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RESUMO

Os anúncios publicitários têm uma estrutura simbólica que tende a destinar-se ao convencimento do consumidor
quanto à importância e necessidade que um determinado produto pode ter em sua vida. Para tanto, a publicidade
utiliza-se  de  um  discurso  que  leva  o/a  consumidor/a  estabelecer  com  o  produto  um  tipo  de  relação  pessoal  e
atribuição de valores, colaborando para a construção das relações e desigualdades de gênero na sociedade por meio
do consumo. Nessa perspectiva, a educação para o consumo torna-se importante, uma vez que contribui para a
aquisição de conhecimentos e atitudes do consumidor frente aos produtos a serem adquiridos. Partindo-se desses
pressupostos analíticos, este trabalho busca apresentar os resultados de uma oficina “Gênero, Educação e Consumo”,
realizada entre mulheres da periferia de Fortaleza, que teve por intuito sensibilizá-las como consumidoras por meio
da formação de um grupo de discussão sobre relações de consumo e construção de gênero a partir de anúncios
publicitários. Como resultado, esta oficina apontou para a possibilidade de construção da cidadania e do consumo
consciente, permitindo, na perspectiva dessas mulheres, incorporarem a defesa de seus direitos no cotidiano.
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1 INTRODUÇÃO

Os  anúncios  publicitários  têm  uma  estrutura  simbólica  que  tende  a  destinar-se  ao

convencimento do consumidor quanto à importância e necessidade que um determinado produto

pode ter em sua vida. Para tanto, a publicidade utiliza-se de um discurso que leva o/a

consumidor/a a estabelecer com o produto um tipo de relação pessoal e atribuição de valores,

colaborando  para a construção das relações e desigualdades de gênero na sociedade  por meio do

consumo. Nessa perspectiva, a educação para o consumo torna-se importante, uma vez que

contribui  para  a  aquisição  de  conhecimentos  e  atitudes  do  consumidor  frente  aos  produtos  a

serem adquiridos.

   Partindo desses pressupostos analíticos, a serem adiante desenvolvidos, este artigo

apresenta os resultados de uma oficina sobre “Gênero, Educação e Consumo”, realizada entre um
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grupo de mulheres da periferia de Fortaleza em maio de 2009, no âmbito do desenvolvimento da

disciplina “Educação do Consumidor” do Depto. de Economia Doméstica da Universidade

Federal do Ceará - UFC. Essa oficina que teve como objetivo discutir as relações de gênero nos

hábitos de consumo, verificando como o grupo de mulheres participantes se (re) posiciona, diante

dos atributos e valores que a mídia produz sobre homens e mulheres. O público participante da

Oficina foram mulheres com idade entre 35 e 60 anos, integrantes do projeto Organização Granja

Portugal Solidária – SOLIDU, que surgiu em 2001, como resultado dos vários processos de

articulação do movimento popular, debates sobre a socioeconomia e empreendedorismo

solidário.

O espaço utilizado para a oficina foi uma sala de leitura de uma unidade Casa Brasil4

situado no bairro Granja Portugal, periferia de Fortaleza. Esta região é denominada Grande Bom

Jardim e revela com maior profundeza as desigualdades sociais produzidas pela ausência das

políticas públicas de desenvolvimento na cidade. Como resultados, que serão

pormenorizadamente apresentados, esta oficina apontou para a possibilidade de construção da

cidadania e do consumo consciente, permitindo, na perspectiva dessas mulheres, incorporarem a

defesa de seus direitos no cotidiano.

2 REVISÃO DE LITERATURA

Para se discutir as relações de consumo e poder contribuir efetivamente com a educação

do consumidor fazem-se necessário entender a sociedade de consumo. Portilho (2005) diz que

esta apresenta complicações e não pode ser generalizada, pois a idéia de uma “Sociedade de

Consumo” vai além da idéia trivial que todos os membros dessa sociedade consomem, uma vez

que todos os seres humanos e todas as criaturas vivas consomem e sempre consumiram. Para

Pietrocolla (1986),
                                      Sociedade de consumo tem como meta fundamental produzir mercadorias, vendê-las,

produzir outras, vendê-las e assim num eterno círculo vicioso envolver todos os homens
numa rede de relações sociais, em que produzir e adquirir mercadorias se torna o eixo
condutor de todas as ações humanas (PIETROCOLLA,1986, p.13).

