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Resumo:  Este artigo tem como objetivo promover uma reflexão sobre a temática da
imagem da mulher em anúncios publicitários de cerveja. De acordo com o propósito de
contribuir  para  a  construção  de  práticas  de  ensino-aprendizagem  de  espanhol
contextualizadas, apresenta uma produção didática para alunos de ensino médio, a partir
de  uma  perspectiva  discursiva  (BAKHTIN,  2003;  MAINGUENEAU,  2003;
LOPESROSSI, 2011), com base no trabalho com os gêneros publicidade e notícia. As
atividades  propostas  têm  como  finalidade  o  desenvolvimento  de  habilidades  de
interpretação e de produção dos gêneros em tela a partir  do reconhecimento de suas
características e de seus propósitos comunicativos. De um ponto de vista mais amplo,
pretende-se despertar nos alunos a consciência acerca de seu papel em sociedade a fim
de que possam se posicionar de forma crítica com relação à difusão de preconceitos e
estereótipos imputados à mulher.  
 
Palavras-chave: Ensino  de  espanhol.  Gêneros  discursivos.  Publicidades  de  cerveja.
Imagem feminina. Proposta didática.  
 

 GÉNERO PUBLICIDAD Y ENSEÑANZA DE ESPAÑOL: 

Una mirada hacia la construcción de la imagen femenina en anuncios de cerveza 

Gláucia Renata Nascimento da Silva Campos 
Maria Cecília do Nascimento Bevilaqua 

Resumen: Este proyecto tiene como objetivo promover una reflexión sobre la temática
de  la  imagen  de  la  mujer  en  anuncios  publicitarios  de  cerveza.  De  acuerdo  con  el
propósito de contribuir para la construcción de prácticas de enseñanza y aprendizaje de
español  contextualizadas,  presenta  una  producción  didáctica  para  alumnos  de  la
enseñanza  media,  a  partir  de  una  perspectiva  discursiva  (BAKHTIN,  2003;
MAINGUENEAU, 2003; LOPES-ROSSI, 2011), con base en el trabajo con los géneros
publicidad y noticia. Las actividades propuestas tienen como finalidad el desarrollo de
habilidades de interpretación y de producción de los géneros seleccionados a partir del
reconocimiento de sus características y de sus propósitos comunicativos. Desde un punto
de vista más amplio, se pretende despertar en los alumnos la conciencia acerca de su
papel en sociedad a fin de que puedan posicionarse de manera crítica con relación a la
difusión de prejuicios y estereotipos sobre la mujer.  

Palabras-clave:  Enseñanza de español. Géneros discursivos. Publicidades de cerveza.
Imagen femenina. Propuesta didáctica.
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1 INTRODUÇÃO  

 

 O propósito deste estudo consiste em apresentar uma reflexão, direcionada para a sala

de aula de espanhol, sobre a imagem da mulher na sociedade. Assim, de acordo com o

objetivo  de  promover  um  repensar  acerca  dos  diferentes  meios  de  difusão  de

preconceitos  e estereótipos via  linguagem, voltamos nosso olhar  para a  publicidade.

Pretendemos,  mais  especificamente,  problematizar  o  modo  como  imagens

historicamente  construídas  sobre  a  mulher  atualizam-se por  meio  da  confluência  de

diferentes discursos em anúncios publicitários de cerveja.   

A opção pelo enfoque considera o interesse de contribuir para a construção de

práticas  pedagógicas  significativas  que  propiciem  ao  aluno  a  ampliação  de

conhecimentos referentes ao contexto em que se insere. Sendo assim, o estudo prioriza a

temática da objetificação da mulher  em publicidades  de cerveja  a  partir  do foco no

trabalho  pedagógico  baseado  na  perspectiva  dos  gêneros  do  discurso3 (BAKHTIN,

2003;  MAINGUENEAU,  2003;  LOPES-ROSSI,  2011).  Dessa  forma,  propomos

atividades  didáticas  para  alunos  de  ensino médio  que  envolvem a  interpretação e  a

produção de dois gêneros específicos: a publicidade e a notícia.4   

Compreendemos  que  as  publicidades  para  as  quais  nos  direcionamos,  assim

como  tantas  outras  que  circulam  na  mídia  cotidianamente,  não  apenas  refletem

determinadas visões acerca da mulher, mas também engendram significados relativos

aos papeis sociais atribuídos ao gênero feminino. Temos claro, pois, que a análise crítica

da  publicidade  deve  levar  em conta  o  fato  de que  sua  grande abrangência  social  a

converte em um poderoso instrumento de produção de subjetividades.  A esse respeito,

Rocha (2001, p. 

15)  afirma  que  “a  comunicação  de  massa  elabora  uma representação  da  identidade

feminina e, neste processo, transforma a imagem da mulher em um corpo silencioso e

fragmentado.” Espera-se que os alunos se posicionem frente a esse fator, a fim de que

possam construir um olhar mais atento para os gêneros aqui selecionados, considerando

sua circulação em diferentes esferas.  

Em virtude do exposto, acreditamos que por meio da educação podemos mudar

realidades, desnaturalizar estereótipos e atitudes contrárias responsáveis por delegar ao

3 Apresentamos uma discussão acerca do conceito na seção 3.  
4 Trazemos maiores  informações  sobre  os  gêneros  selecionados,  bem como sobre  a  metodologia  da
proposta didática, na seção 4.  
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outro um lugar de inferioridade. Nesse sentido, assumimos o ponto de vista de que a

escola necessita pôr em evidência temas de relevância social, de acordo com o propósito

mais  amplo  de  formar  alunos  críticos  e  reflexivos  que  possam posicionar-se  contra

discursos  preconceituosos,  em  especial,  como  destacamos  neste  estudo,  aqueles

direcionados à mulher.  

 A partir dessas considerações, na próxima seção, discorremos sobre a construção

da  imagem  da  mulher  na  sociedade  e,  mais  especificamente,  nas  publicidades  de

cerveja.  A seguir,  refletimos acerca da perspectiva dos gêneros  discursivos e  de sua

relação  com  práticas  de  ensino-aprendizagem  de  espanhol.  Na  seção  subsequente,

apresentamos  as  etapas  da  proposta  didática  referente  ao  tema  aqui  privilegiado,

destacando  sua  interface  com  a  discussão  teórica  apresentada.  Na  seção  posterior,

trazemos  as  considerações  finais  do  estudo,  que  ressaltam a  relevância  do  enfoque

proposto para o ensino de espanhol.  

 

2 ENTRE SILÊNCIOS E NEGAÇÕES: A OBJETIFICAÇÃO DA MULHER
NAS PUBLICIDADES DE CERVEJA  

 

Este apartado apresenta uma reflexão sobre aspectos relativos à construção da

imagem feminina na sociedade,  de forma geral,  e na publicidade,  em particular.  De

modo  específico,  traz  à  tona  considerações  referentes  à  atualização  de  concepções

historicamente cristalizadas acerca da mulher em anúncios publicitários de cerveja. Para

tanto, reúne contribuições de fontes diversificadas no intuito de demonstrar a amplitude

da discussão a respeito da temática e, dessa forma, destacar a urgência do surgimento

iniciativas  no  sentido  de  combater  a  propagação  de  preconceitos  e  estereótipos

imputados à mulher, a começar pelo ambiente escolar. 

