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RESUMO 

O objetivo do trabalho é evidenciar a influência exercida pela mídia sobre a sociedade, através 

de seus meios de comunicação, como revistas, televisão, imprensa, publicidade e outros, que 

naturalizam e propagam o machismo, perpetuando a imagem de uma mulher símbolo de uma 

sociedade patriarcal e machista. Sob o viés midiático, a mulher deixa de ser abordada como 

um ser autônomo e passa a ser vista, unicamente, como papel social, seja o de esposa 

recatada, mãe zelosa, ou de uma mulher objetificada pelo forte apelo sexual atribuído à sua 

imagem. Esses aspectos trazidos pela mídia reforçam padrões machistas e, muitas vezes, 

naturalizam a violência doméstica, o estupro e o feminicídio, que são extremamente graves e 

inadmissíveis. Dessa forma, baseado no tratamento estereotipado dos temas relativos à mulher 

nos meios de comunicação, o presente trabalho buscará reunir fontes jurídicas que abordem 

essa situação, de modo a determinar e consolidar direitos relativos à proteção da mulher frente 

à atuação midiática machista. Para isso, serão analisados relevantes aspectos tanto de 

legislações nacionais, como a Lei Maria da Penha, quanto de fontes internacionais do direito, 

como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 

Mulheres, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher, entre outras. Além disso, ao final do trabalho, serão apresentadas sugestões para uma 

utilização mais eficaz das garantias e proteções asseguradas, pelos instrumentos jurídicos, às 

mulheres, no que tange à representação midiática machista, e também serão trazidas sugestões 

sobre a possibilidade de a mídia tornar-se um veículo que atua na desnaturalização do 

machismo. 

 Palavras-chave: mídia, machismo, violência, direitos protetivos. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The objective of this work is to highlight the influence exerted by the media on society, 

through its means of communication, such as magazines, television, press, publicity and 

others, which naturalize and propagate male chauvinism, perpetuating the image of a woman 

symbol of a patriarchal and sexist society. Under the media bias, women cease to be 

approached as an autonomous being and are only seen as a social role, whether that of a 

modest wife, a zealous mother, or a woman objectified by the strong sexual appeal attributed 

to her image. These aspects brought by the media reinforce sexist patterns and often naturalize 

domestic violence, rape and feminicide, which are extremely serious and unacceptable. Thus, 

based on the stereotyped treatment of women's issues by the media, the present work will seek 

to gather legal sources to address this situation, in order to determine and consolidate rights 

related to the protection of women against this sexist media. To this end, relevant aspects of 

national legislation, such as the Law Maria da Penha, and international sources of law, such as 

the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Inter-

American Convention on the Prevention, Punishment and Eradicate Violence against Women, 

among others. Furthermore, at the end of the paper, suggestions will be made for a more 

effective use of the guarantees and protections provided by legal instruments for women in 

relation to the sexist media representation, suggestions will also be made about the possibility 

that the media become a vehicle that acts in the denaturalization of sexism. 

Keywords: media, male chauvinism, violence, protective rights. 
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Introdução 

A mídia é uma importante ferramenta no processo de massificação da sociedade. 

Tanto pela constante presença quanto pela forte influência que exerce, a mídia atua na 

educação e formação dos indivíduos, tendo, muitas vezes, papel determinante na indução de 

atitudes e comportamentos.  

De forma geral, a mídia busca, através de sua atuação, reforçar ideias de modo a 

propagá-las socialmente. Para isso, o público passa a receber constantemente mensagens 

impregnadas de certas ideologias. E essa constância é tamanha ao ponto de fazer com que o 

público deixe de questionar os conteúdos das mensagens, passando a aceitá-los e, muitas 

vezes, aderindo a esses conteúdos propagados pela mídia. Logicamente, o que se busca com 

isso é diminuir, em grande escala, a oposição, formando um público conformado e com 

pensamentos condizentes àqueles difundidos pelos meios de comunicação de massa. 

Diante da atuação influenciadora da mídia e de seu papel na construção de uma 

educação social, um fato preocupante e que merece destaque é a disseminação e a 

naturalização, pelos meios de comunicação, de estereótipos acerca da mulher. Estereótipos 

que, muitas vezes, legitimam e agravam as situações de violências contra a mulher e de 

degradação de sua imagem, em sociedade.  

Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho é identificar, dentro dos principais 

veículos midiáticos, sendo eles a televisão, a publicidade, a revista e a imprensa, algumas 

situações, bastante ilustrativas, em que a mídia utiliza-se de discursos e representações 

estereotipadas, naturalizando e disseminando machismos e violências contra a mulher. Para 

tornar possível esse objetivo serão trazidas e analisadas propagandas, notícias de jornais, 

matérias de revistas, cenas de novelas, entrevistas, e outros elementos que compõem cada 

veículo midiático. 

A importância da identificação do uso de estereótipos de gênero na atuação midiática é 

justamente a possibilidade de maior entendimento sobre a maneira como são trabalhados 

esses estereótipos, por quem são representados, por qual razão são utilizados e também com 

que frequência são apresentados ao público. A partir de um melhor conhecimento do contexto 

no qual se verificam essas representações estereotipadas e machistas é possível determinar um 

caminho mais preciso no sentido de modificar essa irresponsável atuação midiática, trazendo 

a tona um novo posicionamento por parte dos meios de comunicação, e também no sentido de 
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ampliar as formas de defesa da mulher, frente ao tratamento naturalizado de estereótipos e 

violências, através de direitos já consagrados em legislações nacionais e internacionais. 

Para mostrar a possibilidade de ampliação da defesa da mulher frente à naturalização e 

propagação, feita pela mídia, de estereótipos que degradam a imagem feminina e agravam as 

situações de violências foram utilizadas legislações, tanto de âmbito nacional, quanto de 

âmbito internacional, que consagram direitos protetivos à mulher e salientam a importância de 

que haja esforços governamentais no sentido de controlar a representação estereotipada e 

degradante da mulher apresentada pela mídia e de incentivar a projeção de uma imagem digna 

e positiva da mulher. No trabalho, analisaram-se os posicionamentos e as propostas, referentes 

ao tema, encontradas nas Conferências Mundiais sobre a Mulher, na Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, das quais o 

Brasil é signatário. E também se buscou analisar as legislações internas que tratam sobre o 

tema, como a Lei Maria da Penha e o emblemático Projeto de Lei nº 1844/2016. 

O trabalho de conclusão de curso estrutura-se em seis capítulos, apresentando-se no 

primeiro a estreita relação existente entre mídia e opinião pública, justamente no intuito de 

ressaltar o importante papel da mídia na formação de uma educação social e na contribuição 

para o processo de massificação da sociedade. No segundo capítulo aborda-se de forma mais 

precisa a atuação da mídia no sentido de naturalizar e propagar socialmente os estereótipos 

machistas. Esse capítulo mostra as formas como a mídia trabalha essa representação 

estereotipada, no que diz respeito ao papel da mulher, à sua aparência, ao seu comportamento 

e ao seu corpo. No terceiro capítulo trabalham-se especificamente os quatro principais meios 

de comunicação que compõem a mídia, explicando a forma como dá-se a atuação 

estereotipada e discriminatória de cada um e trazendo casos concretos a fim de ilustrar de 

forma clara essa atuação. No quarto capítulo foi trazido, para análise, um caso concreto, 

ocorrido no Brasil, no qual uma profissional de cargo político foi alvo, por duas vezes 

seguidas, de notícias estereotipadas e machistas, pela imprensa brasileira. Tendo, inclusive, 

que se manifestar em umas delas, em razão da hostilização sofrida. O quinto capítulo dedicou-

se a reunir as legislações tanto nacionais, quanto internacionais que abordassem o tema 

tratado, consagrando direitos protetivos à mulher, frente à atuação midiática e apresentando 

propostas de melhoria dessa situação há muito instaurada. E, por fim, no sexto capítulo foram 

colocadas propostas no sentido de mudar o posicionamento da mídia, fazendo com que ela 

passe a atuar como um veículo em favor da desnaturalização do tratamento estereotipado dos 
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temas relativos à mulher. Para isso, além de trazer sugestões para a melhoria da educação, 

seja dos profissionais da mídia, seja dos próprios cidadãos, o trabalho apresenta também 

recomendações de uso daquilo que as próprias legislações já estabelecem, mas que, 

infelizmente, não é posto em prática pelos governos, pela mídia e pela sociedade, de uma 

forma geral. 
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1. A relação existente entre mídia e opinião pública 

A mídia exerce uma forte influência social, contribuindo para o importantíssimo 

processo de massificação da sociedade. A mídia, através de seus discursos e representações, 

não é apenas capaz de atrair o público, mas também de influenciar e induzir suas atitudes e 

seus comportamentos, tendo, assim, um relevante papel na educação social. 

É impossível ignorar a atuação da mídia na construção social dos indivíduos. 

Enquanto transmissora de representações e discursos, a mídia tanto é capaz de, simplesmente, 

reproduzir padrões sociais já existentes, de modo a disseminá-los e naturalizá-los. Quanto é 

também capaz de criar novos padrões que servirão de modelo para a sociedade e que 

influenciarão na maneira de agir e de pensar dos cidadãos, contribuindo para a construção de 

identidades sociais e para a padronização de comportamentos sociais. 

Um fortíssimo exemplo da atuação da mídia na criação de novos padrões sociais foi o 

seu papel na promoção do tabagismo e no consequente aumento alarmante do uso de tabaco. 

Utilizando-se da ideia de que o tabaco ofereceria satisfação e reduziria a ansiedade e o 

estresse, e associando o uso do tabaco ao sucesso e à ascensão social, a mídia foi responsável 

por provocar um aumento gigantesco no consumo de tabaco. A publicidade relativa ao tabaco 

era feita através de anúncios atraentes e bem produzidos ou, ainda, através da utilização de 

imagens que associavam ídolos e personalidades de sucesso ao uso de tabaco. A associação, 

feita pela mídia, do tabaco ao poder, à riqueza e à beleza fez com que se criasse uma opinião 

pública no sentido de que o tabagismo representava prestígio social. A seguir três anúncios 

retratam essa perspectiva: 
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Fonte: http://www.anosdourados.blog.br/2016/09/ 

 

http://www.anosdourados.blog.br/2016/09/
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Fonte: https://www.buzzfeed.com/gasparjose/anuncios-antigos-que-seriam-impensaveis-nos-dias-de-

hoje?utm_term=.pcO0zX94j&sub=3764371_5601751#.hnmDrvENJ 

 

https://www.buzzfeed.com/gasparjose/anuncios-antigos-que-seriam-impensaveis-nos-dias-de-hoje?utm_term=.pcO0zX94j&sub=3764371_5601751#.hnmDrvENJ
https://www.buzzfeed.com/gasparjose/anuncios-antigos-que-seriam-impensaveis-nos-dias-de-hoje?utm_term=.pcO0zX94j&sub=3764371_5601751#.hnmDrvENJ
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Fonte: https://www.buzzfeed.com/gasparjose/anuncios-antigos-que-seriam-impensaveis-nos-dias-de-

hoje?utm_term=.pcO0zX94j&sub=3764371_5601751#.hnmDrvENJ 

No entanto, mais recentemente, na contramão do comportamento social anteriormente 

formado e na busca pela criação de uma nova opinião pública, a mídia procura atuar no 

controle do tabagismo, com a utilização de propagandas e anúncios que contenham fortes 

mensagens sobre os malefícios do uso do tabaco à saúde. A seguir anúncios do Ministério da 

