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A partir da perspectiva da Teoria Social do Discurso, tendo como principal teórico Norman 

Fairclogh (2017), e das teorias sociológicas contemporâneas sobre gênero e mídia, o presente 

estudo se configura como uma pesquisa bibliográfica, cujo objetivo principal é discutir a 

representação das mulheres nos discursos da mídia publicitária brasileira atual. O que justifica 

estudar e pesquisar essa temática advém do interesse em compreender como a relação entre os 

gêneros se dá ao longo da história por meio dos discursos; a importância da representação nesse 

âmbito; como os meios de comunicação das massas influem nos nossos modos de viver a vida e 

as formas de dominação. Nesse sentido, a partir desses estudos, emergiu o questionamento 

sobre como a representação feminina é abordada nos discursos publicitários da mídia atual e se 

ela é um reflexo da nossa sociedade e/ou se dá como um mecanismo de persuasão das massas. 

Nesse sentido, utilizamos a Teoria Social do Discurso como base fundamental, por 

compreendermos que ela está voltada para a crítica social justamente por conceber os 

enunciados como objetos simbólicos que produzem sentidos e, a partir destes apresentar os 

processos de significação que se encontram permeados no texto não isolados do meio político-

histórico-social. Foi feito um delineamento histórico, com recortes, sobre como a representação 

feminina sofreu mudanças na sociedade brasileira, sobretudo nos meios de comunicação das 

massas; além de uma retomada da conceituação de gênero como categoria de identidade; 

buscamos também identificar e compreender as representações das mulheres na mídia 

publicitária atual, vinculada à televisão e interpretamos as relações entre discursos veiculados na 

mídia publicitária brasileira e práticas sociais relacionados à representação da mulher. Para 

entender como se materializa a representatividade feminina nas mídias publicitárias brasileiras, 

foi feito um recorte de duas propagandas vinculadas em canais abertos da televisão brasileira, 

sendo elas Snikers Brasil – Vestiário e Gillette VenusSensitive, respectivamente das marcas 

Snikers Brasil e Gillette. Os teóricos que contribuíram para esta investigação teórico-

bibliográfica foram Bakthin (2014; 2015), Fairclough (2016); Mussalim (2001) e Pêcheux 

(2014; 2015), no que tange à análise discursiva, Bauman (2008) e Hall (2011), a respeito das 

questões sobre identidade na contemporaneidade; Mary Del Priore (2002); Bourdieu (2002); 

Butler (2017) e Scott (1995) para as discussões sobre gênero como uma categoria de identidade; 

e Adorno e Horkheimer (1995) para discutir o papel da mídia como mecanismo de persuasão e 

domínio da Indústria Cultural.  
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