 Nessa perspectiva, pontuamos que a discussão sobre a temática da imagem feminina no

contexto atual envolve, necessariamente, a consideração dos papéis sociais atribuídos à

mulher ao longo da história da humanidade. É fundamental, pois, a observação de que, a

despeito dos avanços da sociedade em diversos âmbitos, a ideia de sujeição da mulher

frente à figura masculina, recorrente na cultura patriarcal, ainda prevalece, embora tenha

assumido novos contornos. A subserviência feminina que outrora se reduzia ao espaço

doméstico, na atualidade, passa a figurar também em outras esferas (SCOTT, 1995).

Assim, verifica-se a sedimentação, no imaginário coletivo, da relação simbólica entre a

sensualidade e a representação da identidade da mulher.  
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 Dessa forma, observa-se a vigência de um quadro paradoxal: a mulher, apesar de ter

conquistado voz e participação social em muitos contextos, é silenciada diariamente por

meio de discursos e imagens estereotipadas que a tornam vulnerável. Fortalece-se, dessa

forma, a ideia do domínio do homem sobre a mulher e sobre o seu corpo, pensamento

que se evidencia, de maneira muito explícita, em discursos midiáticos, dentre os quais

destacamos  os  anúncios  publicitários.  Para  um melhor  entendimento  de  como esses

dispositivos comunicacionais (re)produzem concepções acerca da posição da mulher na

sociedade, recorremos à contribuição de Bourdieu (1999, p. 82). Segundo o autor:  

A dominação masculina, que constitui as mulheres como objetos simbólicos,
cujo ser é um ser-percebido, tem por efeito colocá-las em permanente estado
de insegurança corporal, ou melhor, de dependência simbólica: elas existem
primeiro  pelo,  e  para,  o  olhar  dos  outros,  ou  seja,  enquanto  objetos
receptivos, atraentes, disponíveis.  

Compreendemos, de acordo com o autor supracitado, que a imagem feminina é

caracterizada a partir do olhar do outro. Sob essa ótica, é o homem que a constitui e a

impregna de concepções e juízos de valor. Dessa maneira, a mulher nunca está só, uma

vez que é constantemente controlada pelo olhar do homem. Um olhar que a subjuga,

desmerece e a reduz ao seu corpo e ao que a ele se agrega. Essa relação assimétrica

entre  as  figuras  masculina  e  feminina  é  evidente  nos  discursos  propagados  pelas

publicidades,  neste  caso  específico,  as  de  cerveja,  veículos  em  que  se  observa  a

divulgação da imagem da mulher comumente reduzida a partes do seu corpo. De acordo

com Cruz (2018, p. 3), 

“São mulheres jovens, com faixa etária de 20 a 30 anos, brancas, magras e com corpos

trabalhados nas academias”.  

O público alvo das cervejarias são os homens. De acordo com estudo publicado

na revista científica “The Lancet”5, relativo ao ano de 2016, 71% dos homens brasileiros

consomem álcool diariamente,  contra 42% das mulheres.  Segundo o CISA6,  em seu

Levantamento Nacional sobre os Padrões de Consumo de Álcool de 2018 referente à

população brasileira, os homens consomem por volta de 13,4 L por ano, enquanto as

mulheres,  2,4  L por  ano.  7.  A partir  desses  dados  estatísticos,  depreende-se  que  as

propagandas  de  cerveja  buscam satisfazer  seu  público  alvo,  que  em sua  maioria  é

5 Aumentam o total de doses e o percentual de homens no Brasil que consomem álcool, diz estudo.
O  Globo.   Disponível  em:  <https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2018/08/24/aumenta-o-total-
dedoses-e-o-percentual-de-homens-no-brasil-que-consomem-alcool-diz-estudo.ghtml>. 

6 Centro  de  Informações  sobre  Saúde  e  Álcool.  Disponível  em
<http://www.cisa.org.br/artigo/10049/relatorio-global-sobre-alcool-saude-2018.php>.Acesso em 15 de out
de 2018.  
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masculino e, para isso, utilizam a mulher como uma espécie de “isca” a fim de atrair e

convencer seus consumidores.   

Com base nessas considerações, este artigo busca propor uma reflexão atualizada

sobre como as publicidades de cerveja colaboram para a violação da mulher, ao instigar,

de forma naturalizada,  que o homem a trate  como uma mercadoria  a  qual  pode ter

acesso de maneira rápida e fácil, assim como faz ao comprar uma cerveja. Ressaltamos,

assim,  que  a  divulgação  da  figura  feminina  para  a  venda  de  bebidas  resulta  na

degradação de sua imagem e, dessa forma, acarreta casos de abuso, assédio, violências

verbais  e  físicas  contra  a  mulher  que ocorrem cotidianamente  na  sociedade.  A esse

respeito, Lourenço et. al. (2014, p.4) salientam que  

 

A ‘objetificação’ do público feminino pode tornar o corpo feminino suscetível
a desrespeito por parte de alguém, sem que isso pareça errado. É comum até
mesmo a violência física sexual por parte do público masculino para com as
mulheres.  

 

 Segundo  Heldman  (Apud  Lourenço  et  al.,  2014),  o  termo  “objetificação”  está

relacionado  ao  ato  de  analisar  alguém  no  nível  de  um  objeto,  a  despeito  de  suas

características emocionais e psicológicas. A partir dessa definição, ao voltarmos nosso

olhar para a temática deste estudo, compreendemos que as publicidades de cerveja, de

modo geral, propagam visões distorcidas sobre a mulher, uma vez que desconsideram

sua essência e subjetividade, ou seja, concebem-na como objeto. É essencial, a nosso

ver,  o entendimento de que a difusão dessas imagens femininas ocorre por meio do

entrecruzamento  de  diversas  vozes,  ou  seja,  caracterizam-se  por  meio  de  relações

dialógicas.  

No  tocante  à  noção  de  dialogismo,  Bakhtin  (1999,  p.  41)  afirma  que  “As

palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a

todas  as  relações  sociais  em  todos  os  seus  domínios”.  Com  base  nessa  premissa,

pretendemos colaborar para o questionamento de discursos impregnados de estereótipos

referentes à mulher propagados na sociedade.  Nessa direção, o desenvolvimento deste

estudo considera o intuito  de contribuir  para o surgimento de práticas  escolares,  no

âmbito do ensino de espanhol, que promovam um repensar sobre a interface entre a

linguagem e seu contexto de uso. Assim, destacamos, na próxima seção, a pertinência
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do enfoque dos gêneros do discurso na construção de uma proposta didática sobre a

objetificação da mulher nas publicidades de cerveja.  

 

 

3 LINGUAGEM  E  SOCIEDADE:  A PERSPECTIVA DOS  GÊNEROS  DO
DISCURSO  
 

A comunicação é um fator indispensável ao convívio do homem, uma vez que é

por meio da linguagem que as relações se estabelecem e que interagimos socialmente. A

partir  desse  entendimento,  reunimos,  nesta  seção,  algumas  considerações  acerca  da

perspectiva dos gêneros do discurso, com base na contribuição de diferentes autores

(BAKHTIN, 2003; MAINGUENEAU, 2013; KOCH, 2006; LOPES-ROSSI, 2011) e do

diálogo com documentos oficiais que regem a educação no país (BRASIL 1998; 2006).

De modo particular, buscamos pôr em relevo a importância do conceito de gênero para a

construção de práticas de ensino-aprendizagem de espanhol contextualizadas, tendo em

vista a relação essencial que se estabelece entre linguagem e sociedade.  