Saúde exprimem a atual perspectiva em relação ao tabagismo: 

https://www.buzzfeed.com/gasparjose/anuncios-antigos-que-seriam-impensaveis-nos-dias-de-hoje?utm_term=.pcO0zX94j&sub=3764371_5601751#.hnmDrvENJ
https://www.buzzfeed.com/gasparjose/anuncios-antigos-que-seriam-impensaveis-nos-dias-de-hoje?utm_term=.pcO0zX94j&sub=3764371_5601751#.hnmDrvENJ
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Fonte: http://www.tribunahoje.com/noticia/204392/cidades/2017/03/05/tabagismo-no-trabalho-amigo-

dos-fumantes-companhia-indesejada-dos-passivos.html 

 

Fonte: http://guiademarketing.com.br/neuromarketing-uma-nova-perspectiva-sobre-o-comportamento-

do-consumidor/  

http://www.tribunahoje.com/noticia/204392/cidades/2017/03/05/tabagismo-no-trabalho-amigo-dos-fumantes-companhia-indesejada-dos-passivos.html
http://www.tribunahoje.com/noticia/204392/cidades/2017/03/05/tabagismo-no-trabalho-amigo-dos-fumantes-companhia-indesejada-dos-passivos.html
http://guiademarketing.com.br/neuromarketing-uma-nova-perspectiva-sobre-o-comportamento-do-consumidor/
http://guiademarketing.com.br/neuromarketing-uma-nova-perspectiva-sobre-o-comportamento-do-consumidor/
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Já em relação à atuação da mídia na reprodução de normas sociais já existentes, pode-

se, certamente, citar a utilização da cultura machista e patriarcal em seus discursos e 

representações. A mídia constantemente reproduz estereótipos e padrões machistas, há 

séculos compartilhados socialmente, o que não isenta a sua responsabilidade na promoção de 

inúmeros prejuízos sociais, levando em conta que a reprodução desses padrões tem relevante 

papel na disseminação e na naturalização de comportamentos e pensamentos sociais 

machistas.  

A mídia é extremamente presente no cotidiano social. A todo o tempo os cidadãos 

deparam-se com veículos midiáticos que transmitem conteúdos, de quaisquer naturezas, 

capazes de determinar ou naturalizar pensamentos e comportamentos. Por essa razão, é 

correto dizer que a mídia é uma produtora de cultura. Pois, devido ao alcance de uma grande 

massa social, a mídia atua tanto na reprodução de formas e normas sociais já existentes, de 

modo a propagá-las e naturalizá-las, quanto atua na criação de novos valores, normas e 

comportamentos sociais, possuindo a plena capacidade de determinar a vida em sociedade.  

A cultura midiática induz os cidadãos a enxergarem a realidade social a partir das 

convicções e das perspectivas, por ela, disseminadas ou produzidas. Desse modo, a opinião 

pública criada ou, simplesmente, reproduzida pela mídia reflete sempre padrões sociais 

consoantes aos seus interesses. 

2. A concepção machista, naturalizada pela mídia, acerca da mulher 

Já é sabido que a mídia é uma grande reprodutora de estereótipos que, ao 

determinarem como devam ser os indivíduos e quais devam ser os seus papéis em sociedade, 

acabam por propagar preconceitos. Fazendo surgir, então, uma cultura na qual a generalização 

se torna justificativa para pensamentos e comportamentos sociais preconceituosos. Desde as 

suas origens, por exemplo, a mídia ilustra a sociedade patriarcal e, por essa razão, torna-se 

uma grande incentivadora e disseminadora do comportamento social machista.  

A mulher, representada pela mídia, reafirma padrões machistas. A mídia intensifica 

uma opinião pública equivocada sobre a imagem e sobre a função da mulher em sociedade, 

acentuando, muitas vezes, a retrógrada ideia de subalternidade, de dispensabilidade e de total 

dependência em relação à figura masculina, componentes característicos de uma sociedade 

patriarcal. Nesse modelo, retratado pela mídia, a mulher deixa de ser um indivíduo detentor de 

direitos e passa a ser, somente, a função social a ela destinada, qual seja: mãe, esposa e dona 
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de casa. Adiante, será possível observar, de forma clara, como a televisão, enquanto veículo 

midiático, explora esse estereótipo, sobretudo, em suas novelas e seriados. 

Ademais, muito embora os estereótipos de virilidade e dominância masculinas e de 

passividade e subalternidade femininas sejam ditados pela sociedade, são sempre 

reproduzidos, reforçados e naturalizados pela mídia. A mulher sempre é lembrada a fechar as 

pernas, a não falar alto, a não usar roupas curtas, a manter a postura, entre outras tantas 

imposições. A mídia, em consonância com esses consensos sociais retrógrados e 

preconceituosos, evidencia padrões adequados à postura feminina, aos quais as mulheres 

devam se submeter. Assim, disseminam-se comportamentos e posturas ideais sobre a mulher. 

E surge a obrigação de que as mulheres aprendam e manifestem todas as características e 

comportamentos tipificados como pertencentes à figura feminina. 

Os meios midiáticos, além dos padrões comportamentais, também reproduzem e 

informam padrões de beleza como referências a serem seguidas. Nesses padrões incluem-se 

corpos magros e sarados, seios fartos, bumbum avantajado, cabelos lisos, peles claras, olhos 

claros, alta estatura, entre outras tantas características. A grande maioria das mulheres torna-

se escrava desses estereótipos, buscando se igualar àquele modelo de mulher desenhado pela 

mídia. Ocorre que, muitas vezes, essa busca desenfreada é infrutífera, o que acaba por gerar 

frustações e insatisfações constantes com o próprio corpo, visto que o padrão, oferecido pela 

mídia, é exagerado e, muitas vezes, inalcançável. E como é de conhecimento essa insatisfação 

tem, ao longo de anos, levado mulheres a gravíssimos danos físicos e psicológicos, tais como, 

anorexia, bulimia, vigorexia, baixa autoestima, depressão, entre outros distúrbios. 

A violência imposta, pela mídia, às mulheres dá-se sempre de uma forma naturalizada, 

embora algumas vezes, através de meios sutis e, outras vezes, através de meios escancarados. 

Essa violência configura-se sempre que o corpo da mulher é fragmentado em seios e nádegas 

nas campanhas publicitárias de forte apelo sexual, passando a mulher a ser desumanizada e 

vista apenas como um corpo a ser consumido; quando as novelas e a publicidade naturalizam 

a dupla jornada de trabalho da mulher; quando a violência doméstica, o assédio, o estupro, a 

exposição íntima não consentida e o feminicídio são atenuados pela imprensa jornalística; e 

sempre que a mulher é excluída dos espaços de decisão e dos processos de criação na mídia, 

sendo futilizada por meio da generalização. 

A desumanização feminina, disseminada pela mídia, contribui para graves 

consequências sociais. Uma vez que desumanizar a mulher é deixar de vê-la como um ser 
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humano, ou seja, como igual. Isso faz com que várias violências e desrespeitos a seus direitos 

humanos sejam socialmente aceitos e naturalizados. 

3. Os veículos midiáticos e as suas formas de naturalização do machismo 

 A seguir, serão analisados os quatro principais veículos midiáticos responsáveis pela 

transmissão do entretenimento, das propagandas e das notícias na realidade brasileira, sendo 

eles: publicidade, revista, televisão e imprensa. Nessa análise, serão trazidas e comentadas 

algumas peças publicitárias, cenas de novelas e seriados, trechos de entrevistas, notícias de 

jornais, matérias de revistas, entre outros elementos de comunicação, a fim de demonstrar que 

o machismo faz-se tão presente no cotidiano, a ponto de, inúmeras vezes, passar despercebido 

ou, quando reconhecido, ser socialmente bem aceito, em virtude desse constante processo de 

naturalização e propagação, que há muito tempo é exercido pela mídia.  

3.1. Publicidade 

Na publicidade, a principal função é vender determinado produto ou serviço, e para 

isso torna-se necessário compreender os comportamentos sociais para que se consiga criar um 

relacionamento de amizade com o consumidor.   

Há tempos, na publicidade, a fim de atrair o público masculino, chegou-se ao limite da 

supervalorização do machismo, sem qualquer receio de represálias. Isso ocorria porque, na 

época, as mulheres eram bastante passivas quanto aos seus direitos e aceitavam facilmente o 

que lhes era imposto. Atualmente, ainda é bastante comum deparar-se com inúmeras 

propagandas machistas, que apresentam desde a objetificação da mulher até o incentivo à 

violência contra a mulher. No entanto, as marcas e empresas, em sua maioria, preocupam-se 

com a repercussão de suas publicidades perante o público consumidor, e, muitas vezes, 

respondem às repercussões negativas retratando-se, e, consequentemente, retirando as 

propagandas machistas de circulação da mídia e pedindo desculpas publicamente. 

Logicamente, a divulgação de qualquer tipo de publicidade machista traz inúmeros prejuízos à 

mulher e a todo o seu esforço na luta pelo fim da cultura machista, logo, é um comportamento 

mais eficaz e respeitoso cuidar de todo o processo de criação da propaganda, a fim de evitar 

que preconceitos sejam, por ela, reproduzidos ou, através dela, violências sejam incitadas. 

Fazendo uma análise de diversas propagandas publicitárias, é possível verificar que 

aquelas relativas a produtos domésticos, por exemplo, sempre apresentaram conteúdo 

machista, seguindo o estereótipo de que a função da mulher é realizar tarefas domésticas.  Há 
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uma tendência de mudança nessa área, já que, atualmente, a abordagem na qual a publicidade 

transmite é geralmente com ênfase na eficácia dos produtos, muito embora sempre haja como 

manipuladora desses produtos uma figura feminina. A seguir uma propaganda da marca de 

produtos de limpeza, Mr Músculo, que demonstra, de forma clara, a situação aqui 

mencionada: 

 

Fonte: http://www.revistaforum.com.br/2015/03/25/as-10-propagandas-mais-machistas-e-racistas-do-

ultimo-ano/ 

Na propaganda acima ilustrada, é possível observar a imagem de uma mesma mulher 

descansando após realizar os afazeres domésticos, o que já evidencia o estereótipo de que 

tarefas domésticas são responsabilidades femininas. Além disso, com o intuito de divulgação 

de determinado produto de limpeza, a marca ilustra a cena absurda de uma mulher caída, por 

excesso de exaustão, ao chão da casa, após realizar a limpeza, sugerindo que sem a ajuda do 

produto a mulher terá um trabalho muito mais duradouro e cansativo.  

