/bitstream/123456789/104/1/BFU_2010_T_XXIII_Popova.pd

f (consultado a 14 de maio de 2018).  

Ridgway, S. (2014): "Can Men Be Objectified by Women?" Internet. Disponível em 

https://everydayfeminism.com/2014/07/men-objectified-by-women/ (consultado a 16 de 

novembro de 2017).  

Ritchie, R. (2012): "Now & Then: The History of Fashion Media". Internet. Disponível em 

http://ecosalon.com/now-then-the-history-of-fashion-media/ (consultado a 29 de outubro de 

2017). 

Rodriguez, A., Assmar, E. M. L., & Jablonski, B. (2010): Psicologia Social (27o edição). Petropólis, 

Rio de Janeiro: Editora Vozes. 

Silva, H. V. da. (2014): "O padrão de beleza imposto pela mídia". Internet. Disponível em 

http://observatoriodaimprensa.com.br/diretorio-

academico/_ed794_o_padrao_de_beleza_imposto_pela_midia/ (consultado a 14 de agosto de 

2017). 

Suggett, P. (2018): "The Objectification of Women in Advertising". Internet. Disponível em 

https://www.thebalancecareers.com/advertising-women-and-objectification-38754 (consultado 

a 25 de maio de 2018). 

Sweney, M. (2016): "Unilever vows to drop sexist stereotypes from its ads". Internet. Disponível 

em https://www.theguardian.com/media/2016/jun/22/unilever-sexist-stereotypes-ads-sunsilk-

dove-lynx (consultado a 30 de maio de 2017). 

Swinson, J. (2011): "False beauty in advertising and the pressure to look “good.”". Internet. 

Disponível em 

http://edition.cnn.com/2011/OPINION/08/08/swinson.airbrushing.ads/index.html (consultado a 

20 de março de 2018)  

Tatiana Engel Gerhardt, & Denise Tolfo Silveira. (2009): Métodos de Pesquisa. 



131 

 

  

The Editors of Encyclopædia Britannica. (s.d.): "Vogue AMERICAN MAGAZINE". Internet. 

Disponível em https://www.britannica.com/topic/Vogue-American-magazine (consultado a 1 

de dezembro de 2017) 

The History of Magazines. (s.d.): Sem título. Internet. Disponível em 

https://www.magazines.com/history-of-magazines (consultado a 12 de novembro de 2017). 

Vagianos, A. (2015): "New Cannes Award Called “The Glass Lion” Created To Honor Work That 

Challenges Gender Bias". Internet. Disponível em 

https://www.huffingtonpost.com/2015/03/03/cannes-award-the-glass-lion_n_6783800.html 

(consultado a 16 de dezembro de 2017).  

Vázquez Casielles, R., Santos Vijande, M. L., Paz Aparicio, C., Casielles, R. V., & Vijande, L. S. 

(2010): Departamento de Administración de Empresas y Contabilidad PUBLICIDAD Y 

EFICACIA PUBLICITARIA : Influencia de la posición , repetición y estilos publicitarios en la 

eficacia de los anuncios televisivos entre los jóvenes. Documentos de Trabajo ( Universidad de 

Oviedo. Facultad de Ciencias Económicas ), No. 203, 2000, 32 Págs., 1(203), 1–32. 

Consultado em https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1252828 

Wolska, M. (2011): "Gender stereotypes in mass media. Case study: analysis of the gender 

stereotyping phenomenon in tv commercials". Internet. Disponível em 

http://krytyka.org/gender-stereotypes-in-mass-media-case-study-analysis-of-the-gender-

stereotyping-phenomenon-in-tv-commercials/ (consultado a 10 de outubro de 2017). 

World Health Organization. (2017): "10 facts on obesity". Internet. Disponível em 

http://www.who.int/features/factfiles/obesity/en/ (consultado a 10 de novembro de 2017) 

Zotos, Y., & Tsichla, E. (2014): Female Portrayals in Advertising Past Research, New Directions. 

International Journal of Strategic Innovative Marketing, 1.   

 





133 

 

Anexos 
 

Anexo A – Anúncios da Revista Vogue de novembro de 2017 



134 

 

  



135 

 

  



136 

 

  



137 

 

  



138 

 

  



139 

 

  



140 

 

  



141 

 

  



142 

 

  



143 

 

  



144 

 

  



145 

 

  



146 

 

  



147 

 

  



148 

 

  

 
 

 

 



149 

 

Anexo B – Anúncios da Revista Vogue de dezembro de 2017 



150 

 

  



151 

 

  



152 

 

  



153 

 

  



154 

 

  



155 

 

  



156 

 

  



157 

 

  



158 

 

  



159 

 

  



160 

 

  



161 

 

  



162 

 

  



163 

 

  



164 

 

  

 
 

 



165 

 

Anexo C – Anúncios da Revista Saber Viver de novembro de 2017 



166 

 

  



167 

 

  



168 

 

  



169 

 

  



170 

 

  



171 

 

  



172 

 

  



173 

 

  



174 

 

  



175 

 

  



176 

 

  



177 

 

  



178 

 

  



179 

 

  



180 

 

  



181 

 

  



182 

 

  



183 

 

  



184 

 

  

 
 

 

 

 



185 

 

Anexo D – Anúncios da Revista Saber Viver de dezembro de 2017 



186 

 

  



187 

 

  



188 

 

  



189 

 

  



190 

 

  



191 

 

  



192 

 

  



193 

 

  



194 

 

  



195 

 

  



196 

 

  



197 

 

  



198 

 

  



199 

 

  



200 

 

  



201 

 

  

 
 





203 

 

Anexo E – Anúncios da Revista GQ de novembro de 2017 



204 

 

  



205 

 

  



206 

 

  



207 

 

  



208 

 

  

 
 

 



209 

 

Anexo F – Anúncios da Revista GQ de dezembro de 2017 



210 

 

  



211 

 

  



212 

 

  



213 

 

  



214 

 

  



215 

 

  

 
 





217 

 

Anexo F – Anúncios da Revista Men’s Health de novembro de 2017 



218 

 

  



219 

 

  

 





221 

 

Anexo G – Anúncios da Revista Men’s Health de dezembro de 2017 



222 

 

  



223 

 

  



224 

 

  

 
 



225 

 

Apêndice 

 

 Inquérito 
 

 

 
 

 

 

 

 



226 

 

  

 

 



227 

 

  

 

 
 

 

 



228 

 

  

 

 

 

 

 

 



229 

 

  

 

 
 

 

 

 

 



230 

 

  

 
 

 
 

 



231 

 

  

 
 

 

 

 



232 

 

  

 
 

 

 
 



233 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 



234 

 

  

 
  