4 As  unidades  Casa  Brasil  funcionam  em  áreas  de  baixo  índice  de  desenvolvimento  humano,  e  o  projeto  leva  às
comunidades computadores e conectividade, e privilegia, sobretudo, ações em tecnologias livres aliadas a cultura,
arte, entretenimento, articulação comunitária e participação popular. Acesso em: 18 de maio de 2009.
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Refletindo sobre a mídia e suas influências, Badue (2005) afirma que não se pode negar a

influência e importância da comunicação na história da humanidade como um todo, seja para

transmissão de conhecimentos, seja para registro e memória de nossa leitura de mundo, seja para

socialização  de  indivíduos  e  comunidades.  Desta  forma,  a  mídia  assume  um  papel  de  tamanha

relevância nas nossas vidas e na formação de nossos valores.

De acordo com Sabat (2001) é por meio da publicidade que o produto massificado,

produzido em larga escala, é revestido de pessoalidade, de humanidade ao ser associado aos

sujeitos. Cria-se uma espécie de valor simbólico, que é um elemento constante no discurso

publicitário, pois é por meio desse valor que são tecidas as relações entre produto e consumidor/a

e, em decorrência disso, o produto desperta algo tão subjetivo como o desejo. Isso acontece

porque “o sistema fala em nome de todos, dirige a todas suas imperiosas ordens de consumo, e

espalha a febre compradora entre todos” (GALEANO, 2007, p.14).

Consumir, para a Associação Terrazul5 é uma forma de atender as necessidades internas e

externas, primárias e secundarias, adquirindo algo ou utilizando produtos e serviços, sejam

produzidos pela natureza ou pela atividade humana. E o consumismo é uma característica da

sociedade contemporânea que produz impactos sobre o ambiente natural, colocando em risco a

sustentabilidade de gerações futuras. Suas características são: acumulação de bens estimulada

pelo sistema capitalista de produção e consumo, pensamento de que prestigio social depende da

capacidade de gastar e consumir bens desnecessários, e ainda que consumo seja sinônimo de

felicidade e bem estar (ASSOCIAÇÃO TERRAZUL, 2005).

Trazendo os estudos sobre a sociedade de consumo para a perspectiva de gênero, parte-se

da idéia inicial de que a noção de gênero aqui é utilizada para marcar as diferenças entre homens

e mulheres e especificar que essas não são de ordem física e biológica. Assim, falar de gênero é

referir-se a características atribuídas a cada sexo pelas distintas sociedades e culturas (SAYÃO;

BOCK, 2002).

Nesse sentido, a diferença biológica seria apenas o ponto de partida para a construção

social  do  que  é  ser  homem  ou  mulher.  Sexo  é  atributo  biológico,  enquanto  que  gênero  é  uma

5 A Associação Alternativa Terrazul, em 2005, desenvolveu uma cartilha com a temática sobre Consumo e Gênero,
para realizar oficinas no Programa Comunitário Solidário, projeto fomento ao consumo sustentável. Disponível em:
www.terrazul.m2014.br. Esta cartilha serviu-nos como base para a construção da metodologia da nossa oficina. A
Associação Alternativa Terrazul desenvolve ações sócio-ambientais, e têm como missão contribuir para a construção
de uma consciência crítica e ambiental na sociedade, através da educação popular, por meio de programas, projetos,
lutas e intervenções nas políticas públicas.
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construção social e histórica. A noção de gênero, portanto, aponta para a dimensão das relações

sociais presentes nas representações sobre o feminino e o masculino (SAYÃO; BOCK, 2002).

Para Fagundes (2001), o papel do gênero é a expressão pública da identidade ou conjunto

de condutas esperadas associadas à sexualidade e socialmente exigidas aos indivíduos, de acordo

com suas distinções marcadas pelo próprio gênero. Neste contexto, os papéis femininos e

masculinos são estereotipados mediante expectativas de uma conduta adequada a cada sexo, e

que as atribuições quanto a esses papéis originam desigualdades de gênero.