Além disso, muitas propagandas são exemplos da construção e da disseminação da 

figura de uma mulher sexualmente desejável e disponível a todo tipo de assédio, representada 

como mero objeto sexual para satisfazer os prazeres do público masculino. Trata-se de uma 

figura feminina objetificada e identificada como aquilo a que todos os homens devam aspirar 

e possuir, podendo, até mesmo, essa figura ser incorporada pelas mulheres como aquilo que 

elas devam se tornar para obter certa valorização social. Esse tipo de abordagem é muito 

comum em propagandas de bebidas alcoólicas e veículos automotivos, no intuito de associar 

http://www.revistaforum.com.br/2015/03/25/as-10-propagandas-mais-machistas-e-racistas-do-ultimo-ano/
http://www.revistaforum.com.br/2015/03/25/as-10-propagandas-mais-machistas-e-racistas-do-ultimo-ano/
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produtos desejáveis pelo público masculino à imagem da mulher, também objeto de desejo 

masculino. A seguir, duas propagandas ilustrarão, de forma evidente, a objetificação 

feminina: 

 

Fonte: http://agenciapatriciagalvao.org.br/mulher-e-midia/as-10-propagandas-mais-machistas-e-

racistas-do-ultimo-ano/ 

Essa primeira propaganda pertence à marca de cervejas Itaipava. Na imagem, a mulher 

aparece com trajes de banho, segurando uma lata de cerveja de 300 ml, em uma de suas mãos, 

e uma garrafa de cerveja de 350 ml, em sua outra mão. A propaganda apresenta o slogan 

“Faça sua escolha”, que sugere uma comparação entre os volumes da lata e da garrafa de 

cerveja e o volume das próteses de silicone nos seios da modelo. Não restam dúvidas quanto 

ao tratamento objetificado e hiperssexualizado dados à figura feminina. Nota-se que a mulher, 

tal como as embalagens de cerveja é oferecida aos homens, que terão o poder de escolher o 

“produto” de suas preferências. 

http://agenciapatriciagalvao.org.br/mulher-e-midia/as-10-propagandas-mais-machistas-e-racistas-do-ultimo-ano/
http://agenciapatriciagalvao.org.br/mulher-e-midia/as-10-propagandas-mais-machistas-e-racistas-do-ultimo-ano/
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Fonte: http://www.frrrkguys.com.br/machismo-assedio-e-abuso-sexual-dentro-da-comunidade-da-

modificacao-do-corpo/ 

A propaganda acima pertence à BMW, uma empresa alemã de automóveis e 

motocicletas. A imagem ilustra a cena de um homem e uma mulher, deitados em uma cama, 

supostamente em uma relação sexual. O que chama a atenção na imagem é o fato de que 

sobreposta ao rosto da modelo encontra-se uma revista aberta, que traz a imagem de um 

automóvel, pertencente à empresa veiculadora da propaganda. Essa imagem traduz a 

objetificação e a hiperssexualização da mulher, pois a ignora enquanto indivíduo, 

desumanizando-a, já que não há interesse em quem seja a mulher, mas apenas na sua função 

de, naquele momento, satisfazer os desejos sexuais do homem e remetê-lo ao automóvel, que 

também é um objeto de desejo masculino.  

Por fim, há, ainda, o tipo mais perigoso de propaganda publicitária machista, que é 

aquela que busca erotizar as situações de violência contra a mulher, ou, até mesmo, trazer um 

duplo sentido ou um tom de brincadeira e humor a essas situações.  Esse tipo de publicidade 

representa, na realidade, um incentivo à violência contra a mulher, reforçando um 

comportamento machista, posto que, associado à objetificação feminina, traz ao público o 

estereótipo de que a mulher é um objeto, sendo, portanto, uma propriedade masculina. Logo, 

os homens teriam total liberdade para fazer o que bem entendessem com as mulheres, 

inclusive, violentá-las.  

http://www.frrrkguys.com.br/machismo-assedio-e-abuso-sexual-dentro-da-comunidade-da-modificacao-do-corpo/
http://www.frrrkguys.com.br/machismo-assedio-e-abuso-sexual-dentro-da-comunidade-da-modificacao-do-corpo/
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Partindo do pressuposto que a propaganda é construída para influenciar decisões e 

comportamentos sociais, é extremamente necessário que haja muita cautela e responsabilidade 

na criação do conteúdo que será transmitido pela propaganda. Afinal, uma propaganda não 

pode reforçar estereótipos perigosos, apenas porque atinge seu objetivo de venda do produto, 

contratação do serviço ou divulgação de uma campanha.  

A seguir, para retratar a violência contra a mulher sendo reproduzida pelas 

propagandas publicitárias, duas imagens serão apresentadas e analisadas: 

 

Fonte: https://midiapraquem.wordpress.com/2014/09/09/cliches-da-publicidade-a-hipersexualizacao-

das-mulheres-o-controle-do-corpo-feminino-e-o-poder-masculino 

O anúncio, acima, que foi estampado pela filial de Istambul da loja-conceito Beymen 

Blender, no ano de 2010, mostra a imagem de uma mulher com o corpo cortado em pedaços, 

que estão pendurados por fios e ganchos. Nessa imagem absolutamente aterrorizante, é 

possível identificar tanto a objetificação do corpo feminino, que é tratado de forma 

desumanizada, assemelhando-se a pedaços de carnes expostos em um açougue, quanto o 

incentivo à violência contra a mulher, posto que, a imagem, claramente, remete ao 

esquartejamento de um corpo feminino. 

https://midiapraquem.wordpress.com/2014/09/09/cliches-da-publicidade-a-hipersexualizacao-das-mulheres-o-controle-do-corpo-feminino-e-o-poder-masculino
https://midiapraquem.wordpress.com/2014/09/09/cliches-da-publicidade-a-hipersexualizacao-das-mulheres-o-controle-do-corpo-feminino-e-o-poder-masculino
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Fonte: http://www.tinhaquesermulher.com.br/publicitarios-o-que-aconteceu-com-voces/ 

A peça publicitária acima retratada pertence a uma campanha da grife italiana 

Dolce&Gabanna. A imagem incentiva à violência contra a mulher, pois traz a forte cena de 

um estrupo coletivo, no qual uma mulher, deitada ao chão, é segurada à força, por um dos 

homens, enquanto os demais observam, ao redor, a cena. Alguns dos homens, na cena, 

inclusive, encontram-se despidos de suas camisas. Claramente, o anúncio busca o absurdo da 

erotização de um crime bárbaro. O machismo normatiza a ideia da submissão feminina, 

indicando que se a mulher não atende a esse papel de submissão, isso lhe pode ser cobrado ou 

forçado através do estupro, por exemplo. Infelizmente, existe uma cultura do estupro que faz 

com que a violência sexual seja vista de forma banalizada. Desse modo, o consentimento da 

mulher não é levado em consideração, uma vez que ela é vista como um indivíduo sem 

autonomia e sem capacidade de pensar por si própria.  

Por fim, no sentido da culpabilização da vítima feminina por um crime sexual 

cometido sem o seu consentimento, tem-se uma propaganda do Ministério da Justiça para a 

divulgação de uma campanha de combate ao consumo de álcool por crianças e adolescentes. 

http://www.tinhaquesermulher.com.br/publicitarios-o-que-aconteceu-com-voces/
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Fonte: http://www.tinhaquesermulher.com.br/publicitarios-o-que-aconteceu-com-voces/ 

Na imagem, é possível notar uma menina que, após mexer no celular, encontra-se com 

uma expressão bastante abalada e confusa. No plano de fundo da imagem, também se 

identificam duas meninas, que após mexerem no celular, parecem zombar da menina 

preocupada que se encontra no plano principal da imagem. Possivelmente, pelo que sugere a 

cena, a zombaria parece ocorrer em virtude da divulgação de imagens ou vídeos íntimos.  

Essa propaganda publicitária é, claramente, machista, pois culpabiliza a vítima feminina pelos 

atos praticados sem o seu consentimento, insinuando que mulheres que bebem, por exemplo, 

pedem para ser abusadas e, por isso, não têm direito a qualquer tipo de proteção. 

3.2. Revista 

As revistas com o objetivo de conquistar leitoras posicionam-se, muitas vezes em suas 

matérias, como amigas das leitoras. Passam dicas, dietas, receitas, vendem estilos, 

comportamentos e tendências, funcionando como verdadeiras vitrines. Dessa forma, as 

http://www.tinhaquesermulher.com.br/publicitarios-o-que-aconteceu-com-voces/
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mulheres sentem que devem aderir a todo o tipo de produto, ali, oferecido a elas, pois sempre 

prevalece a ideia de algo muito benéfico e que trará resultados positivos na vida da mulher. 

Assim, as revistas abusam do aspecto da futilidade, o que contribui bastante para que a 

sociedade machista continue enxergando a mulher de uma forma superficial, como se as suas 

únicas preocupações fossem voltadas para a aparência. 

É muito comum encontrar matérias de revistas que induzem as mulheres ao 

consumismo e à futilidade. Uma rápida olhada nos endereços virtuais das revistas femininas 

já é o bastante para se deparar com esse tipo de conteúdo. Ao navegar no endereço eletrônico 

da revista Nova Cosmopolitan, por exemplo, encontram-se matérias como “19 produtos que 

você precisa comprar se for aos EUA”, publicada em 26/03/2017, nessa matéria a revista 

propõe, logo abaixo do título, que a mulher deva, de antemão, separar dinheiro pensando nela 

própria; “Kiko Milano chegou: 5 produtos que você precisa ter já”, publicada em 21/02/2017, 

nessa publicação a revista faz a sugestão de 5 produtos da marca italiana Kiko nos quais, 

supostamente, vale a pena investir, considerando que a unidade, de que trata a matéria, foi a 

primeira recém inaugurada no Brasil; “37 batons matte por até R$ 50 para você arrasar”, 

publicada em 10/03/2017, aqui a revista sugere que a textura aveludada dos batons 

mencionados, na matéria, deixa os lábios poderosos, o que torna a mulher ainda mais linda. 

Em todas essas publicações percebe-se que os itens de beleza recebem tamanha importância, 

que passam a ser tratados como necessidade, por essa razão utiliza-se recorrentemente a 

expressão “precisa ter”. Além do mais, é evidente também o quanto as mulheres são 

estimuladas ao consumismo e ao gasto desenfreado com produtos supérfluos. Sem contar as 

inúmeras sugestões de que a mulher deva se apresentar sempre de forma cada vez mais bela, 

como se a beleza representasse uma mulher realizada e feliz e a ausência de beleza 

representasse o fracasso da mulher que não alcançou os padrões socialmente impostos à 

imagem feminina. 

É possível notar, através das revistas destinadas ao público feminino, que sempre há a 

obsessão por corpos perfeitos, que vão desde a apresentação de imagens de corpos femininos, 

dentro dos padrões sociais de beleza, até todo o tipo de sugestão de alternativas para que se 

alcance esse corpo, como dietas, treinos, cápsulas milagrosas, entre outras. O que se verifica é 

que as revistas vendem para as leitoras uma fórmula de sucesso e felicidade, que inclui quase 

sempre elementos fúteis, materiais e superficiais.  
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Circulando pelo endereço virtual da revista Boa Forma é possível encontrar inúmeras 

matérias que trazem exatamente essa ideia da busca obsessiva pelo corpo perfeito, a qualquer 

custo. Matérias, como “A rotina fitness de Fernanda Gentil na gravidez e no pós-parto”, 

publicada em 14/04/2017, nessa matéria a obsessão por um corpo dentro dos padrões de 

beleza impõe às mulheres que elas devam, inclusive, preocupar-se com seus corpos no 

período gestacional, período este em que se espera que mudanças ocorram no corpo da 

mulher, pois há uma grande alteração hormonal e um natural ganho de peso. Aqui é bastante 

notável a existência de uma ditadura da beleza, que impede que a mulher esteja fora dos 

padrões, qualquer que seja o momento de sua vida e quaisquer que sejam suas condições 

financeiras, físicas, emocionais, entre outras. “Novo método de musculação para definir e 

secar em 30 minutos”, publicada em 04/04/2017; “Novo tratamento para desinchar e diminuir 

gordura localizada”, publicada em 21/03/2017; “Pele, cabelo e unhas mais saudáveis com 

estas pílulas”, publicada em 22/03/2017, todas as referidas matérias trazem em si as técnicas, 

tratamentos e pílulas “milagrosos” que prometem a beleza e a juventude eternas, o que 

evidencia que as revistas estão constantemente vendendo para as leitoras supostas fórmulas 

inovadoras do sucesso, da felicidade e da autoestima. Como se a aparência bela, magra e 

jovial fosse realmente a responsável por determinar o futuro promissor e feliz de uma mulher. 

