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O Grupo de Pesquisa “Comunicação, Jornalismo e Epistemologia da Compreensão”, no 

contexto do projeto de pesquisa “A compreensão como método” – desenvolvido 

conjuntamente entre a Faculdade Cásper Líbero (FCL) e a Facultad de Comunicaciones 

da Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia –, realiza, no dia 12 (manhã e tarde) 

de dezembro de 2015, com um pré-evento dois dias antes, em 10 de dezembro, às 

19h30, o seu I Seminário Brasil-Colômbia de Estudos e Práticas de Compreensão. 

A presente proposta, a ser apresentada nesse seminário, tem como objeto de estudo 

campanhas publicitárias voltadas ao público feminino. Considera-se como contexto o 

fato de que as mulheres estiveram fadadas a ter a própria identidade, muitas vezes, pré-

concebida e imposta pela forma com que o gênero feminino é historicamente 

representado. Zygmunt Bauman pontua que, no que ele chama de modernidade líquida, 

uma identidade fixada solidamente é um fardo; e esse pensamento reforça o quanto 

elementos comuns da comunicação, como os estereótipos, retiram de certos grupos a 

opção pela construção de uma identidade autêntica. Atualmente, observa-se uma 

sociedade em constante movimento, portanto já não fazem sentido definições de 

identidade rígidas e inegociáveis. Por isso, o notável clamor das mulheres por 

representações femininas que fujam do que lhes foi imposto em certo momento pela 

sociedade. O escopo da pesquisa exploratória tem como base peças de campanhas 

publicitárias brasileiras e estrangeiras, dos últimos 10 anos, destinadas ao público 

feminino, a fim de analisar a recente evolução na forma como a identidade do gênero é 

apresentada em modo de diálogo que se constrói em suas narrativas. O filósofo Martin 

Buber já tinha escrito, há quase 100 anos, que existem duas formas do EU se relacionar 

com o Outro. O Eu-Isso, que, quando referido ao humano, institui uma experiência 

monológica e com olhar distante, e o Eu-Tu, uma experiência dialógica de encontro na 

reciprocidade. A pesquisa se propõe a ilustrar essas diferentes relações com peças da 

publicidade, em que o Tu é a mulher que, em casos nada raros, é tratada como Isso. Há 

exemplos positivos, como a campanha publicitária “Retratos da Real Beleza”, da Dove, 

e outros que causaram maior polêmica, como a “Hope Ensina”, com a modelo Gisele 

Bündchen. Utiliza-se do estudo da teoria da compreensão como método, com autores 

como Dimas Künsch e Luís Mauro Sá Martino e do pensamento de Martin Buber para 

refletir sobre os pontos em comum de algumas campanhas publicitárias bem e mal 

recebidas pelo público feminino na última década.   
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