Apesar das modificações sofridas pela sociedade, Carvalho (1995) afirma que ainda é

predominante a influência do gênero no estabelecimento de papéis sociais. Estas determinações

do que é ser masculino e feminino construiu-se, historicamente, num contexto familiar no qual a

autoridade masculina era característica marcante na reprodução da família nuclear, o homem

tornado marido e pai e, portanto, chefe de uma família específica, exercia a autoridade marital e

parental  sobre  os  demais  componentes  da  família  de  acordo  com o  gênero.  A mulher  exercia  a

atividade de mãe, responsável pela criação e socialização dos filhos e pela manutenção da ordem

no lar.

Conforme Almeida (2002), o meio publicitário ainda insiste em fortalecer a associação

entre mulher, espaço doméstico e consumo. Como os publicitários de produtos voltados para o lar

precisam de um público alvo, privilegiam, nesta seleção, o que consideram ser consensual para o

grupo que compõe a maior faixa de interessados em tais produtos, neste caso, o da mulher. O

mesmo acontece nos comerciais de carro, cervejas e outros artigos que são elaborados pensando-

se exclusivamente nos interesses masculinos.

Como contraponto, a defesa do consumidor tem a função de proteger o consumidor por

meio de divulgação de informação sobre a qualidade dos bens e serviços e de atividades de

pressão sobre as entidades públicas com o intuito de defender os direitos dos consumidores

(LOBO, 2000). Nessa perspectiva, a defesa do consumidor não é apenas a punição dos que

praticam  atos  ilícitos  e  violam  os  direitos  do  consumidor,  como  também  refere-se  à

conscientização dos consumidores quanto aos seus direitos e deveres. Cabendo ainda a defesa do

consumidor alertar os fabricantes, fornecedores e prestadores de serviços sobre suas obrigações e

demonstrar que agindo corretamente os mesmos respeitam o consumidor e ampliam seu mercado

de consumo, contribuindo para o desenvolvimento do país (WIERZCHÓN, 2008).

http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dever
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Uma outra forma de se pensar educação para o consumo, é pensar a perspectiva de um

consumo sustentável ou consumo responsável. Para Esmeraldo (2006), a noção de

desenvolvimento sustentável introduzida pela ONU na 1ª conferência das Nações Unidas,

significa a utilização racional dos recursos naturais e do meio ambiente, de forma que não se

esgotem e de modo que possam ser garantidos para gerações futuras. Nesse ponto, Portilho

(2005) nos diz que, “o consumo deve ser repartido (assegurando as necessidades básicas de

todos), socialmente responsável (de modo que o consumo de alguns não comprometa o bem-estar

de outros) e sustentável (sem comprometer as escolhas das futuras gerações)” (PORTILHO,

2005, p. 136).

O consumo responsável envolve questões tais como: quem participou do processo

produtivo e em que condições? Como foi utilizada a matéria-prima? A fábrica preocupou-se em

minimizar o impacto ambiental causado pelo processo produtivo? Porém, na maioria dos casos,

quando são levantadas essas questões ficam sem respostas, porque os vendedores e mesmo o

proprietário  da  loja  não  sabem  nada  a  respeito.  Mas,  a  partir  do  momento  em  que  surge  o

interesse em relação aos processos produtivos e comerciais, o consumidor, finalmente inicia o

percurso à procura de informações, dados, opções, alternativas. E finalmente, ele poderá constatar

que muitas questões têm respostas, o que precisamos é saber procurá-las, classificá-las e ponderá-

las em nossas escolhas (ASSOCIAÇÃO TERRAZUL, 2005).

Articulando as idéias de Almeida (2002), Carvalho (1995) e Portilho (2005), é possível

constatar a afirmação do papel social da mulher na sociedade, e verificar que a mídia reforça a

relação da mulher com a manutenção e as necessidades básicas da família.

3 METODOLOGIA

A realização do trabalho deu-se por meio das seguintes etapas: inicialmente realizou-se

um levantamento bibliográfico sobre a temática e, posteriormente, houve a realização da oficina

com o grupo de mulheres no Bairro Granja Portugal em Fortaleza.