Ainda dentro dessa ideia de busca compulsiva pela beleza, encontram-se matérias do 

tipo “Mau humor por causa da dieta? Aprenda a driblar a situação”, publicada em 03/04/2017. 

Aqui, outro elemento chama bastante atenção. Trata-se do condicionamento da saúde da 

mulher à busca por um corpo perfeito. Essa matéria informa que apesar de as dietas radicais, 

com restrição de carboidratos, surtirem rápidos resultados, trazem também alguns efeitos 

colaterais, como o mau humor. E sugere, ao final, que a mulher acrescente em sua rotina 

alguns tipos de entretenimento, como um hobby, passeios ao ar livre, saídas com amigos, para 

que esses entretenimentos atuem como distração, fazendo com que a mulher mude o foco do 

seu pensamento. No entanto, o mau humor é um transtorno mental que, quando constante, 

pode vir a se tornar uma grave doença. Como se nota, na matéria publicada no endereço 

virtual da revista Boa Forma, em momento algum há um alerta sobre o risco que o mau humor 

constante possa trazer à saúde da mulher, ao invés disso, há a indicação de métodos para 

conseguir lidar com o mau humor e manter a dieta. Ou seja, o mais importante é que se 

alcance o corpo desejado, independentemente dos malefícios que a dieta possa trazer à saúde. 

 Por fim, deve-se destacar que as revistas femininas abusam da ideia de que a mulher 

tem como um de seus papéis a função de satisfazer sexualmente os homens. Essas revistas 
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sempre destinam uma seção com dicas de posições sexuais que mais agradam aos homens, 

formas eficientes de fazer sexo oral e garantir o prazer masculino, entre outras questões que 

sempre revelam a mulher como um objeto sexual pronto a satisfazer os prazeres masculinos.  

 Mais uma vez circulando entre as matérias publicadas no endereço virtual da revista 

Nova Cosmopolitan pode-se encontrar aquelas que sugerem técnicas para que a mulher 

conquiste os homens e satisfaça-os sexualmente. Entre elas “Como deixar o boy aos seus 

pés”, publicada em 07/05/2016, sugere posições sexuais e atitudes, relacionadas ao sexo, que 

a mulher deva adotar para despertar o interesse, a vontade e o prazer sexual masculino; e 

“Técnicas para que o cara enlouqueça de prazer”, publicada em 30/12/2016, no mesmo 

sentido da matéria anterior sugere técnicas para aumentar o prazer masculino durante a 

relação sexual. 

 Em especial, a matéria “5 posições para fazer enquanto a comida está no forno”, 

publicada em 23/12/2016, chama bastante atenção, pois além de conter a ideia de satisfação 

sexual do homem pela mulher, ainda traz, em si, um outro estereótipo machista, que é a ideia 

de que a mulher é a responsável pelos afazeres domésticos. Embora o título não sugira de 

forma clara que é a mulher que prepara a comida, o conteúdo da matéria deixa isso bem 

evidente na seguinte leitura “Assim como você usou azeite para temperar o jantar, use o 

lubrificante que mais gosta para deixar o clima quente. Jogue algumas toalhas pelo chão, 

monte no cara e incline para deslizar seus seios no peitoral dele (...)”.  

 Outra matéria bastante curiosa é “4 posições para transar e queimar muitas calorias”, 

publicada em 02/11/2016, que reúne posições sexuais que a mulher possa fazer para garantir o 

prazer masculino e também para garantir o enrijecimento e a tonificação dos músculos de seu 

corpo. Aqui, mais uma vez, faz-se presente a ideia de estar sempre em forma com seu corpo, 

atendendo aos padrões de beleza. E, por fim, talvez, uma das mais espantosas matérias seja 

“As melhores posições sexuais para mulheres cansadas”, publicada em 21/07/2016, que 

informa as posições sexuais mais “cômodas” para mulheres que, após um dia corrido de 

trabalho, chegam cansadas a casa e sem disposição para qualquer coisa. Essa matéria, em 

especial, traz a ideia abominável e retrógrada de que agradar sexualmente aos maridos é uma 

obrigação da esposa. Se uma mulher não se encontra em disposição para fazer qualquer coisa 

por motivos de cansaço, o que se espera é que essa mulher possa dormir e descansar, e não 

servir de objeto sexual para seu marido. Pois uma mulher que se deita, sem vontade e de 

forma estática, na cama, apenas para favorecer e possibilitar a penetração masculina exerce 
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somente o papel de objeto sexual. Além disso, é importantíssimo ressaltar que, mesmo na 

constância do matrimônio, para que o ato sexual ocorra é necessária a anuência de ambas as 

partes (marido e mulher). Se a mulher, por qualquer motivo, não consente em ter relações 

sexuais e é forçada a fazê-lo, pelo próprio marido, há a configuração do crime de estupro, 

previsto no artigo 213, do Código Penal. 

3.3. Televisão 

A televisão é o maior meio de comunicação de massas. Mesmo que, atualmente, 

existam mídias alternativas, como as mídias virtuais, a televisão continua liderando e 

propagando machismo e estereótipos, com a generalização do comportamento feminino, em 

sua grade de programação. 

As novelas, por exemplo, sempre procuram mostrar que somente ao encontrar um 

homem para casar as mulheres serão felizes e realizadas. Assim, cria-se um retrato de 

mulheres tidas como propriedades dos homens, resumidas a trabalhos domésticos e a servir ao 

marido e aos filhos.  

Um clássico exemplo, na televisão brasileira, que retrata com clareza essa ideia 

machista de que a mulher se resume aos afazeres domésticos é o seriado “A Grande Família”, 

exibido pela emissora Rede Globo, de março de 2001 a setembro de 2014. Esse seriado 

buscou trazer situações cotidianas daquilo que seria a típica família brasileira. E nessa 

representação, de ideologia machista, como não poderia ser diferente, retrata-se a esposa 

Nenê, interpretada pela atriz Marieta Severo, como uma dona de casa, que dedica 

integralmente sua vida a cuidar do lar, do marido e dos filhos. Não era raro ver a personagem 

Nenê abrir mão de suas próprias vontades, sem hesitar, para realizar as vontades de seus filhos 

e seu marido, também não raro era notar que suas vestimentas incluíam, muitas vezes, lenços 

de cabelo e aventais de cozinha. Ao passo que o marido Lineu Silva, interpretado pelo ator 

Marco Nanini, é um médico veterinário, que exerce a função de fiscal sanitário. Ele é 

apresentado como o chefe da família, aquele que sustenta o lar, além de ser um homem 

politicamente correto e muito honesto. Suas vestimentas caracterizavam uma roupa de 

trabalho, e sempre incluíam peças mais sociais, como camisas de botões, calças sociais e 

sapatos sociais. 

No primeiro episódio do seriado, por exemplo, a personagem Nenê foi mostrada de 

forma descuidada, descabelada, maltrapilha e faxinando a casa. Na ocasião, a personagem 
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Bebel, filha de Nenê e Lineu Silva travou uma discussão histérica com o personagem 

Agostinho, seu marido, ao flagrá-lo com uma revista de ensaios nus femininos, revista que 

Lineu pegou emprestada. Esse episódio recebeu o nome de “Meu marido me trata como seu 

eu fosse uma geladeira”. Logo, verifica-se que, além de trazer muitas situações machistas, de 

uma forma naturalizada, para o ambiente familiar, o seriado traz no próprio título do primeiro 

episódio uma comparação machista feita entre a esposa e um aparelho eletrodoméstico, no 

intuito de demonstrar o tratamento objetificado dispensado à mulher pelo próprio marido. 

Uma das cenas machistas, mais marcantes da televisão brasileira, foi retratada na 

novela “Gabriela”, exibida pela emissora Rede Globo, em 1975. Na referida cena, Gabriela, 

uma personagem de jeito inocente e ingênuo, interpretada pela atriz Sônia Braga, sobe em um 

telhado de uma casa no intuito de pegar uma pipa que lá ficou presa, e ao pegá-la desperta 

euforia na multidão que lá se encontrava, sobretudo pelo fato de que ao subir no telhado 

Gabriela expõe, sem intenção, suas partes íntimas. Nessa cena o machismo mostra-se claro, 

pois se trata de forma divertida e engraçada uma situação de exposição e sexualização do 

corpo feminino. Além de que a personagem reúne características de ingenuidade e inocência, 

que remetem à figura infantil e, ao mesmo tempo, características sexuais, próprias da figura 

adulta. A junção dessas características em uma única personagem cria um estereótipo de 

mulher muito representada em conteúdos pornográficos. Essa mulher desperta o desejo sexual 

do público masculino, mas também traz em sua representação a ideia da pedofilia, muitas 

vezes, também naturalizada pela mídia.  

Além disso, os programas de entretenimento sempre apresentam mulheres pelas suas 

aparências, ressaltando somente as formas físicas “perfeitas”. À vista das câmeras sempre é 

possível observar mulheres com roupas curtas e justas, dançando e sensualizando, com o 

intuito de explorar a imagem da mulher como um objeto que desperta desejo. Poucas vezes, a 

mulher é apresentada por seus talentos ou conhecimentos. Raramente aparecem como 

especialistas em qualquer assunto, muito embora, a realidade seja diferente, pois, atualmente, 

é possível encontrar mulheres em todos os ramos de profissões. 

Programas de auditório, como, por exemplo, o Programa Silvio Santos e o Domingão 

do Faustão, sempre exploram a imagem feminina de forma sensual, através de dançarinas que 

fazem apresentações com roupas curtas e decotadas, ressaltando apenas suas aparências 

físicas. Ademais, ainda é possível encontrar programas, como o Pânico na Band, que coloca 

as mulheres em situações gravemente degradantes, com fortíssimo apelo sexual, situações que 
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as expõem ao assédio, de forma extremamente naturalizada. Tudo no intuito de promover a 

imagem da mulher sem intelecto, com atributos físicos que revelam apenas suas meras 

utilizações como objetos sexuais. Mulheres que, fora a sexualidade, poderiam ser facilmente 

descartadas. 

Recentemente (09/04/2017), no Programa Silvio Santos, a jornalista Rachel 

Sheherazade, âncora do telejornal SBT Brasil, foi vítima de comentários machistas feitos pelo 

próprio apresentador. Na ocasião de entrega do Trófeu Imprensa, o apresentador Silvio Santos 

recebeu a jornalista Rachel Sheherazade no palco para entregar-lhe o troféu por destacar-se no 

exercício de sua profissão (apresentadora de telejornal). Durante a conversa o apresentador 

insinuou que a jornalista teria de trocar de emissora pelo fato de ter o costume de expor suas 

opiniões políticas e sociais no telejornal que apresenta. Disse, inclusive, que a apresentadora, 

se quisesse manifestar suas opiniões, deveria comprar sua própria estação de televisão. A 

jornalista tentou reagir alegando que o apresentador a contratou no intuito de que ela 

manifestasse a própria opinião. Foi então que o apresentador respondeu de forma machista e 

preconceituosa dizendo que ele apenas a contratou para que enfeitasse o telejornal com sua 

beleza e sua voz, e para que lesse as notícias sem dar opinião. Mais uma vez buscou-se afastar 

a importância do trabalho, exercido pela jornalista, a sua inteligência e a sua capacidade de 

expressar opiniões políticas e sociais. Evidenciando-se apenas a aparência física como 

atributo. 

