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Estereótipos femininos no discurso publicitário: 
cenografias e processos de incorporação  

 
Fernanda Mussalim (UFU) 

 

1. Objetivo geral 

 

O intuito fundamental deste projeto é abordar a problemática da 

construção/reprodução de estereótipos femininos em propagandas publicadas em 

revistas destinadas à mulher, entre os anos 1980 e 2000 no Brasil, e sua possível relação 

com o processo de identificação da mulher brasileira com tais estereótipos.  

Proponho-me aqui, a partir desse objetivo central, problematizar especificamente 

a relação, muitas vezes dada como direta, entre os enunciados e as imagens veiculados 

nessas propagandas e o processo de identificação da leitora com certos estereótipos 

femininos, a fim de, contrariamente, sustentar que esse processo de identificação ocorre 

devido à “incorporação” (cf. MAINGUENEAU, 2002) por parte do sujeito-leitor de 

identidades construídas no discurso publicitário a partir de estereótipos sociais.  

 

2. Referencial teórico  

 

Tomarei como base teórica, para desenvolver o presente projeto, o conceito de 

cena de enunciação, tal como concebida por Dominique Maingueneau1. O autor propõe 

uma análise da instância da enunciação, distinguindo três cenas: a cena englobante, a 

cena genérica e a cenografia. 

A cena englobante é a que corresponde ao tipo de discurso: religioso, político, 

publicitário. Para interpretar um fragmento de discurso é necessário que os sujeitos se 

inscrevam em uma cena englobante que os interpela a título, por exemplo, de sujeito 

consumidor.  

A cena genérica é definida pelos gêneros de discurso. Cada gênero de discurso 

implica uma cena específica que impõe aos sujeitos interlocutores um modo de 

inscrição no espaço e no tempo, um suporte material, um modo de circulação, uma 

finalidade, etc.  

Essas duas cenas - a englobante e a genérica - definem conjuntamente o que o 

que Maingueneau (2002) chama de quadro cênico do discurso. É esse quadro que 
                                                
1 cf. MAINGUENEAU (1995; 1997; 2002; 2004) 
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define o espaço estável (o do tipo e o do gênero de discurso) no interior do qual o 

enunciado adquire sentido. Entretanto, não é diretamente com o quadro cênico que os 

sujeitos interlocutores se confrontam. Eles se confrontam com uma cenografia, que não 

é imposta pelo tipo ou gênero de discurso, mas instituída pelo próprio discurso: 

 
Um discurso impõe sua cenografia de imediato: mas, por outro lado, a 

enunciação, em seu desenvolvimento, esforça-se para justificar seu próprio 

dispositivo de fala. Tem-se, portanto, um processo em espiral: na sua 

emergência, a fala implica uma certa cena de enunciação, que, de fato, se 

valida progressivamente por meio da própria enunciação. A cenografia é, 

assim, ao mesmo tempo, aquilo de onde vem o discurso e aquilo que esse 

discurso engendra; ela legitima um enunciado que, em troca, deve legitimá-la, 

deve estabelecer que essa cenografia da qual vem a fala é, precisamente, a 

cenografia necessária para contar uma história, denunciar uma injustiça, 

apresentar uma candidatura em uma eleição etc. (MAINGUENEAU, 2004, p. 

96) 

 

Essa cena de enunciação imposta pela cenografia de um discurso implica não 

somente uma figura de enunciador e, correlativamente, uma de co-enunciador, mas 

também uma cronografia (um momento) e uma topografia (um lugar) a partir das quais 

o discurso pretende emergir. Esses três pólos são indissociáveis. Por exemplo: em um 

discurso político, a determinação da identidade dos parceiros da enunciação (“aqueles 

que lutam por um país mais justo e igualitário”), a definição de um conjunto de lugares 

(“o país do futuro”; “o país da democracia”) e de momentos de enunciação (“um 

período de crise profunda”; “uma fase de renovação”) andam juntas, e é, a partir dessa 

cenografia que o discurso é proferido e legitimado, ao mesmo tempo que vai 

legitimando a própria cenografia que possibilitou a sua legitimação.  

É, pois, pela cenografia, que são constituídas as coordenadas espaço-temporais a 

partir das quais os discursos são proferidos por sujeitos que se inscrevem como 

enunciadores nessas coordenadas e interpelam outros sujeitos enquanto co-

enunciadores.  A esses elementos assim dispostos, Maingueneau refere-se a partir do 

conceito de dêixis discursiva. 