A metodologia utilizada na oficina constituiu-se em dinâmicas de grupo.  Inicialmente, foi

realizada uma dinâmica de entrosamento visando uma melhor socialização entre as participantes

e as mediadoras. Foram expostas diversas gravuras, como de famílias, animais, objetos, dinheiro,

bebidas, cartão de crédito, roupas e comidas. As participantes escolheram algumas gravuras de
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seu interesse. Depois disso, foi pedido que se apresentassem e explicassem porque escolheram

determinada gravura, permitindo assim que elas falassem um pouco de suas vidas, suas famílias,

seus gostos e desejos.

Em seguida, foi realizada uma outra atividade, visando saber qual idéia que o grupo tinha

sobre gênero.  Para isso foram expostos numa parede dois painéis em branco, um voltado para o

homem e outro para a mulher e, no chão, foram colocadas diversas gravuras de materiais de

consumo variados. Em seguida, foi pedido que as participantes escolhessem algumas dessas

gravuras e as colassem no painel ao qual achavam que se encaixaria melhor. Depois de feita a

colagem, foi iniciada uma discussão sobre gênero e consumo, em que as participantes falaram

sobre a visão que tinham sobre o papel do homem e da mulher. Com isso, foi seguidamente

desenvolvido o conceito de gênero e explicitado como esta questão está fortemente relacionada à

propaganda e conseqüentemente ao consumo. A segunda atividade constituiu-se na exposição de

diversos recortes publicitários espalhados pelo chão. Foi pedido que as participantes circulassem

em volta do mesmo, observassem bem os recortes e escolhessem alguns deles. Os recortes

tratavam-se de publicidades que utilizam imagens de homem ou mulher para vender seus

produtos, tais como: panelas, perfumes, carros, batons, cuecas, tintura para cabelo e sapatos.

Depois disso, foi perguntado o que perceberam acerca dos recortes escolhidos, e se estes

reproduziam à questão do gênero.

Em seguida, formamos uma grande roda composta por mediadoras e participantes e

iniciamos uma discussão sobre o tema central da oficina. Relatamos diversas propagandas que

reforçam a questão do gênero, falamos sobre as artimanhas que os publicitários utilizam para

atrair os consumidores e abordamos sobre alguns direitos e deveres dos mesmos. Neste momento,

as participantes tiveram total liberdade para falar, fazer perguntas e relatar fatos acerca do

assunto.

Para finalizar, foi realizada uma dinâmica denominada teia do consumidor consciente,

está teve como objetivo avaliar assimilação do conteúdo repassado ao grupo.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A dinâmica inicial, na qual foi pedido que as participantes observassem imagens

colocadas no chão e com isso escolhessem as que mais se identificassem, permitiu que

conhecêssemos um pouco sobre a vida das participantes e suas preferências. Posteriormente, com



7

a realização da a montagem do painel que buscou fazer o resgate de como se dá à construção de

gênero identificou-se que, no “painel masculino”, foram completadas imagens relacionadas a

objetos materiais individuais e produtos cosméticos, tais como: perfumes, carros, roupas e

bebidas alcoólicas, já, no “painel das mulheres” imagens relacionadas à casa, produtos de beleza

e roupas. Esse painel demonstrou que existe, na concepção das participantes, a idéia de que a

mulher tende a se preocupar com a casa e a família, e o homem consome pensando em si próprio

e no seu lazer. Essa característica reproduz as relações de gênero predominantes na nossa

sociedade quanto ao consumo. No terceiro momento da oficina, com a uma explanação sobre o

que é publicidade e propaganda, as mulheres identificaram de que se tratava a publicidade e para

quem ela estava direcionada.

Como primeiro ponto a ser discutido, a partir das observações das mulheres acerca das

perguntas realizadas na oficina, foi possível perceber que os hábitos de consumo dos homens são

percebidos de formas diferentes em relação aos hábitos das mulheres, tendo em vista que as

mulheres  associam  as  compras  com  a  economia  de  tempo  no  trabalho  doméstico,  como,  por

exemplo, no uso de máquinas de lavar roupa. Nesse sentido, Bruschini (1990), afirma que o

trabalho doméstico é voltado para a manutenção da família e engloba atividades relativas ao

cuidado com a moradia, a alimentação, as crianças, a manutenção com a rede de parentesco e

administração geral da unidade doméstica. Essas atividades são socialmente atribuídas às

mulheres. A discussão sobre trabalho doméstico requer uma articulação sobre a divisão sexual do

trabalho, já que a mesma se baseia no gênero, determinando atividades para homens e mulheres,

na medida em que imputam às últimas um papel que as inferioriza socialmente. Como resultado

significativo que obtivemos da oficina, identificados que a publicidade dirige-se ao consumo

voltado para as mulheres de produtos associados ao trabalho doméstico e, com isso, reproduz a

divisão sexual do trabalho e, como conseqüência disso, as desigualdades de gênero.