O que é possível perceber é que pelo fato de a televisão trabalhar por audiência, há 

somente a preocupação em mostrar aquilo que o telespectador deseja ver. E muito pela falta 

de informação, pela naturalização, e, sobretudo, por uma questão cultural que se arrasta por 

muitos séculos, é comum que o público se conforme com conteúdos machistas, que acabam 

sendo sempre tratados em tom de brincadeira ou de naturalidade. E, enquanto esse tipo de 

abordagem agradar e trouxer resultados quantitativos positivos, a televisão continuará 

utilizando-a. Pois não há uma preocupação em mudar o pensamento social machista, mas 

apenas a preocupação com os números de audiência. 

3.4. Imprensa 

A imprensa também é um veículo propagador do machismo, seja no próprio ambiente 

de trabalho ou nas reportagens dos grandes jornais. A imprensa sempre busca trazer suas 

verdades embebidas por valores sociais estereotipados. 
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 É bastante nítido, por exemplo, capturar o machismo na imprensa esportiva. Através 

dela, nos jogos femininos, busca-se sempre destacar a beleza e a sensualidade das atletas, ao 

invés de enfatizar suas habilidades esportivas. Além disso, quando as atletas, envolvidas em 

esportes predominantemente masculinos, não atendem aos padrões sociais de beleza, a 

imprensa esportiva sempre tentar desassociar a imagem da atleta à feminilidade, ressaltando 

os traços masculinos, e, muitas vezes, inclusive, questionando a orientação sexual das atletas. 

Uma situação que bem exemplifica o machismo na imprensa esportiva é o fato de que 

os jogos da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2015 foram televisionados por apenas 

uma única emissora. Na época, raros eram os endereços eletrônicos esportivos que 

mostrassem os resultados e as programações dos jogos. Trata-se de uma realidade bastante 

diversa daquela relativa ao futebol masculino, quaisquer que sejam as categorias e os níveis 

de competição. O futebol masculino tem uma quantidade muito maior de patrocinadores, os 

jogadores do futebol masculino recebem salários infinitamente maiores que as jogadoras do 

futebol feminino, sem contar as campanhas publicitárias milionárias que contratam apenas os 

jogadores do futebol masculino.  

O que se nota é que a retrógrada ideia de que mulheres não são aptas para a prática de 

futebol e de demais esportes ainda é perpetuada e compartilhada. As jogadoras sofrem 

extremos preconceitos, ao longo de suas carreiras, e são tratadas com descaso, inclusive, por 

aqueles que deveriam zelar por elas e por suas carreiras. A exemplo desse descaso e 

machismo, pode-se citar a entrevista, por telefone, de Marco Aurélio Cunha, coordenador de 

futebol feminino da CBF, ao jornal canadense The Globe and Mail (Fonte: ESPN). Na 

ocasião, o coordenador fez colocações preconceituosas e machistas ao falar sobre o 

crescimento da modalidade: “Agora, as mulheres estão ficando mais bonitas, usando 

maquiagem. Elas vão a campo elegantes. O futebol feminino costumava copiar o masculino. 

Até mesmo o modelo das camisas eram mais masculinizados. Costumávamos vestir as 

mulheres como homens. Então, faltava ao time o espírito de elegância e feminilidade. Agora, 

os shorts são um pouco mais curtos, e o estilo dos cabelos mais cuidadosos. Não são mais 

mulheres vestidas como homens". Na fala do coordenador é possível notar o modo como o 

talento e o desempenho das jogadoras, em campo, assumem apenas um papel secundário, ao 

passo que a aparência física, mais uma vez, ganha o protagonismo. Em sua argumentação 

entregam-se às mulheres as características estereotipadas da fragilidade e da delicadeza. Além 

de evidenciar a necessidade da exploração do corpo feminino, com o uso de novo uniforme, 

com shorts mais curtos, objetificando as jogadoras.  
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Também se verifica, em diversos programas jornalísticos televisivos, os casos de 

feminicídio e violência doméstica atenuados pelas manchetes de “crime passional”, 

abrandando-se a culpa do agressor. Fala-se em crimes desse gênero sob um aspecto 

meramente emocional quando, na realidade, dever-se-ia falar em crimes ligados ao machismo 

e à cultura de propriedade do homem sobre a mulher. Além disso, o jornalismo policial 

sempre apresenta o tema descontextualizado da realidade social em que está inserido, muitas 

vezes, sequer citando a existência da Lei Maria da Penha, dos tipos de violências nela 

previstos, e da garantia de medidas protetivas contra o agressor.  

É certo que a omissão em relação à Lei Maria da Penha é algo extremamente 

prejudicial, pois, através disso, busca-se somente ressaltar a violência em si, dando ao 

jornalismo um caráter meramente sensacionalista que de modo exagerado busca apenas 

aumentar a audiência. Nessas matérias são, comumente, utilizadas estratégias que incluem 

abordagens insensíveis, apelações emocionais e livre divulgação de temas chocantes, como a 

violência, em virtude de todo o apelo que esse tipo de tema tem sobre os telespectadores e 

leitores. Ao contrário disso, seria muito mais socialmente eficaz, educativo e benéfico que o 

jornalismo desse gênero evidenciasse as formas de combate à violência contra a mulher, pois 

além da divulgação de informações importantíssimas acerca da proteção à mulher, poder-se-ia 

obter, inclusive, um resultado positivo nas tomadas de decisões das próprias mulheres vítimas 

de violência, que detendo o conhecimento sobre o enquadramento da violência que sofrem e 

sobre as possíveis formas de denúncia, poderiam sentir-se mais seguras na busca pela 

proteção. 

Um exemplo que ilustra, de forma clara, o que foi mencionado acima é uma matéria 

intitulada “Por ciúmes, homem mata a companheira com facada em festa na Grande BH”, 

publicada em 04/12/2016, no Portal de Notícias G1 (MG, Belo Horizonte). Aqui, vê-se 

nitidamente a violência doméstica atenuada por uma manchete de “crime passional”. Há que 

se estabelecer que o ciúme, em hipótese nenhuma, é uma justificativa para a violência contra a 

mulher. Portanto, o título da matéria, ao se utilizar do sentimento de ciúme para justificar uma 

grave violência, busca apenas a romantização de um crime, a fim de abrandar a culpa do 

agressor.  

Por fim, faz-se importante salientar a recente reportagem, datada de 18 de abril de 

2016, apresentada pela revista Veja, com o título “Marcela Temer: bela, recatada e “do lar””,  

que causou grande comoção nas redes sociais, fazendo com que muitas mulheres se 
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mobilizassem questionando, ironizando e combatendo a ideia trazida pela reportagem. O 

intuito da matéria era apresentar Marcela como a mulher perfeita e idealizada que, segundo 

pensamentos machistas e retrógrados, seria uma mulher bonita, contida e de família, que 

exerce com primazia seu papel de esposa e mãe. A recente polêmica abriu espaço para a 

discussão da ditadura da beleza, imposta pela mídia, e também para a discussão do 

comportamento feminino padronizado, divulgado pela mídia. 

4. Casos Manuela D’Ávila 

4.1. Atribuição, pela mídia, do título “Musa do Congresso” 

Manuela D’Ávila é formada em Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do 

Rio Grande do Sul. Ela ingressou no movimento estudantil em 1999 e foi vice-presidenta da 

União Nacional dos Estudantes (UNE) em 2003. No ano seguinte, elegeu-se a Vereadora mais 

jovem de Porto Alegre. Manuela destaca-se na luta pela defesa dos direitos humanos e como 

ativista pela igualdade de gênero. 

No ano de 2006, Manuela foi eleita Deputada Federal e, logo após o término do 

período de eleições, a mídia atribuiu a sua imagem o título de “musa do Congresso”. A partir 

desse momento, jornais, revistas e noticiários passaram a referir-se à Deputada por esse título, 

que evidenciava, exclusivamente, a sua aparência física.  

Nota-se claramente que a mídia nacional, ao intitular a Deputada como “musa”, 

ignorou completamente toda a sua trajetória estudantil e política, além de todas as suas 

propostas de ações políticas, enfatizando somente os seus atributos estéticos, dando à 

Deputada, apenas, a função de enfeitar o Congresso com a sua beleza feminina, levando em 

conta tratar-se de um ambiente predominantemente masculino. Além disso, a mídia ao tratar 

da relação entre Manuela e seus eleitores, desprestigiou a sua eleição, que foi atribuída, mais 

uma vez, a sua beleza física.  

Não restam dúvidas quanto à presença de padrões machistas na abordagem feita pela 

mídia que reforçou nitidamente o estereótipo da beleza, dado às mulheres, e suprimiu todo o 

tipo de intelecto, bom desempenho profissional e capacidade de argumentação, que pudessem 

ser associados à figura feminina. A título de exemplo, em uma matéria intitulada “Manu, a 

sedutora”, publicada em 19/03/2008, no endereço eletrônico da Revista IstoÉ, é possível notar 

que, além de haver um destaque para a aparência física de Manuela, o título da matéria atribui 

uma imagem sexualizada à Deputada, pois sugere a ideia de que ela estaria no Congresso, 
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apenas, para o fim de seduzir. Durante a leitura do conteúdo da matéria, é possível perceber 

que, embora sejam trazidas algumas questões políticas, são sempre retomados os assuntos 

fúteis, como a beleza e o então relacionamento amoroso da Deputada com o secretário-geral 

da Executiva Nacional do PT, José Eduardo Cardozo (PT-SP). 

4.2. Amamentação na Assembleia Legislativa e veiculação da imagem na mídia 

nacional e internacional 

No dia 29 de junho de 2016, durante um debate realizado na Comissão de Direitos 

Humanos da Assembleia Legislativa gaúcha, a Deputada Manuela D’Ávila amamentou sua 

filha Laura, de 10 meses. Na ocasião, um fotógrafo oficial da Assembleia registrou o 

momento. A imagem teve ampla circulação e repercussão nas mídias virtuais nacionais, 

entretanto, o caso ganhou maiores proporções e a foto passou a ser veiculada pelas mídias 

internacionais de todo o mundo.  

A foto foi amplamente divulgada, sobretudo, por causar estranheza, em um primeiro 

momento, já que cenas como essa são extremamente incomuns no tipo de ambiente em que 

ocorreu. Surgiram inúmeras críticas à postura de Manuela, que foi questionada por amamentar 

em público e, sobretudo, em um local de trabalho e também foi questionada pelo fato de 

dedicar-se a dupla jornada de mãe e profissional. Por outro lado, a imagem também despertou 

inúmeros comentários de admiração pela coragem de Manuela de manifestar o seu direito de 

priorizar a alimentação de sua filha em um ambiente público, predominantemente masculino e 

conservador.  

Importante ressaltar que a excessiva divulgação da foto já deixa evidente o tratamento 

machista, dado pela mídia, à situação. Pois a imagem foi divulgada no intuito de causar 

alvoroço, constrangimento e desconforto, visto que, se fosse dada à situação a naturalidade 

que lhe é devida, a imagem jamais teria repercutido de tal maneira, tanto entre as mídias, 

quanto entre o público. 

