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Um dia 
Vivi a ilusão de que ser homem bastaria 
Que o mundo masculino tudo me daria 

Do que eu quisesse ter 
 

Que nada 
Minha porção mulher, que até então se 

resguardara 
É a porção melhor que trago em mim 

agora 
É que me faz viver 

 
Super-homem – a canção (Gilberto Gil)
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Prefácio

Consumindo a magia das 
representações publicitárias

Talvez a melhor síntese desta investigação diga respeito a algo muito sim-
ples, mas difícil de provar, a dor experimentada pelos que ocupam os es-
paços desprivilegiados no macrocosmo social (Bourdieu, 1997) diante da 

publicidade e seu efeito demonstrativo do valor superior do padrão normativo do 
estilo de vida da classe média. É assim que as reflexões teóricas sobre a significa-
ção do trabalho na publicidade e no mundo da vida, aliadas à pesquisa empírica da 
recepção publicitária, fazem deste livro uma via estimulante para a compreensão 
do ritual do consumo, que reproduz (e renova) o sentido das relações de gênero e 
também as relações de classe. A dominação masculina, a invisibilidade da classe 
e a idealização do trabalho são percebidas e aceitas parcialmente pelas mulheres 
entrevistadas a partir da “leitura” dos anúncios e dos modos de ser e viver que pre-
servam a magia das mercadorias, tal como escreveu Everardo Rocha. 

Filiando-se aos pressupostos renovados do materialismo de Raymond 
Williams e Pierre Bourdieu, a autores da sociologia e da antropologia brasi-
leiras e aos estudos de gênero, a autora não apenas mostra o poder da sedução 
das imagens dos anúncios, como também demonstra que a ética estética da 
hipermodernidade (Lipovetsky; Serroy, 2015) entra em conflito com a feiura 
da desigualdade brasileira.

 Sobretudo, sob a ótica do conhecimento interdisciplinar comunicacio-
nal dos usos sociais da mídia, a autora discute a complexidade da incorpora-
ção das representações do trabalho e dos produtos – anunciados na televisão 
e na internet – na fricção com a experiência da vida cotidiana no lar, lugar de 
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conflitos associados aos gastos do orçamento familiar e à divisão de tarefas 
domésticas. Como resultado, oferece-nos respostas (abertas) às perguntas so-
bre as interações entre o fluxo dos comerciais e as receptoras da “nova classe 
trabalhadora”, sobre o processo de encantamento e desencantamento gerado 
pela publicidade na administração diária da escassez por donas de casa, sobre 
a heterogeneidade das identidades femininas de mulheres de condição social 
modesta.

 Por sua filiação teórica, não é de se admirar que as respostas evidenciem 
que, como todas as demais convenções produtivas da sociedade burguesa, 
a publicidade tanto estimula como regula o potencial para o exercício da 
liberdade humana. A menos que se queira uma resposta mais taxativa e não 
menos verdadeira, a de que no capitalismo quanto mais próximo se encontra 
o grupo do reino da necessidade, maior a chance de ser privado da liberdade 
e do bem-estar físico e emocional. Milena, todavia, escolhe a dialética da 
esperança: revelar a exploração, o sofrimento e a dignidade no trabalho, a 
invenção da vida diária e suas dinâmicas de conformismo e inconformismo, a 
desconstrução e a construção subjetiva de si, a renovação dos laços familiares 
e a solidariedade grupal. O valor da pesquisa empírica de consumo e recepção 
da mídia parece aqui encontrar sua vocação, a de não se afastar da realidade 
social e cultural em nome de abstrações e modelos teóricos reducionistas, já 
que, no exercício intenso, no trato com o imenso volume de dados da pesquisa 
qualitativa, Milena demonstra que o uso da forma mercadoria significa, a um 
só tempo, opressão e desejo de autonomia. 

Veneza Mayora Ronsini (UFSM/Pesquisadora CNPq)
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