 

3.1 Por uma nova forma de conceber a linguagem  
 

Assumir a compreensão da linguagem a partir da noção de gênero do discurso

envolve  a  consideração de  que,  no ato  comunicativo,  fazemos  uso de  determinadas

formas  de  comunicar  que  vão  expressar  o  que  queremos  dizer.  Essas  formas  são

caracterizadas como enunciados, que podem ser orais ou escritos. Os enunciados são

individuais e são empregados de maneiras diferentes de acordo com os objetivos de

cada interação verbal. 

Como explicita Bakhtin (2003, p. 261):  

 
Todos  os  diversos  campos  da  atividade  humana  estão  ligados  ao  uso  da
linguagem.   Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas desse
uso  sejam  tão  multiformes  quanto  os  campos  da  atividade  humana.  O
emprego  da  língua  efetua-se  em  forma  de  enunciados  (orais  e  escritos)
concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da
atividade  humana.  (...)  Evidentemente,  cada  enunciado  particular  é
individual,  mas  cada  campo  da  língua  elabora  seus  tipos  relativamente
estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso.  
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A partir da definição de Bakhtin (2003), compreendemos que cada gênero possui

sua especificidade, ou seja, suas características próprias. Ademais, temos claro que a

funcionalidade do gênero se adequa à situação em que se ancora. Se tomarmos, por

exemplo, uma reunião de empresa, observamos que seus elementos - a conversa, que

inclui o enredo e os diversos termos empregados -, serão diferentes dos utilizados em

uma conversa informal entre amigos, por exemplo. Logo, temos claro que a análise do

gênero deve levar em conta as especificidades do contexto em que se insere.  

Os gêneros,  em sua natureza,  possuem constituintes  que os  identificam e  os

diferenciam  de  tantos  outros.  O  conteúdo temático,  o  estilo e  a  construção

composicional  são elementos  que  os  caracterizam,  conforme define  Bakhtin  (2003).

Com base nas colocações do autor, compreendemos que o conteúdo temático se refere

ao  conjunto  de  temas  constituintes  dos  gêneros.   Já  o  estilo  está  relacionado  aos

“recursos  lexicais,  fraseológicos  e  gramaticais”  empregados.  Por  fim,  a  construção

composicional diz respeito à forma, à estrutura do gênero (BAKHTIN, 2003, p. 261-

262).   É  importante  ressaltar  que,  no  ponto  de  vista  do  autor,  tais  elementos  são

indissociáveis uns dos outros no domínio do enunciado.  

Além  dessas  características,  os  gêneros  são  classificados  em  primários  e

secundários.  Em  Bakhtin  (2003),  os  primários  são  considerados  “simples”,  e  os

secundários “complexos”. Dessa forma, os gêneros primários são aqueles dos quais nos

apropriamos em situações comunicativas mais espontâneas, como o diálogo cotidiano e

o bilhete. Os gêneros secundários, por sua vez, possuem uma complexidade maior; sua

utilização está predominantemente interligada à escrita e são empregados em situações

comunicativas mais elaboradas, a exemplo de romances, monografias, teses, leis e afins.

De  acordo  com  o  autor,  os  gêneros  secundários  incorporam  os  primários  em  seu

processo de elaboração. Assim, uma conversa casual, por exemplo, se inserida em uma

situação enunciativa textual de natureza mais complexa, assumiria outra forma. Dessa

maneira, o enunciado seria reelaborado, passando a integrar o gênero secundário.   

Nessa perspectiva, Bakhtin (2003), destaca a importância do estudo da natureza

do enunciado e dos gêneros do discurso em suas diversas formas. Assim, segundo o

autor,  será possível compreender  a relação intrínseca entre  os fatos  linguísticos e as

relações sociais. As considerações de Bakhtin partem da constatação de que, apesar da

existência, no âmbito da investigação linguística, de muitos desdobramentos científicos

sobre  os  enunciados,  seria  necessário  um  estudo  mais  aprofundado  acerca  da
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heterogeneidade dos gêneros do discurso, como também de suas especificidades. Nas

palavras do autor: 

 
O desconhecimento da natureza do enunciado e a relação diferente com as
peculiaridades das diversidades de gênero do discurso em qualquer campo da
investigação  linguística  redundam  em  formalismo  e  em  uma  abstração
exagerada, deformam a historicidade da investigação, debilitam as relações
da língua com a vida. A língua passa a integrar a vida através de enunciados
concretos (que a realizam); é igualmente através de enunciados concretos que
a vida entra na língua. O enunciado é um núcleo problemático de importância
excepcional.”  (BAKHTIN, 2003, p. 264-265) 
 

Dessa forma, compreende-se a relação entre a vida e a língua como elemento

fundamental na análise da constituição dos diferentes enunciados. De fato, é impossível

dissociar a linguagem da experiência humana, da vivência nas práticas sociais. Com

base  nessa  premissa,  Maingueneau  (2013)  destaca  que,  como  sujeitos  de  interação

social,  somos dotados de competências, ou seja, de conhecimentos e habilidades dos

quais fazemos uso por meio da linguagem. Assim, o autor põe em relevo diferentes

competências, adquiridas por meio da vida em sociedade, mobilizadas pelos indivíduos

nos processos de interpretação e de produção dos enunciados, tal como explicitamos a

seguir.  

De acordo com Maingueneau (2013, p. 45), a  competência genérica  remete ao

conhecimento do modo como se caracterizam os diferentes gêneros e, aliada ao domínio

das leis do discurso, constitui a competência comunicativa, que, por sua vez, consiste na

“nossa  aptidão  para  produzir  e  interpretar  os  enunciados  de  maneira  adequada  às

múltiplas situações de nossa existência”. Tal aptidão, adquirida por meio do convívio

em sociedade, não garante, por si só, o êxito da participação nas trocas verbais. Dessa

forma, do ponto de vista do autor, a atividade comunicativa requer a mobilização de

outras  instâncias.  Por  conseguinte,  destaca-se  a  competência  linguística,  que  diz

respeito ao domínio da língua utilizada no processo interacional. Ademais, cabe ressaltar

que  a  atuar  em sociedade  por  meio  da  linguagem envolve  dispor  de  determinados

conhecimentos sobre o mundo, que correspondem à nossa competência enciclopédica,

aqui compreendida como a bagagem a que temos acesso por meio de nossas vivências

experimentadas.  

Tendo  em  conta  que  diferentes  estratégias  podem  ser  empregadas  na

interpretação dos enunciados, depreende-se que as competências enumeradas pelo autor

podem  interagir  de  variadas  formas  na  atividade  comunicativa.   Quanto  a  isso,
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Maingueneau  (2013,  p.  49)  pondera  que  “uma  competência  pode  remediar  as

deficiências  ou  o  fracasso  do  recurso  a  uma outra  competência”.  Na  argumentação

desenvolvida pelo teórico, o conhecimento sobre a configuração dos diferentes gêneros

ganha destaque como elemento fundamental na interação verbal.  