Em meio a toda a repercussão, Manuela se manifestou em sua página pessoal da rede 

social Facebook, alegando que o que mais chamou a atenção do público em sua foto foi o fato 

de mostrar mulheres, crianças e vida em espaços de poder. Manuela alegou que a política é 

masculina e machista, não tendo espaço para as mulheres, e nem para aquilo que diferencia as 

mulheres dos homens. Também alegou que a política não tem espaço para a naturalidade com 

a qual as mulheres conciliam o trabalho e a maternidade. Disse ainda que luta para 
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transformar o mundo e que deseja que sua filha viva em um mundo no qual a amamentação 

não surpreenda. Ressaltou, ainda, que para isso, a política precisa ser espaço de humanização 

e de transformação. 

5. Meios jurídicos de ampliação da defesa dos direitos da mulher frente à 

representação machista naturalizada e propagada pela mídia 

A seguir serão analisadas fontes jurídicas capazes de promover uma ampliação dos 

direitos da mulher na defesa contra as representações machistas naturalizadas e propagadas 

pela mídia. Entre as possíveis fontes jurídicas serão trazidas e analisadas, em especial, as 

Convenções Internacionais, das quais o Brasil é signatário, que fazem menção ao tema e, no 

âmbito da legislação nacional, a Lei 11.340/06, popularmente conhecida como Lei Maria da 

Penha, que, conforme estabelece sua ementa, “cria mecanismos para coibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, 

da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e 

da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher 

(...)”. 

5.1. Convenções Internacionais 

5.1.1. I Conferência Mundial Sobre a Mulher 

Na I Conferência Mundial sobre a Mulher, que ocorreu no México, em 19 de Junho a 

02 de Julho de 1975, já se considerava a importância dos meios de comunicação em massa na 

determinação das atitudes e dos valores de uma sociedade e na realização de mudanças 

sociais. Por essa razão, debatia-se sobre a possibilidade de contribuição da mídia para a 

adoção de novas atitudes e representações em relação aos papéis tanto das mulheres, quanto 

dos homens em sociedade e deliberava-se sobre a capacidade da mídia para apoiar o processo 

de mudanças estruturais na sociedade promovendo a incorporação e a participação das 

mulheres nesse processo. 

Na ocasião da I Conferência reconheceu-se que os meios de comunicação de massa 

têm a tendência a apresentar e reforçar uma imagem estereotipada, e, muitas vezes, 

degradante da mulher. Utilizando-se dessa estratégia, inclusive, para incentivar a 

comercialização de bens de consumo. Sobre isso, encontra-se estabelecido no texto da I 

Conferência: 
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Considering the importance of the mass communication media (radio, television, 

cinema, the press, magazines, pamphlets etc.) in determining the attitudes and values 

of the community and in effecting social changes, 

Aware that the mass communication media influence ways of thinking and the 

formation of opinion and can contribute to the adoption of new attitudes regarding the 

roles of men and women in society, 

Recognizing that in many instances the mass communication media tend to reinforce 

and present a stereotyped, degrading and immoral image of women, particularly in 

connexion with the marketing of consumer goods, 

Aware of the ability of the mass communication media to support the process of 

effecting structural changes in society by promoting the incorporation and 
participation by women in that process, (…) 

(Texto da I Conferência Mundial sobre a Mulher, pág. 92) 

Por esse motivo, na I Conferência, foram estabelecidas propostas e sugestões, a fim de 

controlar a representação estereotipada e degradante da mulher apresentada pela mídia. Entre 

essas propostas estavam a condenação da exploração degradante das mulheres como símbolo 

sexual e instrumento de interesses econômicos por parte dos meios de comunicação; a 

solicitação, aos governos e organizações responsáveis, para a promoção e incentivo, nos 

meios de comunicação, da projeção de uma imagem digna e positiva das mulheres, com o 

intuito de promover mudanças nas atitudes e formas de pensar dos cidadãos, de modo a 

garantir a igualdade e integridade da mulher e sua plena participação em sociedade; a 

solicitação, aos responsáveis pelos meios de comunicação, para que eliminem gradualmente 

imagens estereotipadas de mulheres, representações de crimes sexuais e crimes de violência 

contra a mulher e as divulgações de quaisquer materiais tendentes a estimular preconceitos e 

atitudes negativas em relação às mudanças necessárias para a revalorização do papel das 

mulheres; a solicitação para a  participação crítica e criativa das mulheres em todos os 

sistemas de comunicação de massa, na programação, produção, distribuição, recepção e níveis 

de consumo; e, por fim, a solicitação para que os governos e organizações não 

governamentais, sobretudo, os responsáveis pelos aspectos educacionais do trabalho dos 

meios de comunicação, organizem seminários, encontros e outros tipos de eventos com a 

finalidade de propagar a imagem revalorizada da mulher na mídia. 

5.1.2. III Conferência Mundial Sobre a Mulher 

A III Conferência Mundial Sobre a Mulher ocorreu em Nairobi, nos dias 15 a 26 de 

julho de 1985. Nela, foi reconhecido o fato de que a representação da mídia de imagens 

estereotipadas de mulheres pode ter um efeito profundamente adverso nas atitudes em relação 

às mulheres e entre elas. Assim, sustentou-se que a mídia tem um papel crucial tanto na 
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eliminação dessas imagens estereotipadas, quanto na promoção de um maior acesso das 

mulheres à informação. E, para isso, é necessário que seja prioridade a participação das 

mulheres em todos os níveis de política de comunicação e de tomada de decisão, e na 

concepção, implementação e monitoramento de programas. Defendeu-se que “as mulheres 

devem ser parte integrante da tomada de decisão sobre a escolha e o desenvolvimento de 

formas alternativas de comunicação e devem ter uma palavra igual na determinação do 

conteúdo de todos os esforços de informação pública”. 

Sobre isso, é estabelecido, na III Conferência Mundial Sobre a Mulher, que: 

The enrolment of women in publicly operated mass communication networks and in 

education and training should be increased. The employment of women within the 
sector should be promoted and directed towards professional, advisory and decision-

making positions. 

(Texto da III Conferência Mundial Sobre a Mulher, pág. 50) 

Na ocasião da III Conferência, foi reconhecida também a necessidade de que os 

projetos culturais destinados a mudar as imagens tradicionais de mulheres e homens sejam 

promovidos, e que as mulheres tenham igual acesso ao apoio financeiro. E, por fim, foi 

estabelecido que “as organizações destinadas a promover o papel das mulheres no 

desenvolvimento, como contribuintes e beneficiárias, devem ser auxiliadas em seus esforços 

para estabelecer redes efetivas de comunicação e informação”. 

5.1.3. Declaração e Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial Sobre a 

Mulher 

A IV Conferência das Nações Unidas sobre a Mulher foi realizada em Pequim, em 

setembro de 1995. Nela foram avaliados os avanços na promoção da situação da mulher 

obtidos desde as conferências anteriores (México, 1975; Copenhague, 1980 e Nairobi, 1985) e 

analisados os obstáculos que deveriam ser superados a fim de que as mulheres pudessem 

exercer seus direitos e alcançar seu desenvolvimento como pessoas, de forma plena e integral.  

Nessa Conferência, conforme estabelece a Apresentação da Declaração, foram 

identificadas doze áreas de preocupação prioritária da situação da mulher, sendo uma delas “o 

tratamento estereotipado dos temas relativos à mulher nos meios de comunicação e a 

desigualdade de acesso a esses meios”. No parágrafo 44 da Declaração, é possível verificar 

que para que os avanços na promoção da situação da mulher sejam alcançados, “os governos, 

a comunidade internacional e a sociedade civil, inclusive as organizações não-governamentais 
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e o setor privado, se exortam a adotarem medidas estratégicas em todas as doze áreas críticas 

de especial preocupação”. 

No Capítulo IV (Objetivos estratégicos e Ações), o item D propõe a adoção de 

medidas integradas para prevenir e eliminar a violência contra a mulher. E, mais 

precisamente, no parágrafo 125, j, é proposto que os governos, as organizações comunitárias, 

as organizações não governamentais, as instituições educacionais, os setores público e 

privado, e em particular as empresas e os meios de comunicação adotem medidas no sentido 

de “despertar consciência da responsabilidade dos meios de comunicação na promoção de 

imagens não estereotipadas de mulheres e homens e na eliminação de padrões de conduta 

geradores de violência, assim como estimular os responsáveis pelo conteúdo do material 

difundido pela mídia a estabelecer diretrizes e códigos de conduta profissionais; e despertar 

também consciência da importante função dos meios de comunicação no seu papel de 

informar e educar a população acerca das causas e dos efeitos da violência contra a mulher 

bem como de estimular o debate público sobre a matéria”. 

Mais adiante o item J dedica-se a abordar, exclusivamente, a relação entre a mulher e 

os meios de comunicação. Nesse item, chama-se atenção para o fato de que poucas mulheres 

alcançam posições de decisão, ou integram os órgãos que influem na política dos meios de 

comunicação. Por essa razão, falta sensibilidade para a questão de gênero, o que faz com que 

ainda não tenham sido eliminados os estereótipos. Ressalta-se também a importância de 

suprimir a veiculação de todo o tipo de imagens negativas e degradantes das mulheres nos 

meios de comunicação. Além disso, chama a atenção para a necessidade de instauração de 

mecanismos autorreguladores dos meios de comunicação, assim como desenvolver métodos 

para erradicar os programas com preconceito de gênero. 

O referido item J traz dois objetivos estratégicos e as consequentes medidas que 

devam ser adotadas a fim de que se efetivem esses objetivos. São eles: o aumento do acesso 

das mulheres aos processos de expressão e de tomada de decisões na mídia e nas novas 

tecnologias de comunicações, o aumento também nas suas participações nessas áreas, bem 

como o aumento da possibilidade de expressarem-se pelos meios de comunicação e as novas 

tecnologias de comunicação; e a promoção de uma imagem equilibrada e não-estereotipada da 

mulher nos meios de comunicação. 
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5.1.4. Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra as Mulheres 

A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 

Mulheres foi aprovada, em 1979, pela Assembleia Geral das Nações Unidas. O artigo 1º da 

Convenção estabelece, de forma clara, a sua intenção de eliminar “toda a distinção, exclusão 

ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o 

reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com 

base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais 

nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo”. 

Aqui, sobre a conduta midiática, é importante verificar as recomendações trazidas pelo 

VI Relatório Nacional Brasileiro da Convenção para a Eliminação de todas as Formas de 

Discriminação contra as Mulheres - CEDAW. No Relatório, o título “Principais Áreas de 

Preocupação e Recomendações” traz, no parágrafo 20, o incentivo do Comitê da CEDAW 

para que os Estados implementem medidas abrangentes para acelerar a mudança nas atitudes 

e práticas amplamente aceitas que bloqueiam as mulheres em papéis subordinados e os papéis 

estereótipos aplicados a ambos os sexos. Devendo essas medidas incluírem campanhas de 

conscientização e educacionais direcionadas a mulheres, meninas e meninos, pais, professores 

e autoridades públicas, de acordo com as obrigações previstas nos artigos 2º, alínea f e 5º, 

alínea a, da Convenção. O Comitê também recomenda que o Estado-parte aumente seus 

esforços para incentivar a mídia a discutir e promover imagens não-estereotipadas e positivas 

de mulheres e promover o valor da igualdade de gêneros. 