Um segundo ponto importante de discussão é o de que, na realização da oficina, o foco

dado para o significado de consumo consciente não se restringiu somente ao meio ambiente. O

sentido empregado por elas esteve intimamente relacionado à produção capitalista e a sociedade

consumidora de seus serviços e produtos. Isso foi percebido na associação que fizeram quanto ao

seu próprio trabalho produtivo e a falta de reconhecimento do mesmo. Essa percepção foi

possível devido o trabalha que realizam na cooperativa, que tem como práticas a economia

solidária, pois buscam a satisfação das necessidades humanas, a justiça social, a igualdade de
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gênero, raça, etnia, o acesso igualitário ao conhecimento, a informação, bem como, a segurança e

soberania alimentar. Sendo assim, a economia solidária não tem como fim somente gerar renda,

mas utiliza a geração de renda como um meio para a construção de relações sociais solidárias e

coletivistas na sociedade (MANETTI et. al, 2008).

Sobre consumo consciente, verificou-se que as mulheres tinham sua própria compreensão.

Um fato bastante importante a ser relatado é a importância do saber popular que essas mulheres

possuíam, pois se muitas não possuem o saber científico e assim não souberam responder,

entretanto,  elas  dialogaram  conosco  por  meio  de  seu  conhecimento  empírico  este  adquirido  no

seu  cotidiano.  Dessa  maneira,  foram  usados  exemplos  do  dia-a-dia  para  explicar  o  significado

que atribuem ao consumo e gênero e, por meio disso, constata-se que as mulheres se apropriaram

dos distintos saberes, sejam eles científico ou empírico em diálogo constante conosco, estudantes

de Economia Doméstica.

Finalmente, como um terceiro e último ponto de discussão, podemos observar que

algumas mulheres demonstraram buscar seus direitos como consumidoras, mas somente quando

compram algo que não esta em perfeito estado ou quando compram alimentos que estão

vencidos.

5 CONCLUSÃO

A partir dos anúncios publicitários postos na oficina foi possível discutir as representações

de gênero e consumo, percebendo que muito mais do que seduzir o/a consumidor/a, ou induzi-

lo/a a consumir determinado produto, a mídia (re)produz valores e saberes, pretende regular

condutas e modos de ser, e propõe fabricar identidades e representações que reproduzem

relações de poder e de desigualdade de gênero.

Os comerciais refletem padrões estabelecidos socialmente, sendo comum valerem-se da

construção de estereótipos associados a modelos masculinos e femininos. Estes estereótipos

geralmente passam despercebidos pelos receptores (consumidores), que acabam assimilando tais

construções como suas e naturalizando-as. O discurso publicitário, para representar homens e

mulheres, utiliza-se das relações de gênero predominantes na nossa sociedade ao demonstrá-las

de uma forma atraente com o intuito de torná-las aceitáveis, desejáveis e por isso, consumível.
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Dessa maneira, as propagandas vendem para os consumidores estilos de vida, sentimentos, visões

de mundo e não apenas produtos (CRUZ, s/d).

Contudo, com as reflexões advindas às atividades da oficina realizada, observamos que as

mulheres da periferia de Fortaleza manifestam suas noções quanto aos seus direitos como

consumidoras, embora não sabiam como exigi-los, e onde fazer as reclamações. Assim ao fazê-

lo, com exercício dialógico como o que realizamos na oficina de educação do consumidor – e que

foi proposto aqui como uma práxis profissional possível de ser realizada pelo economista

doméstico -, essas mesmas mulheres, em que pese às relações desiguais de gênero predominantes

e veiculadas pela mídia, (re) posicionam-se como mulheres e consumidoras.
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