Nessa direção, ao abordar a questão da compreensão de enunciados em línguas

estrangeiras,  o  autor  situa o fato de que,  não obstante  o desconhecimento  de certas

palavras e frases, a identificação de determinadas características do gênero configura um

poderoso  auxílio  no  processo  interpretativo  (MAINGUENEAU,  2013,  p.  49).  Tais

considerações são de extrema relevância para o desenvolvimento deste estudo, posto

que atestam a necessidade da mobilização de saberes de ordem diversa no âmbito das

práticas de ensino de línguas, em nosso caso específico, de espanhol. Sob esse viés, é

possível colocar em suspenso a ideia – tradicionalmente sustentada em muitos contextos

–  de  que  a  aprendizagem  da  disciplina  deve  basear-se  no  estudo  de  estruturas

linguísticas abordadas de forma descontextualizada. Logo, é essencial ter a dimensão de

que a competência exclusivamente linguística não é suficiente para a interpretação de

um  enunciado  (MAINGUENEAU,  2013,  p.  49-50).  As  competências  genérica  e

enciclopédica assumem um papel fundamental, portanto.  

A partir  do  exposto,  compreendemos que  o  enfoque dos  gêneros  discursivos

pode colaborar para o surgimento de práticas pedagógicas historicamente situadas, com

ênfase no uso efetivo da linguagem. Sob esse viés, trazemos, a seguir, reflexões que

convergem no sentido de problematizar o papel da escola, em especial no que se refere

ao ensino de espanhol, na formação de alunos para atuar de forma crítica em sociedade.

 

3.2 Sobre gêneros discursivos e ensino de espanhol  
 

A escola, como espaço dialógico, tem como objetivo contribuir para a formação

de alunos pensantes e críticos.  Sob essa ótica,  compreendemos que a construção de

práticas de ensino-aprendizagem de espanhol necessita levar em conta o funcionamento

da língua no cotidiano, de modo a fomentar a participação do aluno em sociedade por

meio dos gêneros discursivos. Assim, será possível estimular o pensamento crítico dos

estudantes no que se refere à forma como enunciados se organizam a fim de cumprir

determinados propósitos sociais.  Logo, é primordial  ir  além da mera “aquisição” de
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conteúdos  e  oportunizar  ao  aluno  uma  reflexão  sobre  o  próprio  significado  da

aprendizagem.  E como isso é possível? 

 Primeiramente,  pontuamos  a  importância  de  destacar,  no  trabalho  com

diferentes gêneros discursivos, sua constituição histórica, perspectiva que possibilita a

superação  de  uma  abordagem  meramente  estrutural  desses  enunciados.  Em  outros

termos,  é  preciso  ir  além  de  um  enfoque  reducionista  da  linguagem,  que  já  é

naturalmente esperado, visto que o ensino de línguas estrangeiras está tradicionalmente

arraigado a questões gramaticais. Sobre esse aspecto, as Orientações Curriculares para

o Ensino Médio (BRASIL, 2006, p. 143-144) afirmam que “A gramática – normativa,

prescritiva e proscritiva – pautada na norma culta, modalidade escrita, não é a única que

deve ter  lugar na aula de língua estrangeira,  nem deve ser o eixo do curso.” Sendo

assim, cabe a consideração de que todos os elementos constituintes do gênero – tais

como aspectos sintáticos, morfológicos e textuais - são culturalmente instituídos e sua

abordagem deve levar em conta o modo como interagem na construção de sentidos do

enunciado.  

No que diz respeito à seleção de materiais, existe uma incontável quantidade de

gêneros, portanto, devemos fazer uso dessa diversidade. Ao lançar mão dessa variedade

discursiva em nossa prática docente, favorecemos o contato do aluno com uma gama de

temas sociais e, dessa forma, o estudante será motivado a compreender o seu entorno e

sua posição no mundo. Com efeito, os gêneros são ricos em elementos que podem ser

explorados de modo que o aluno desenvolva uma análise crítica do assunto apresentado.

É fundamental, pois, que o estudante seja imerso em práticas que possam provocar a

reflexão sobre seu papel social.  Podemos trabalhar, por exemplo, certo fato político por

meio de notícias, charges, histórias em quadrinhos etc. O mesmo assunto poderá ser

desdobrado  por  diversos  ângulos.  Essas  múltiplas  perspectivas  permitirão  ao  aluno

compreender  os  propósitos  sociais  dos  gêneros,  suas  materialidades  e  sua  natureza

multiforme.  

É de grande importância que o aluno seja o protagonista desse processo. Assim,

o professor atuará como mediador ao conduzir o debate acerca das temáticas abordadas

nos  diferentes  gêneros.  Nessa  dinâmica,  cabe  ao  docente  proporcionar  ao  aluno  a

identificação  dos  propósitos  comunicacionais  veiculados  nos  enunciados,  além  do

reconhecimento do que aparece em suas “entrelinhas”, isto é, daquilo que está implícito

e que, embora não se revele abertamente, também opera na produção de sentidos. É a
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partir  desse  ponto  de  vista  que  propomos  o  desenvolvimento  de  atividades  de

interpretação e de produção dos gêneros publicidade e notícia no bojo deste estudo.  

De  acordo  com os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais (BRASIL,  1998),  no

processo  de  ensino-aprendizagem  de  uma  língua  estrangeira,  o  aluno  estabelecerá

relações  com  sua  língua  materna,  que  será  seu  referencial  na  aquisição  dos

conhecimentos. A língua estrangeira poderá ser apresentada por meio de gêneros orais e

escritos, preferencialmente, aqueles com os quais a turma tenha mais familiaridade, uma

vez que a aprendizagem se torna mais eficaz quando se realiza em consonância com a

realidade do aluno.  

Nessa direção,  acreditamos  que para que  haja  um entendimento  profundo da

noção de gêneros, o aluno deve perceber o modo como estes dialogam com o contexto

em que se inserem, pois, dessa forma, o conhecimento será mais tangível. A partir do

entendimento da escola como autêntico lugar de comunicação (KOCH, 2006), cabe ao

docente abordar,  por meio de ações práticas e cotidianas, os gêneros do discurso. O

professor  pode  lançar  mão,  primeiramente,  dos  gêneros  que  são  mais  próximos  à

realidade do aluno e, após o aprofundamento da reflexão acerca de seu estilo, forma e

função social, outros enunciados poderão ser apresentados.  

No  que  tange  ao  desenvolvimento  da  autonomia  do  aluno  por  meio  da

perspectiva dos gêneros, Lopes-Rossi (2011, p.71) destaca a relevância de práticas que

propiciem o domínio do funcionamento da linguagem em situações de comunicação,

“uma  vez  que  é  por  meio  dos  gêneros  discursivos  que  as  práticas  de  linguagem

incorporam-se  às  atividades  dos  alunos”.  A partir  dessa  ótica,  a  autora  ressalta  a

importância  do  desenvolvimento  de  projetos  pedagógicos  com  vistas  à  leitura  dos

gêneros selecionados e, quando possível, à sua produção escrita e circulação social.  

Desse modo, a autora propõe uma metodologia de trabalho a partir de projetos

escolares,  que  envolve  a  realização  de  atividades  organizadas  em  três  módulos.  O

primeiro módulo tem como objetivo o desenvolvimento de habilidades de leitura do

gênero escolhido a fim de preparar o aluno para a produção escrita desse material, que

corresponde ao segundo módulo da proposta. Já o terceiro módulo didático contempla a

divulgação ao público das produções dos alunos, que deve obedecer às formas típicas de

circulação do gênero (LOPES-ROSSI, 2011, p. 74-78). Cabe salientar que o modelo

apresentado pela autora é de extrema relevância para o presente estudo, uma vez que
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orienta a elaboração das atividades aqui propostas,  no que diz respeito à ênfase nas

atividades de leitura, produção e circulação social do gênero.  