5.1.5. Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

contra a Mulher 

A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher, também chamada de Convenção de Belém do Pará, foi adotada na referida cidade no 

ano de 1994. Essa Convenção dedica-se à situação de violência contra a mulher, que constitui 

“uma ofensa contra a dignidade humana” e representa “uma manifestação das relações de 

poder historicamente desiguais entre mulheres e homens”. Defende ainda que a eliminação da 

violência contra a mulher é condição indispensável para seu desenvolvimento individual e 

social e sua plena e igualitária participação em todas as esferas de vida. 
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Na referida Convenção, há uma atenção para que a mídia não favoreça e não estimule 

a situação de violência contra a mulher, mas, ao contrário, para que contribua para o fim dessa 

violência. Por essa razão, o artigo 8º, alínea g, indica que “os Estados- Partes concordam em 

adotar, em forma progressiva, medidas específicas, inclusive programas para estimular os 

meios de comunicação a elaborar diretrizes adequadas de difusão que contribuam para a 

erradicação da violência contra a mulher em todas suas formas e a realçar o respeito à 

dignidade da mulher”. 

Em suma, o que é possível notar a respeito das Convenções e da Declaração acima 

tratadas é que todas reconhecem o importantíssimo papel da mídia na construção da educação 

social, e, por essa razão, pregam que sejam combatidos todos os estereótipos e as 

desigualdades de gêneros que possam ser manifestados pela mídia e que possam, por 

conseguinte, provocar e legitimar situações de desrespeito e de violência contra as mulheres. 

Além disso, outro ponto comum compartilhado entre as Convenções é o fato de sempre haver 

orientações para que os países signatários aumentem esforços tanto no sentido de estimular a 

mídia a promover a igualdade de gêneros e abandonar todo o tipo de abordagem machista, 

como também no sentido de responsabilizar e punir os meios de comunicação que 

desrespeitarem orientações dessa espécie.  

No Estado brasileiro, infelizmente, é nítido perceber que não existem esforços 

governamentais no sentido de promover uma educação social igualitária entre gêneros. Não 

há a adoção de medidas educativas que visem a uma conscientização social dos efeitos, 

muitas vezes negativos, da atuação da mídia em sociedade. Assim como também não há 

incentivo no sentido de que os meios de comunicação possam traçar novas normas de conduta 

profissionais, que rejeitem a propagação de todas as formas de discriminação, desigualdade e 

violência. E, por fim, não há medidas governamentais que busquem penalizar os meios de 

comunicação pela divulgação de conteúdos machistas.  

Tudo isso contribui para que a mídia continue atuando de forma irresponsável em 

relação à situação das mulheres, propagando e naturalizando violências, estereótipos e 

preconceitos. Aqui, é importante levantar a seguinte questão, sendo o Brasil um país 

signatário de inúmeras Convenções que destacam a relevância do papel da mídia na 

construção da educação social e, por essa mesma razão, orientam os Estados a criarem 

mecanismos de fiscalização sobre essa atuação, não seria justo e coerente que o país já tivesse 

promulgado alguma legislação que regulasse o controle do Estado sobre a atuação da mídia, 
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de modo a impedir a disseminação da desigualdade de gêneros e dos estereótipos, sem que 

isso se configurasse censura, mas que, somente, representasse uma maior cautela no 

processamento das mensagens e informações divulgadas e disseminadas pela mídia?   

5.2. Lei 11.340/06 (Lei Maria Da Penha) 

A Lei Maria Da Penha, conforme estabelece o seu artigo 1º, tem por objetivo criar 

mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos 

termos do § 8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, 

Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados 

pelo Brasil. 

Vale ressaltar que configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer 

ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 

psicológico e dano moral ou patrimonial, segundo consta no artigo 5º, caput, da referida Lei.  

A este respeito, é importantíssimo estabelecer que se o intuito da Lei é coibir e 

prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, não há como ignorar o fato de que 

medidas precisam ser tomadas no combate ao machismo propagado e naturalizado pela mídia. 

Como já visto anteriormente, os meios de comunicação exploram fortemente a ideia de 

submissão da mulher em relação ao homem e de domínio do homem em relação à mulher, o 

que, por vezes, justifica e legitima a violência doméstica e familiar, seja ela física, sexual ou 

psicológica. 

Por essa mesma razão, a Lei determina em seu artigo 8º, inciso III, que: 

Art. 8º A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a 

mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-governamentais, tendo por 

diretrizes: 

III - o respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da 

pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou 

exacerbem a violência doméstica e familiar, de acordo com o estabelecido no inciso 

III do art. 1o, no inciso IV do art. 3o e no inciso IV do art. 221 da Constituição 
Federal; 

Aproveitando a citação anterior, importa ressaltar que, conforme determina o artigo 

221, inciso IV, da Constituição Federal: 

Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão 

aos seguintes princípios: 
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IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. 

É evidente perceber o claro desrespeito ao texto constitucional por parte dos meios de 

comunicação, que ao ressaltarem um modelo de família patriarcal, que reflete a imagem 

submissa e dependente da mulher, e ao explorarem a sexualidade da mulher de modo a 

objetificá-la, abrem mão de sua finalidade educativa e propagam estereótipos e machismos 

que maculam os valores éticos e sociais da pessoa e da família. 

 Outro ponto de importantíssima constatação é a ausência e ineficiência do Poder 

Público na criação de uma política pública com ações voltadas para a contenção da atuação e 

representação machista e sexista exercida pela mídia.  Não é possível identificar medidas 

governamentais nesse sentido, e por essa razão conteúdos machistas continuam sendo 

livremente divulgados pela mídia. Ademais, além de o Poder Público se mostrar deficiente no 

combate a esse conteúdo machista, por vezes, torna-se o próprio disseminador desse tipo de 

conteúdo, a exemplo da propaganda utilizada pelo Ministério da Justiça, órgão da 

administração federal direta, para a divulgação de uma campanha de combate ao consumo de 

álcool por crianças e adolescentes, que foi analisada anteriormente no subtítulo “Publicidade”.  

  Conforme depreende-se do artigo 6º, da Lei Maria da Penha, “a violência doméstica e 

familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos”. E nesse 

sentido, o §1º, do artigo 1º, da referida lei, estabelece que: 

§ 1º O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos 

das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-

las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão. 

Não se pode ignorar o fato de que o Brasil é signatário da Convenção Interamericana 

de Direitos Humanos que determina o princípio da não discriminação, o princípio da proteção 

da família, o princípio da honra e da dignidade e o princípio da integridade pessoal. Logo, é 

possível notar que princípios fundamentais são desrespeitados pelos meios de comunicação e 

o Poder Público não se compromete no desenvolvimento de políticas que resguardem os 

direitos humanos das mulheres, seja ou não no âmbito das relações domésticas e familiares.  

 É importante ressaltar que não se fala, aqui, em medidas governamentais de controle 

da atuação midiática de modo a configurar uma situação de censura. É sabido que tanto a 

Constituição Federal do Brasil, quanto a própria Convenção Interamericana de Direitos 

Humanos protegem a plena liberdade de expressão e de informação dos veículos de 

comunicação social, enquanto direitos fundamentais. Entretanto, ainda que essas liberdades 
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representem um direito fundamental é necessário que haja medidas governamentais de 

fiscalização e controle, na hipótese em que os temas tratados e divulgados pela mídia tenham 

repercussão e influência sociais negativas, como no caso dos conteúdos machistas e sexistas. 

Afinal, a transmissão de conteúdos discriminatórios, tal como o machismo, implica na 

violação de outros direitos fundamentais, como a dignidade humana, a prevalência dos 

direitos humanos, a proteção à família, a integridade pessoal, a igualdade, entre outros tantos, 

garantidos a todos os cidadãos, pela Constituição Federal e pelas Convenções das quais o 

Brasil é signatário. 

É de suma importância compreender e respeitar as liberdades de informação e de 

expressão conquistadas pelos órgãos da mídia. Todavia, essas liberdades não podem ser 

absolutas. Nesse sentido, devem ser exercidas com certas limitações e ressalvas, de modo a 

contribuir para uma sociedade justa, igualitária e livre de estereótipos, impedindo a violação 

de direitos fundamentais garantidos aos cidadãos. 

5.3. Projeto de Lei Nº 1844/2016 

Dentro da ideia do questionamento anteriormente proposto, é importante estabelecer a 

existência do Projeto de Lei Nº 1844/2016, que tem como um de seus autores a Deputada 

Enfermeira Rejane, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Esse projeto 

de lei, conforme demonstra a ementa, “estabelece multa e manda retirar do ar toda e qualquer 

veiculação publicitária misógina, sexista e estimuladora de agressão e violência sexual no 

âmbito do Estado do Rio de Janeiro”. 

O artigo 1º, do projeto de lei, estabelece que “toda empresa, com sede no Estado do 

Rio de Janeiro, que contratar a veiculação de publicidade de caráter misógino, sexista ou que 

estimule a violência contra a mulher através de outdoor, folhetos, cartazes, por meio de rádio, 

televisão ou redes socais poderá ser multada e ter a divulgação suspensa”. Entre as 

justificativas para a edição desse projeto de lei estão a ideia de que a mídia sempre se utilizou 

da noção de submissão em relação à figura feminina. Passando, com a modernidade, a mulher 

a ser representada como produto de consumo, o que acaba com a dignidade da mulher e traz 

uma concepção misógina. Além de levantar também o papel das mídias virtuais no incentivo 

ao machismo, à misoginia e à violência contra a mulher. 

É imprescindível ressaltar a importância desse projeto de lei que, se aprovado, 

contribuirá para avanços inestimáveis no Estado do Rio de Janeiro. Podendo ainda, na 
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hipótese de trazer inúmeros resultados positivos para a situação cotidiana da mulher, servir de 

exemplo e incentivo para que outros estados do país se inspirem a criar suas próprias 

legislações sobre a regulação da atuação midiática, no que tange a disseminação de conteúdos 

misóginos e sexistas, ou, em uma hipótese ainda mais próspera, servir de exemplo e incentivo 

para que o governo federal elabore um projeto de lei de caráter nacional sobre essa temática.   

6. A mídia atuando como um veículo em favor da desnaturalização do 

tratamento estereotipado dos temas relativos à mulher 

Neste capítulo, serão sugeridas hipóteses que abrem possiblidades para que a mídia, 

como um todo, mas, sobretudo, para que os comunicadores sociais repensem o seu 

importantíssimo papel na construção de uma educação social, e, desse modo, colaborem para 

a desnaturalização dos estereótipos, que legitimam a violência contra a mulher e justificam a 

desigualdade entre os gêneros. 

Em razão do seu relevante papel na construção de identidades e na padronização de 

comportamentos sociais, a mídia e todos os seus comunicadores sociais devem ter um 

minucioso cuidado com aquilo que será comunicado e transmitido aos receptores, pois 

quaisquer conteúdos poderão exercer uma influência no comportamento dos cidadãos. E a 

disseminação de conteúdos discriminatórios e estereotipados poderá sustentar e intensificar 

diversas mazelas sociais, como a alienação, o racismo, a homofobia e o machismo, através de 

um processo de naturalização e propagação de concepções patriarcais e representações 

estereotipadas acerca da mulher. 

Nesse sentido a atuação da mídia não pode ser negligenciada, por essa razão, é 

elemento importantíssimo a adequada formação dos comunicadores sociais, já que eles serão 

os produtores de conteúdos para uma mídia, cada vez mais, presente na vida  e na formação 

social dos cidadãos. O aprimoramento da formação dos comunicadores sociais poderá dar-se 

através da inserção de conteúdos e disciplinas que promovam um posicionamento e um saber 

para a igualdade. Dessa forma, será possível que os profissionais de mídia trabalhem uma 

nova abordagem, sem sutilezas ou rodeios, sem discriminações, a fim de colaborar para a 

promoção de uma nova educação social, que caminhará no sentido da desnaturalização do 

tratamento estereotipado e da violência contra a mulher. Sendo necessário, para isso, que haja 

a projeção e a propagação, nos meios de comunicação de massa, de uma imagem digna e 

positiva da mulher, buscando ressaltar suas habilidades e potencialidades, sua inteligência e 
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autonomia, seus conhecimentos e, até mesmo, sua beleza, porém de uma forma não 

estereotipada e não objetificada.  