 

3. O corpus da pesquisa: contextualização e temas constantes  
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No Brasil, a partir da segunda metade do século XX, o discurso publicitário tem 

buscado construir uma identidade feminina que leva em conta a diversidade e o 

pluralismo dos papéis da mulher em nossa sociedade. Nesse processo, estereótipos 

como os que limitavam as mulheres às tarefas domésticas tiveram que ser recusados. Ao 

mesmo tempo, a imagem da mulher como esposa, mãe zelosa e competente dona-de-

casa não pôde ser deixada de lado. O discurso publicitário passou, então, a apostar no 

alargamento das características dessa identidade feminina, incorporando um conjunto de 

representações de comportamento e papéis sociais capazes de constituir um imaginário 

feminino que fosse plural o suficiente a ponto permitir uma maior possibilidade de 

identificação das mulheres com esse imaginário.  

Esse conjunto de representações permite inúmeras variações – como é possível 

supor a partir de primeiras hipóteses feitas a respeito de um conjunto de propagandas 

publicadas em revistas femininas, ao longo das duas últimas décadas do século XX no 

Brasil (corpus já delimitado para o desenvolvimento deste projeto) –, mas, de um modo 

geral, contempla três temas tomados, no/pelo discurso publicitário, como fundamentais 

para a realização e qualidade de vida do público feminino.  

Os três temas são os seguintes: i) a beleza e a sedução femininas; ii) o 

profissionalismo feminino; iii) o cuidado da mulher com a casa e a família. Esses temas 

não necessariamente aparecem juntos em todas as propagandas consideradas; eles 

podem aparecer separadamente um dos outros ou, ainda, podem aparecer apenas dois 

deles em uma mesma peça publicitária. De qualquer forma, parecem ser uma constante 

no discurso publicitário destinado à mulher e são materializados nesse discurso tanto 

por meio das imagens veiculadas pelo anúncio, quanto por meio dos enunciados do 

texto da propaganda. 

 

4. Hipótese 

 

A partir das considerações apresentadas acima, poderíamos inicialmente supor 

que a identificação do sujeito-leitor com as identidades femininas (ou com a identidade 

feminina plural) construídas no/pelo discurso se dá com as imagens veiculadas pelo 

anúncio e com os enunciados do texto da propaganda, já que é através dessas 

materialidades que os três temas já referidos são evocados.  

Nossa hipótese, entretanto, é que essa identificação implica um processo de 

incorporação, por parte dos sujeitos-leitores, dos estereótipos construídos nesse/por esse 
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discurso. Especificando um pouco mais, diria que esse processo de incorporação ocorre 

a partir das cenografias (e das dêixis nelas/por elas construídas), na medida em que 

instauram um “espaço simbólico narrativo” no interior do qual o leitor é interpelado a 

inscrever-se como um co-enunciador que, ocupando diversos “lugares sociais”, vai se 

constituindo enquanto sujeito que se move, incorporando diversas identidades e, 

supostamente, identificando-se com elas.  

A seguir apresentarei um esboço de análise de uma propaganda do óleo e do 

creme vegetal Miletto, publicada na revista Nova (21, nº 10) brasileira em 1993, a fim 

de melhor esclarecer essa hipótese.   

 

5. Uma análise 

 

O título do anúncio em questão diz: "Escove bem o ego após as refeições." Logo 

abaixo, está o texto publicitário:  
"Milleto só faz bem. Faz bem assados, frituras e refogados, faz bem para a 

saúde e, principalmente, faz bem para o seu ego. Porque todas as receitas 

que você prepara com Milleto terminam com um beijo. E existe outra forma 

mais gostosa de dizer o quanto você faz bem para a sua família?"  

 

Em seguida aparece, em letras maiores, o slogan: "Quem se gosta, gosta de 

Milleto.". E ainda, ocupando as duas páginas do anúncio, há a foto de um homem 

murmurando algo no ouvido de uma mulher, que sorri. 

Iniciarei a análise procurando mostrar que as cenografias construídas por essa 

propaganda – e, portanto, também os aspectos da dêixis nelas implicados, a saber, uma 

figura de enunciador e, correlativamente, uma de co-enunciador; uma cronografia (um 

momento) e uma topografia (um lugar) – emergem do interdiscurso, para, 

posteriormente, relacionar, conforme já apontado, essas cenografias ao processo de 

incorporação de identidades femininas. 