A partir  do  exposto,  concluímos  que  o  propósito  primordial  do  enfoque dos

gêneros discursivos no ensino de espanhol é o de possibilitar ao aluno a ampliação de

conhecimentos sobre o mundo a fim de que possa agir de forma consciente nas diversas

situações cotidianas. Essa vivência deve ser iniciada “de dentro para fora”, pois primeiro

devemos reconhecer nosso lugar social, para então exercer nossa posição em sociedade.

É sob esse olhar que propomos o trabalho com os gêneros publicidade e notícia no bojo

deste estudo. Nesse sentido, a produção didática que apresentamos na próxima seção

coaduna-se com o propósito de promover um repensar acerca da construção da imagem

atribuída à mulher em anúncios de cerveja por meio do uso e da reflexão sobre o uso da

língua.   

 

 

 

4 A IMAGEM DA MULHER NAS PUBLICIDADES DE CERVEJA: UMA

PROPOSTA A PARTIR  DE DIFERENTES  GÊNEROS  PARA AS AULAS  DE

ESPANHOL 

 

O objetivo desta seção, como comentamos, consiste em apresentar uma proposta

didática, direcionada para as aulas de espanhol, sobre a temática da objetificação da

mulher  nas  publicidades  de  cerveja.  Cabe  reafirmar  que,  no  desenvolvimento  do

enfoque, preconizamos atividades de leitura e produção (LOPES-ROSSI, 2011) de dois

gêneros7 específicos: a publicidade e a notícia. Para tanto, selecionamos dois anúncios

de campanhas de cervejas oriundos de diferentes países hispânicos: Panamá (cerveja

Balboa) (Anexo A) e Venezuela (cerveja  Regional Pilsen) (Anexo B); além da notícia

intitulada “Una marca de cerveza brasileña fue cuestionada por su publicidad sexista”

(Anexo C), veiculada no jornal argentino Clarín.   

 A escolha desses gêneros leva em conta o propósito mais amplo de favorecer

que  o  aluno  estabeleça  comparações  entre  enunciados  produzidos  em  contextos

diversos,  inclusive,  em nossa própria sociedade.  Em paralelo,  considera o intuito de

despertar a atenção dos estudantes para as especificidades dos dois gêneros em tela,

7  Pontuamos que o desenvolvimento da proposta requer o conhecimento prévio dos alunos sobre o conceito
de gêneros discursivos.  
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tendo  em conta  sua  amplitude  e  função  social.  Assim,  em diferentes  momentos  da

proposta didática, abordamos, de modo geral, a difusão de imagens estereotipadas da

mulher, a partir da análise das publicidades, e a repercussão social de uma campanha de

cerveja, por meio da leitura da notícia.  

No  que  tange  à  produção,  circulação  e  recepção  desses  gêneros,  faz-se

necessário observar que se trata de materiais circulantes no âmbito digital. Sendo assim,

ainda que a  produção desses enunciados esteja atrelada a determinado contexto,  sua

difusão por meio da internet faz com que, de certa forma, percam a ligação com sua

conjuntura  imediata,  passando  a  atingir  uma  ampla  gama  de  leitores.  No  caso  das

publicidades  selecionadas,  trata-se  de  cartazes  que  foram divulgados  on  line8.  Já  a

notícia  destacada  caracteriza  uma  produção  discursiva  voltada  para  o  domínio  da

internet; assim, sua constituição envolve a interação com um público-alvo que não se

restringe às fronteiras de seu país de origem. 

Logo, é fundamental para a construção da proposta didática a consideração de que esses

discursos atingem um número expressivo de pessoas.  

Além disso, os gêneros em questão têm em comum o fato de pertencerem ao

campo dos discursos midiáticos. Dessa forma, é importante observar que o propósito

social  de  ambos  contempla,  de  diferentes  formas,  a  busca  da  adesão do público  às

informações neles veiculadas. Assim, as atividades aqui privilegiadas buscam direcionar

a compreensão dos alunos a respeito do modo como, em cada gênero, são mobilizados

diferentes  recursos  para atingir  um determinado objetivo.  Maingueneau (2013,  p.72)

afirma que todo gênero visa a uma modificação no contexto em que se realiza. Nas

palavras do autor, “Essa finalidade se define ao se responder à questão implícita: 

‘Estamos aqui para dizer ou fazer o quê’”.  Tendo em vista esse aspecto,  teceremos,

brevemente,  algumas  considerações9 concernentes  a  cada  um  dos  gêneros  aqui

contemplados, de modo a situar a elaboração da proposta didática.   

 A publicidade ou anúncio publicitário é um gênero do universo jornalístico que tem

como  objetivo  convencer  as  pessoas  a  adquirir  determinado  produto  ou  serviço.

Veiculado  em  diversos  suportes  –  como  jornais,  revistas,  folhetos,  internet  –,  esse

gênero conjuga elementos diversos para persuadir o interlocutor quanto à necessidade

8 Tivemos acesso às publicidades por meio de sites que tematizam a questão da objetificação da mulher
nesses gêneros.  
9 Embora a perspectiva adotada neste artigo seja a discursiva, consideramos relevante para a atual proposta
recorrer  também à  contribuição  de  estudos  situados  no  âmbito  da  linguística  textual  (Köche,  Boff  e
Marinelo, 2014, 2015) a fim de reunir informações relativas à caracterização dos gêneros publicidade e
notícia. 
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dos objetos divulgados, como destacam Köche, Boff e Marinelo (2015, p. 87). No que

tange à  sua estrutura,  segundo as autoras,  a  publicidade é  composta pelas  seguintes

partes: título, que necessita ser original de modo a atrair a atenção do leitor; texto, que,

geralmente  acompanhado  de  imagem,  apresenta  o  produto  ou  serviço  oferecido;  e

assinatura,  que consiste no logotipo ou marca do anunciante.  Cabe destacar que essa

estrutura  pode  ser  subvertida,  posto  que  os  gêneros  publicitários,  geralmente,  não

obedecem a regras pré-determinadas. “Nesse caso, é a ausência de recursos específicos

o que faz a especificidade desses textos.” (MAINGUENEAU, 2013, p. 77).  

 Já a notícia caracteriza um gênero do campo jornalístico que relata acontecimentos

recentes.  Comumente  veiculado em jornal  impresso  ou  on-line,  o gênero  cumpre  o

propósito  de  situar  o  leitor  com  relação  ao  assunto  retratado.  Assim,  com  uma

linguagem objetiva, busca fornecer informações exatas e detalhar os fatos, geralmente,

por meio da conjugação entre texto e imagem, como apontam Köche, Boff e Marinelo

(2014, p.47- 49). As autoras pontuam, ainda, que a estrutura da reportagem compreende

as seguintes partes:  título,  que anuncia objetivamente o fato abordado e busca atrair o

leitor; subtítulo ou título auxiliar, que complementa o título por meio do acréscimo de

informações; lead10, que apresenta os aspectos mais importantes do assunto em questão,

geralmente, no primeiro parágrafo do texto; corpo da matéria, que detalha o conteúdo

apresentado no lead  e expõe ao leitor informações que respondem às seguintes questões

relativas ao fato abordado: quem?, o quê?, quando?, onde? como? e por quê? 