Como visto anteriormente, a própria Declaração e Plataforma de Ação da IV 

Conferência Mundial Sobre a Mulher dispõe sobre a necessidade da adoção de medidas, por 

parte dos governos, das instituições educacionais e também dos setores públicos e privados, 

que possibilitem estimular a compreensão da responsabilidade dos meios de comunicação na 

promoção de imagens não estereotipadas de mulheres e homens e na eliminação de padrões 

de conduta geradores de violência. Outro ponto relevante também levantado na Declaração e 

Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial Sobre a Mulher e que, certamente, provocaria 

uma mudança no posicionamento dos profissionais da mídia, trazendo um positivo retorno 

social, seria o incentivo para o estabelecimento de diretrizes e códigos de conduta 

profissionais, a instauração de mecanismos autorreguladores dos meios de comunicação e o 

desenvolvimento de uma atuação midiática no sentido de informar e educar a população 

acerca das causas e dos efeitos da violência contra a mulher, bem como no sentido de 

estimular o debate público sobre o tema. 

É importante destacar a necessidade de haver em todos os meios de comunicação, 

como imprensa, publicidade, televisão e revistas, um comprometimento com o interesse 

público, com a produção de conteúdos que prestem serviço à sociedade, satisfazendo, 

inclusive, àquilo que institui o artigo 221, da Constituição Federal do Brasil. Para isso, faz-se 

necessário um profissional que compreenda o contexto político, econômico, social ou cultural, 

em que se encontra inserido e que se empenhe na promoção do desenvolvimento deste, 

através de sua atuação profissional, a fim de que as diversidades sejam respeitadas e as 

relações sejam construídas a partir da equidade. 

Outro aspecto que merece destaque, ainda com relação aos profissionais da mídia, é 

justamente a escassez de mulheres na posição de comunicadoras sociais e, principalmente, nas 

posições de decisão, integrando órgãos que exerçam influência na política dos meios de 

comunicação. Esse fator foi, inclusive, tratado na Declaração e Plataforma de Ação da IV 

Conferência Mundial Sobre a Mulher, momento em que se atentou para o fato de que essa 

escassez de profissionais mulheres gera a falta de sensibilidade para a questão de gênero, o 

que contribui para que ainda não tenham sido eliminados os estereótipos. Desse modo, 

certamente, o aumento do acesso das mulheres aos cargos de tomada de decisões na mídia e 

aos cargos de comunicadoras sociais, permitindo uma maior participação e maior 
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possibilidade de expressarem-se pelos meios de comunicação contribuiria para uma mudança 

de perspectiva na representação midiática, permitindo a promoção de uma imagem 

equilibrada e não-estereotipada da mulher. 

Também merece atenção, de modo especial, a necessidade de eliminação de todos os 

conceitos estereotipados dos papéis do homem e da mulher em todos os níveis e em todas as 

formas de ensino, mediante o estímulo à educação não sexista. É extremamente necessário 

educar os cidadãos, dando-lhes senso crítico e percepção clara da realidade social em que 

estão inseridos, fazendo com que esses cidadãos, enquanto público receptor dos discursos 

midiáticos, possam cobrar dos meios de comunicação conteúdos educativos livres de 

estereótipos e discriminações. Afinal, as bases para uma sociedade democrática só serão 

criadas com a construção de mecanismos que eliminem estereótipos de gênero, raça, etnia, 

orientação sexual, entre outros. Sobre isso, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra as Mulheres sugere a implementação de medidas que 

incluam campanhas de conscientização e campanhas educacionais direcionadas a mulheres, 

meninas e meninos, pais, professores e autoridades públicas, ou seja, todos os cidadãos devem 

ser educados nesse sentido, sobretudo, aqueles cuja profissão reveste-se de caráter educativo. 

Por fim, levando em conta a importância de suprimir a veiculação de todo o tipo de 

imagens negativas e degradantes das mulheres nos meios de comunicação, traz-se o último 

ponto relevante que é a necessidade de que haja uma punição, seja através de multa, seja 

através de suspensão de conteúdo, para todo o tipo de veiculação midiática misógina, sexista e 

estimuladora de agressão e violência contra a mulher. Esse tipo de medida, se aplicada, de 

fato, aos casos concretos, não só permitiria aos comunicadores sociais repensarem seu 

posicionamento, como impeliria uma mudança em suas atuações. Mas, infelizmente, ainda 

não há qualquer lei de âmbito nacional que cuide dessa matéria. Como visto no capítulo 

anterior, atualmente, o que existe é um projeto de lei de caráter estadual (PL nº 1844/2016), 

que não deve ser subestimado, pois além de muito necessário, reveste-se de caráter simbólico, 

uma vez que traz o enfrentamento de uma questão, muitas vezes, negligenciada, e também em 

razão de ser o primeiro passo no caminho da construção de uma legislação mais robusta e, 

quiçá, de âmbito nacional, sobre o tema. 
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Considerações Finais 

O desenvolvimento do presente trabalho buscou evidenciar a estreita relação existente 

entre mídia e opinião pública, na medida em que a primeira exerce forte influência sobre a 

segunda. E, mais especificamente, o trabalho buscou analisar a maneira como essa influência 

se dá quando a mídia naturaliza e propaga estereótipos de gênero, agravando as situações de 

violência contra a mulher. Para essa análise, foram trazidas e comentadas diversas situações, 

nas quais a mídia utilizou-se dessa irresponsável atuação. Em seguida, o trabalho procurou 

reunir legislações, no intuito de enfatizar e ampliar os direitos protetivos da mulher, frente à 

atuação midiática, e também no intuito de ressaltar a importância, que a todo momento é 

levantada nas leis e convenções, de que haja uma forte atuação estatal no sentido de 

implementar medidas para acelerar a mudança nas atitudes e práticas, comumente aceitas, que 

colocam as mulheres em papéis subordinados e degradantes. Por fim, o trabalho propôs uma 

forma de despertar um novo posicionamento da mídia, e, sobretudo, dos profissionais da 

mídia acerca do papel da mulher, a fim de promover uma nova visão mais positiva e digna 

sobre a mulher em sociedade. 

De maneira geral, o que se verifica é que a mídia utiliza-se de discursos e 

representações estereotipadas e machistas, a todo o momento, qualquer que seja o meio de 

comunicação. E, em razão do forte papel de formadora de uma educação social, a mídia acaba 

por trazer imensuráveis prejuízos sociais à mulher, que vão desde a sua desqualificação 

enquanto ser autônomo e enquanto profissional, até o agravamento das situações de violência 

contra a mulher, sejam elas físicas, psíquicas ou sexuais. E, no intuito de defesa da mulher, as 

legislações trazem algumas relevantes sugestões, que podem ser extremamente efetivas se 

bem aplicadas pelos governos, entre elas verificam-se o incentivo à adoção de medidas que 

visem estimular a compreensão da responsabilidade dos meios de comunicação na promoção 

de imagens não estereotipadas de mulheres e homens e na eliminação de padrões de conduta 

geradores de violência; a adoção de medidas que permitam o desenvolvimento de uma 

atuação midiática no sentido de educar a população acerca das circunstâncias da violência 

contra a mulher, bem como no sentido de estimular o debate público sobre o tema; o incentivo 

ao aumento do acesso das mulheres aos cargos de comunicadoras sociais e aos cargos de 

tomada de decisões da mídia, possibilitando uma nova forma de expressão; e também a 

adoção de medidas punitivas para os veículos de comunicação que se utilizarem de discursos 

e representações machistas. A soma de todos esses fatores, certamente, resultará em uma 

mudança positiva da perspectiva midiática sobre os temas relacionados a gênero. 
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Foi necessária, para a construção do trabalho, a análise de elementos utilizados pelos 

principais meios de comunicação de massa, por isso, foram trazidas propagandas publicitárias 

de bebidas alcoólicas, automóveis, eletrodomésticos, produtos de limpeza, grifes de roupas e 

acessórios e, inclusive, propaganda de órgão público. Também foram trazidas diversas 

matérias de revistas, voltadas ao público feminino, cenas de novelas e seriados, entrevistas em 

programas de entretenimento, casos jornalísticos, matérias da imprensa esportiva e outros 

veículos que tornassem possível ilustrar o posicionamento da mídia no reforço de 

estereótipos. Outros elementos nos quais a pesquisa também se baseou foram as legislações 

nacionais e internacionais, como a Lei Maria da Penha, o Projeto de Lei Nº 1844/2016, a 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, a 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, a I 

Conferência Mundial sobre a Mulher, a III Conferência Mundial sobre a Mulher, e a 

Declaração e Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial Sobre a Mulher, com o fim de  

evidenciar os direitos protetivos da mulher e os meios pelos quais o Estado pode garantir uma 

atuação diferenciada e responsável da mídia, através das ações especificadas no parágrafo 

anterior. 

No trabalho, foram apresentadas soluções que passam, fundamentalmente, por uma 

maior atuação do Estado no sentido de promover uma mudança no posicionamento e atuação 

da mídia e uma mudança, inclusive, nos valores sociais. Tanto pela promoção de uma 

educação voltada para a igualdade e pelo incentivo para que os veículos midiáticos 

conscientizem-se de seu importante papel social, passando a trabalhar temas que reflitam 

positivamente em sociedade, quanto através da criação de leis que responsabilizem e punam 

os meios de comunicação que não respeitarem os valores éticos e sociais dos indivíduos, no 

intuito de desestimulá-los quanto à divulgação de discursos e representações machistas e 

estereotipadas. E levando em consideração as propostas apresentadas para mudança da 

perspectiva midiática na promoção do desenvolvimento individual e social da mulher e sua 

plena e igualitária participação em sociedade, o que se pode concluir é que os possíveis 

resultados obtidos com a aplicação dessas propostas só serão alcançados em um prazo 

considerável de tempo. 

Isso se dá, pois o tratamento do tema relativo à atuação da mídia na naturalização e 

propagação de estereótipos é ainda bastante negligenciado, e por isso, não assume a devida 

posição de relevância nas questões políticas e sociais. Dessa forma, é preciso que haja tempo 

suficiente para que o Estado possa atuar de forma mais incisiva na educação dos cidadãos, de 
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modo a conscientizá-los da importância de não se conformar com conteúdos discriminatórios, 

mas exigir dos meios de comunicação um posicionamento pautado na equidade, e para que 

possa atuar de forma mais incisiva na regulação da atuação dos meios de comunicação e no 

incentivo para a conscientização da importante função dos meios de comunicação no papel de 

difundir uma visão mais digna e positiva da mulher. Possibilitando, assim, que esse tema 

receba o merecido destaque, assumindo a devida relevância nas questões sociopolíticas. 

Portanto, o que se conclui é que ainda não é possível falar sobre resultados concretos, mas 

apenas sobre a possibilidade de mudanças muito positivas, caso venham a ser implementadas 

as propostas mencionadas neste trabalho. Mudanças essas que englobariam tanto a atuação 

estatal, quanto a atuação midiática e a conscientização dos cidadãos. 
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