O título do anúncio – “Escove bem o ego após as refeições” –, revela a presença 

de um tipo específico de heterogeneidade mostrada, a saber, a imitação, que coloca em 

cena dizeres oriundos de, pelo menos, dois espaços discursivos distintos: do lugar social 

do dentista, autorizado a aconselhar sobre práticas de higiene bucal, por meio de 

enunciados como “Escove bem os dentes após as refeições”; do lugar social do 

terapeuta, detentor de um tipo específico de saber que o autoriza a aconselhar sobre 
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práticas que poderiam fazer bem à saúde psíquica – aqui metonimicamente referida pelo 

conceito de “ego” – dos seres humanos.  

Por meio do enunciado “Escove bem o ego após as refeições”, constroem-se, 

então, cenografias que implicam, minimamente2, a presença de dois enunciadores – o 

dentista e o terapeuta – e de um co-enunciador – o leitor, supostamente o público 

feminino. O leitor, portanto, instituído enquanto co-enunciador por enunciadores 

autorizados a dar conselhos, passa a ocupar uma posição de quem recebe conselhos, de 

quem precisa de ajuda para ter qualidade de vida (ter boa saúde e equilíbrio emocional).  

Mas o enunciado “Escove bem o ego após as refeições” evoca várias 

cenografias e, portanto, instaura outros enunciadores e co-enunciadores. Além de certa 

cenografia “médica” – o consultório do dentista e a sala do terapeuta –, esse enunciado 

evoca também a cenografia das refeições, fazendo referência ao momento posterior a 

elas. Tal cenografia é evocada também a partir dos próprios produtos anunciados pela 

propaganda – o óleo e o creme vegetal Milleto –, consumíveis durante as refeições. 

Nessa perspectiva, é possível dizer que o leitor, instaurado como co-enunciador 

implicado nessa cenografia, é interpelado a "sentar-se à mesa" e, pelo efeito de 

autoridade dos enunciadores implicados nas cenografias “médicas” instituídas por esse 

enunciado, a consumir o produto.  

Essa interpelação, entretanto, não decorre apenas dessa cenografia “médica”. Por 

um efeito da cenografia sobre a cena englobante (o tipo de discurso, no caso, o 

publicitário), o sujeito publicitário é instituído como enunciador autorizado a dar 

conselhos. Na mesma medida, o leitor é instituído como co-enunciador, isto é, como 

sujeito consumidor, que, pelo efeito de autoridade da qual o discurso publicitário se 

reveste, é interpelado a aceitar, sem muitos questionamentos, o "conselho" de consumir 

o produto oferecido à venda pelo anúncio.  

O texto publicitário evoca ainda outras cenografias: a do preparo das refeições 

("Faz bem assados, frituras e refogados"); e a de um momento de romance, afeto, 

intimidade ("Porque todas as receitas que você prepara com Milleto terminam com um 

beijo”.), evocada também pela imagem veiculada no anúncio (um homem murmurando 

algo no ouvido de uma mulher, que sorri). 

                                                
2 Poderíamos pensar em outras instâncias autorizadas a enunciar “Escove bem os dentes após as 
refeições” – o pai, a mãe, a professora primária, etc. – e outras de onde se pode enunciar “Escove bem o 
ego após as refeições” – o amigo íntimo, o conselheiro sexual, tão comum em alguns programas de TV, o 
livro de auto-ajuda, etc. 
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Todas essas cenografias evocadas no anúncio implicam topografias que 

poderiam ser assim descritas: "o lugar de uma mulher bem resolvida, que cuida de sua 

auto-estima" (a sala do terapeuta); "o lugar de uma mulher que cuida da saúde" (o 

consultório do dentista); "o lugar de uma mulher que cuida da saúde da família" (o 

preparo das refeições), "o lugar de uma mulher amada" (o espaço do afeto). 

Por sua vez, as cronografias implicadas pelas cenografias aqui apresentadas 

poderiam ser descritas, em linhas gerais, como: “o tempo de ser uma mulher feliz”; "o 

tempo de ser uma mulher que tem qualidade de vida"; "o tempo de ser uma mulher 

realizada"; "o tempo de ser uma mulher amada". 

 

Feito esse esboço de análise e retomando a hipótese elaborada no item 4, diria 

que toda essa instância cenográfica descrita até aqui, instaura um espaço simbólico 

narrativo (construído pelas dêixis discursivas implicadas nas cenografias), no interior do 

qual a leitora é interpelada a inscrever-se como um co-enunciador que, ocupando 

diversos “lugares sociais”, vai se constituindo enquanto sujeito (plural?), na medida em 

que – ao menos supostamente – incorpora as diversas identidades implicadas por 

“lugares sociais”. 
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