 O  (re)conhecimento  das  características  discursivas  e  linguísticas  dos  gêneros

publicidade e notícia é fundamental para o desenvolvimento da presente proposta, uma

vez que é a partir da apropriação desses elementos que os alunos poderão se lançar à

produção escrita dos gêneros (LOPES-ROSSI, 2011). Desse modo, buscamos contribuir

para  o  desenvolvimento  da  autonomia  do  aluno,  tendo  em  vista  o  propósito  de

oportunizar a ampliação de seus conhecimentos para a atuação nas diversas práticas

sociais.  Nessa  perspectiva,  a  metodologia  da  atual  proposta  dialoga  com o  modelo

apresentado por Lopes-Rossi (2011), na medida em que engloba o trabalho com a leitura

e a produção de gêneros com vistas à sua posterior divulgação à comunidade escolar.  

Pontuamos que a produção didática será desenvolvida de maneira gradativa e

que não estipulamos períodos ou quantidade de aulas para a realização das atividades.

Sendo assim, cabe ao professor delimitar o tempo para o seu desenvolvimento a partir

da consideração das especificidades do contexto escolar e das demandas do alunado ao

10 Na proposta didática, utilizamos o correspondente em espanhol para o termo: entradilla. 
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qual se dirige. A esse respeito, ressaltamos que o docente poderá alterar e/ou flexibilizar

a  produção  didática,  adaptando-a  à  realidade  escolar  em que  atua.  Com relação  ao

públicoalvo das atividades, sugerimos que seja composto por alunos de Ensino Médio11,

pois consideramos que, nessa etapa de estudos, os estudantes poderão se engajar melhor

à discussão proposta,  devido ao fato de,  provavelmente,  terem o pensamento crítico

mais desenvolvido relativo a diversas questões sociais.  

 A partir dessas considerações, apresentamos as etapas que constituem a presente

proposta,  as  quais  envolvem  processos  de  leitura,  produção  escrita  dos  gêneros  e

divulgação  dos  resultados  à  comunidade  escolar12.  Dessa  forma,  a  etapa  intitulada

Análisis de los géneros publicidad y noticia: identificando imágenes de la mujer  tem

como  objetivo  desenvolver  atividades  de  compreensão  leitora  a  partir  dos  gêneros

selecionados.  Em  seguida,  na  etapa  A  producir  el  género  y  cambiar  sentidos:

deconstruyendo  prejuicios  y  estereotipos,  os  alunos  serão  motivados  a  lançar-se  à

produção escrita de publicidades, a partir da observação de suas características e de seu

funcionamento em sociedade. No momento denominado Semana de concienciación: la

mujer en la sociedad, apresentamos a proposta de culminância da produção didática que

contempla a divulgação dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos a respeito do tema,

dentre outras atividades. Como atividade final, sugerimos, ainda, a proposta de criação

de uma notícia sobre a realização do evento.  

Antes  da  proposição  das  atividades  mencionadas  acima,  sugerimos  que  o

professor proceda à realização de um debate em sala de aula a fim de contextualizar a

temática da produção didática.  Dessa maneira,  poderá ser feita  uma “sondagem” de

modo  a  observar  como  os  alunos  veem  a  questão  da  representação  da  mulher  na

sociedade para obter uma base de como a turma se posiciona frente ao assunto. Partindo

das experiências e leituras de mundo dos estudantes, que já trazem consigo as próprias

impressões e compreensões sobre a mulher, o que será feito é problematizar as possíveis

visões  do   tema  e  construir,  junto  a  eles,  uma consciência  crítica  sobre  o  assunto.

Importa, nesse processo, alertá-los sobre a urgência da desnaturalização de preconceitos

e  estereótipos  impostos  à  mulher.  A seguir,  apresentamos  possíveis  perguntas  para

conduzir o debate: 

 

11 A escolha da série ficará a cargo do professor, tendo em vista as especificidades do alunado.  
12 Ressaltamos que não estipulamos o idioma de resposta da proposta didática, a exceção das atividades
de produção escrita dos gêneros. Assim, essa orientação deverá ser dada pelo professor.  
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✓ ¿Cuál es tu visión con relación al papel social de la mujer? 

✓ ¿Crees que la mujer es valorada socialmente? ¿Por qué? 
 

✓ ¿De manera personal, define con una palabra cómo ves a la mujer? 
 

Presenta tu justificativa para la elección de esa palabra.  
 

É importante destacar que o professor poderá adaptar a atividade, inclusive, por

meio  do  acréscimo  de  outras  perguntas  ao  debate.  Espera-se  que  surjam  variadas

contribuições  para  a  discussão,  a  partir  do  entrecruzamento  de  diferentes  pontos  de

vista.  Pretende-se, assim, atrair a atenção dos alunos de modo a obter seu engajamento

na realização da produção didática.  

Após a realização do debate, o professor poderá dar sequência à proposta com o

desenvolvimento  das  atividades  de  leitura  e  interpretação dos  gêneros  privilegiados.

Sugerimos,  assim  que  a  etapa  Análisis  de  los  géneros  publicidad  y  reportaje:

identificando imágenes de la mujer se inicie com exposição dos anúncios publicitários

selecionados (Anexos A e B) em Power Point.  

Desse modo, propomos que as publicidades sejam apresentadas em separado e

de forma pausada a fim de que os alunos tenham tempo para interpretá-las e organizar

suas impressões com relação às mensagens que veiculam. Em seguida, sugerimos que o

professor pergunte à turma em que gênero esses enunciados podem ser classificados.

Pretende-se,  com  isso,  motivar  os  alunos  ao  reconhecimento  as  características  das

publicidades apresentadas por meio da observação de seu  conteúdo temático, estilo e

construção composicional (BAKHTIN, 2003). Compreendemos, pois, que a 

identificação do gênero só é possível a partir do estabelecimento de comparações entre

seu conteúdo e uma série de enunciados anteriores.  

Após  a  mobilização  desses  conhecimentos  pelos  alunos,  o  professor  poderá

seguir  fazendo indagações quanto à natureza do gênero.  Com isso, espera-se que os

estudantes reconheçam o objetivo da publicidade, que consiste em convencer o público

a adquirir determinado produto - neste caso específico a cerveja - e que reflitam acerca

da  função social  do  gênero.  É  crucial,  nesse  sentido,  que  observem a  utilização de

diferentes estratégias a fim de persuadir o leitor à adesão da mensagem veiculada em

cada  uma  das  publicidades  apresentadas.  Nessa  análise,  é  fundamental  a

problematização  do  modo  como,  por  meio  da  mobilização  de  recursos  diversos,

preconceitos  e  estereótipos  relativos  à  mulher  são  difundidos  nesses  enunciados.  O
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professor poderá despertar a atenção dos alunos para a questão por meio da realização

de perguntas, a serem respondidas em pequenos grupos, por escrito. Em um momento

posterior,  os  resultados  da  atividade  serão  compartilhados,  oralmente,  pela  turma.

Seguem as questões:   

 

✓ ¿De qué modo se presentan a las mujeres en esas publicidades? 
 
✓ ¿Qué relaciones se pueden establecer entre las imágenes de mujer 
 

presentadas y las expresiones “Ábreme”? y “Pruébala”.  

✓ De acuerdo con el  contexto de cada publicidad, infiere quiénes serían   

los enunciadores de los verbos “Ábreme” y “Pruébala”.  

 

As indagações  apresentadas  orientam os  alunos  à  realização  de  uma  análise

comparativa das publicidades em foco. Tendo em vista esse objetivo, o professor poderá

situar os países de origem das publicidades e, assim, incentivar os alunos a refletirem

sobre  o  modo  como  os  estereótipos  sobre  a  mulher  são  difundidos  globalmente,

inclusive em nossa sociedade, por meio dos discursos circulantes nesse gênero e em

tantos  outros.  Cabe  pontuar,  dessa  maneira,  que  outras  perguntas  poderão  ser

acrescentadas à atividade.  

Em  prosseguimento  à  realização  da  etapa  referente  à  leitura  de  textos  da

produção  didática,  destacamos  o  trabalho  com  a  notícia  intitulada  “Una  marca  de

cerveza brasileña fue cuestionada por su publicidad sexista” (Anexo C), publicada no

jornal eletrônico argentino Clarín.  Inicialmente, propomos que o professor apresente o

texto impresso à turma e peça que os alunos identifiquem o gênero e comentem suas

características.  Espera-se  que,  por  meio  da  interação  de  diferentes  competências

(MAINGUENEAU, 2013) no processo interpretativo, os discentes reconheçam que se

trata de uma notícia e que situem seus principais aspectos. Em seguida, sugerimos que

os alunos, divididos em duplas, respondam por escrito às seguintes perguntas: 

 

✓ ¿Qué se puede inferir  acerca del contenido de la noticia a partir de su

título? 
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✓ Comenta la función de la entradilla de la noticia.  

✓ ¿Cómo se caracteriza la publicidad de cerveza a que la noticia se  refiere?

✓ ¿Cuál es la importancia de la inserción de la voz del antropólogo 

Carlos Federico Lucio en el texto? 
 
✓ “Claro que, en Brasil, un país y una cultura, intrínsecamente 

 
conectados

con la sensualidad y el culto a la belleza, es "difícil"  persuadir al mercado

de la publicidad sobre la importancia de   considerar a las mujeres como

sujetos  y  no  "como  objetos".  ¿Qué  juicio  de  valor  se  presenta  en  ese

discurso? 

 
✓ “Las últimas publicidades optaron por presentar a una modelo que, 

 
si bien

muestra sus atractivos, aparece con un vaso en la mano y con  gesto menos

erotizado.”  Con base en el fragmento anterior, comenta  la importancia de

la crítica social acerca de las publicidades.  

 

As indagações apresentadas cumprem o propósito de conduzir os alunos à análise

do gênero, a partir da consideração de suas principais características. De um ponto de

vista mais amplo, espera-se que os estudantes atentem para a construção de sentidos na

notícia a partir do diálogo entre diferentes vozes e discursos. É significativo, nesse caso,

destacar  que  se  trata  de  uma  notícia  de  determinado  jornal  argentino  acerca  de

acontecimentos  relacionados  à  circulação  social  de  uma  publicidade  de  cerveja

brasileira.  

Nessa  direção,  é  importante  observar  que  o  objetivo  da  notícia  é  relatar  a

repercussão  social  de  um anúncio  publicitário  veiculado  na  televisão  e  na  internet,

diferentemente  dos  dois  cartazes  publicitários  selecionados  nesta  atividade  didática.

Nota-se,  assim,  que esses  enunciados guardam especificidades  significativas,  dada a

mudança do suporte. De acordo com Maingueneau (2013, p. 82), “O modo de transporte

e de recepção do enunciado condiciona a própria constituição do texto, modela o gênero

de discurso”.  É pertinente, nesse sentido, motivar os alunos à realização de uma análise

comparativa do gênero, em cada caso, a partir da verificação de como, por meio de

diferentes recursos, a imagem da mulher é veiculada nos dois suportes.  



18 
 

Em continuidade ao desenvolvimento da produção didática, na etapa intitulada A

producir  el  género  y  cambiar  sentidos:  deconstruyendo  prejuicios  y  estereotipos,

propomos que o professor oriente os alunos na criação de uma campanha publicitária, a

partir da confecção de cartazes, com o objetivo de combater a objetificação da mulher.

Sugerimos que, em um primeiro momento, os alunos esbocem a construção do gênero

com base na consideração de suas principais características. Assim, a partir da escolha

das estratégias de convencimento a serem adotadas, poderão redigir o título, o slogan e

o  texto  da  campanha.  Após  a  correção  do professor,  os  alunos  poderão  lançar-se  à

produção das publicidades (em cartolina ou no computador). Esse trabalho poderá ser

exposto na escola e, também, em seu site/ blog, caso haja, a fim de que possa atingir a

comunidade escolar e o maior número de pessoas possível. Espera-se, dessa forma, que

os alunos se apropriem da língua espanhola de forma contextualizada e que atuem em

sociedade no sentido de promover uma mudança de pensamento e de atitude das pessoas

– inclusive consumidores e até mesmo produtores de cerveja – no que diz respeito à

aceitação de publicidades que veiculam discursos e imagens negativas sobre a mulher.  

Na  etapa  Semana  de  concienciación:  la  mujer  en  la  sociedad,  sugerimos  a

realização de uma culminância interdisciplinar sobre a temática da imagem da mulher

na  sociedade.  Dessa  forma,  propomos  uma interação  entre  a  língua  espanhola  e  as

demais  disciplinas  envolvidas  – como língua portuguesa,  história,  sociologia,  dentre

outras  –  para  a  ampliação  da  discussão  referente  ao  enfoque  aqui  privilegiado.  A

realização de uma semana de conscientização vai ao encontro da necessidade de trazer à

tona a urgência do debate sobre a objetificação da mulher em diferentes âmbitos da

sociedade.  

Dentre  as  propostas  que  poderão  ser  desenvolvidas  no  evento,  destacamos  a

apresentação das publicidades produzidas pelos alunos na etapa anterior, que tiveram

como objetivo desnaturalizar uma série de discursos circulantes na sociedade. Ademais,

sugerimos que o engajamento da comunidade escolar à proposta seja estimulado a partir

de debates, palestras, vídeos e oficinas que evidenciem não somente as lutas e ofensas

sofridas  pela  mulher  como  alvo  de  preconceitos  e  estereótipos,  mas  também  o

surgimento de estratégias de resistência com vistas à conscientização social e à mudança

do quadro vigente.  

Decorridas as atividades da Semana, o professor orientará os alunos na criação

de uma notícia para divulgar a realização do evento. Para o desenvolvimento da tarefa,
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será necessário lançar mão de determinados conhecimentos, construídos ao longo do

desenvolvimento da proposta didática, relativos à composição, estilo e função social do

gênero. A fim de melhor organizar a atividade, sugerimos que os alunos sejam divididos

em grupos,  que serão responsáveis  pelas  diferentes  etapas/partes  da notícia:  redação

(que poderá ser dividida por mais de um grupo), formatação, revisão. Após a correção

do professor, a notícia poderá ser divulgada em diferentes mídias: impressa (jornal da

escola), e digital (redes sociais), de modo a respeitar a natureza do gênero, que envolve

a veiculação em diversos espaços e contextos. Assim, o professor validará o trabalho

realizado  com  o  gênero  e  ressaltará  que  se  trata  de  um  dispositivo  constituído

socialmente a fim de a atender a determinada demanda comunicativa.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente  estudo  apresentou  uma discussão  acerca  da  construção  social  da

imagem feminina. Assim, de acordo com o objetivo de contribuir para a realização de

práticas  de  ensino-aprendizagem  de  espanhol  contextualizadas,  trouxemos  à  tona  a

temática  da  objetificação  da  mulher  a  partir  do  enfoque  em  um  dispositivo

comunicacional específico: as publicidades de cerveja. Nessa perspectiva, apresentamos

uma  proposta  didática  voltada  para  turmas  de  ensino  médio,  baseada  nos  gêneros

publicidade e notícia, a fim de despertar o pensamento crítico dos alunos com relação ao

papel da linguagem na propagação de estereótipos e preconceitos.  

Dessa  maneira,  esperamos  que  o  desenvolvimento  da  temática  a  partir  das

atividades  privilegiadas  proporcione  aos  alunos  uma melhor  compreensão acerca  da

constituição da publicidade e da notícia, tendo em vista o modo como se organizam a

fim de cumprir determinados propósitos sociais. O enfoque dos gêneros discursivos é

fundamental  nesse processo,  uma vez que orienta  a compreensão desses  enunciados

como historicamente situados. Segundo Bakhtin (2003, p. 261), “Cada gênero possui

sua heterogeneidade,  ou seja,  sua característica individualizada.  A funcionalidade do

gênero se adequa a situação em que este é empregado.”   

A partir dessas considerações, a produção didática prioriza a leitura e a produção

dos  gêneros  selecionados  e  sua  posterior  circulação  social  (LOPES-ROSSI,  2011).

Dessa  forma,  buscamos  construir  atividades  que  estimulem a  percepção  dos  alunos

acerca do entrecruzamento de diversas vozes no interior dos gêneros. É fundamental
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para  o  desenvolvimento  da  proposta  o  reconhecimento  de  que  as  publicidades

destacadas  (re)produzem  imagens  de  mulher  que  circulam  nas  relações  sociais.

Compreende-se,  assim,  que  os  estereótipos  imputados  ao  gênero  feminino  são

difundidos por meio de relações dialógicas. Esses discursos estão tão entranhados na

sociedade que,  quando um indivíduo os  reproduz,  sequer imagina o quanto impacta

negativamente a vida das mulheres de forma geral. Sendo assim, no debate inerente à

proposta, é essencial atentar para o fato de que determinadas representações sociais das

mulheres estão atreladas a uma série de abusos, assédios e diferentes formas violência

de que são vítimas cotidianamente.  

É urgente, portanto, a mudança de perspectiva com relação à mulher, a partir da

desconstrução  de  uma  série  de  discursos  cristalizados  referentes  à  sua  imagem.

Acreditamos que a escola tem um papel fundamental nesse sentido,  dado o objetivo

mais amplo de formar sujeitos críticos e conscientes quanto à sua atuação em sociedade.

É a partir desse olhar que propomos, neste estudo, a realização de atividades voltadas

para a  sala  de aula  de espanhol,  que priorizam o engajamento do aluno de modo a

propiciar o surgimento de novos discursos a partir do questionamento de concepções e

de práticas discriminatórias. Afirmamos, assim, a relevância da construção de projetos

pedagógicos que tenham significado para a vida dos estudantes e para a comunidade a

que pertencem. Vale lembrar que,  para uma mudança social  efetiva,  é crucial  que a

discussão ultrapasse os muros da escola.  
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ANEXO A – PUBLICIDADE CERVEJA BALBOA (PANAMÁ) 
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Disponível em: <http://coeducacionalboran5.wixsite.com/lenguaje  -  sexista/publicidad  -  sexista   >. Acesso

em julho de 2018. 

 

 

ANEXO B – PUBLICIDADE CERVEJA REGIONAL PILSEN (VENEZUELA) 

 

 
Disponível  em:  <http://sagradacerveza.blogspot.com/2010/06/las  -  mujeres  -  y  -  la  -  cerveza  -

desde  las.html  >. Acesso em julho de 2018. 

ANEXO C – NOTÍCIA VEICULADA NO JORNAL ARGENTINO CLARÍN 

 

Machismo en TV 
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UNA MARCA DE CERVEZA BRASILEÑA FUE CUESTIONADA POR SU 

PUBLICIDAD SEXISTA 

Vender un producto y vender a la chica junto con el producto, como si fuera un objeto,

no es nuevo. Pero recién ahora se empieza a cuestionar y las empresas deben responder

ante las denuncias de los televidentes.  

 

 
       Publicidad de cerveza. 

 

Una  marca  de  cerveza  brasileña  fue  cuestionada  por  una  campaña  publicitaria  con

"garotas (mujeres) semidesnudas" siguiendo una estrategia de marketing "machista" que

indignó  al  público.  Consumidores  organizaron  una  protesta  contra  lo  que  llaman

sexismo en TV y redes sociales, según el análisis de una investigadora. 

El guion de la publicidad combinaba verano, una chica de cuerpo ondulante como las

aguas de las playas de Río de Janeiro con una diminuta falda roja, una escotada camisa

blanca y una botella de cerveza en su mano. 

La campaña de Itaipava fue presentada en los horarios centrales de la televisión por aire

y por Internet, lo que permitió mejorar sus ventas, aunque, al mismo tiempo, afectó la

"calidad" de la imagen del producto, explicaron los especialistas. 

El síntoma de que la cervecería hizo un mal negocio "cualitativo" surgió en el repudio al

principio espontáneo visto en las redes sociales donde comenzaron a surgir los hashtags

como #bastadeasedio y #miprimerasedio. 

Ese  descontento  de  miles,  tal  vez  cientos  de  miles  de  internautas,  comenzó  a

corporizarse en reclamos institucionales en los organismos que velan por la "calidad de
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la publicidad", explicó el antropólogo Carlos Federico Lucio. "La gente está prestando

más  atención a  la  publicidad,  la  gente  está  alerta  al  machismo en las  películas,  las

novelas y los programas de televisión", dijo. 

El  antropólogo  coordina  el  programa  "propaganda  consciente",  que  premia  a  los

anunciantes y las agencias que utilizan argumentos y lenguajes con "responsabilidad

social". 

Claro  que,  en  Brasil,  un  país  y  una  cultura,  intrínsecamente  conectados  con  la

sensualidad y el culto a la belleza, es "difícil" persuadir al mercado de la publicidad

sobre la importancia de considerar a las mujeres como sujetos y no "como objetos". 

La consecuencia de esas quejas del público sobre las "garotas objeto" fueron que la

cervecería, que no llegó a ser sancionada, realizó otra campaña más "pudorosa" y con

menos alegorías "fálicas" en la manipulación de las botellas. 

Las últimas publicidades optaron por presentar a una modelo que, si bien muestra sus

atractivos, aparece con un vaso en la mano y con gesto menos erotizado. 

Esta revisión de la propaganda comercial se produjo luego de las quejas recibidas por la

Comisión Nacional de Auterregulación Publicitaria. Las medidas pueden ser desde una

recomendación,  pasando  por  una  advertencia,  la  obligación  de  que  la  propaganda

incorpore un texto aclaratorio, como ocurre con algunos medicamentos. 

Los cambios no son drásticos, pero indican que tanto anunciantes como agencias "van

tomando conciencia" sobre la necesidad de hacer una publicidad menos agresiva. 

Disponível  em:  <https://www.clarin.com/entremujeres/genero/marca  -  cerveza  -  brasilena  -

cuestionada  publicidad  -  sexista_0_S1RYjni6g.html   >. Acesso em 18 de julho de 2018. 
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