
Depoimento de David Wincley, 16 de agosto, de 2017. 
 
Escrever uma monografia que contenha um tema tão complexo como a 
questão dos imaginários femininos contemporâneos não é uma tarefa 
simples. Ela requer esforço, dedicação, paciência, persistência, desejo de 
aprender e principalmente uma boa base teórica e direção. 
 
O interesse pelo tema surgiu, infelizmente, de uma constatação que só me foi 
possível graças a vivência com algumas mulheres que foram essenciais em 
minha vida. Mediante as amizades construídas ao longo de anos e 
consequentemente uma sólida intimidade com essas mulheres, percebi da 
maneira mais dura que a grande maioria delas havia sofrido em algum 
momento de suas vidas algum tipo de violência, física, moral, de gênero e até 
mesmo a violência sexual.  
 
Quando me deparei com esse cenário, uma inquietação violenta tomou conta 
dos meus pensamentos e um tema que me parecia tão distante como os 
imaginários femininos, começou a me parecer interessante e talvez uma 
ponte para o entendimento dos motivos que levam, em pleno século XXI, 
ainda existirem tantas mulheres vítimas dos mais variados tipos de violência. 
 
Três perguntas iniciais me surgiram: Seria eu um imã de mulheres que 
sofreram violência? Ou será que a violência é a realidade de muitas mulheres 
e não só eu como muitas outras pessoas ainda não paramos para dar a 
devida atenção para esse tema? Quais mecanismos colaboram e viabilizam 
os mais variados tipos de violência contra a mulher?  
 
Enquanto eu me fazia essas perguntas olhei para TV e observei um 
comercial publicitário da campanha “Itaipava 100%” protagonizada pela 
modelo Aline Riscado interpretando a garçonete “Verão” e mais duas 
perguntas me surgiram ao olhar de forma atenta para aquele comercial: De 
que maneira a publicidade cervejeira brasileira tem representado a figura 
feminina? Será que essas representações podem contribuir para a violência 
contra a mulher? 
 
Nesse dia foi decidido o tema da pesquisa e o objetivo era a construção de 
um trabalho com forte referencial teórico no qual fosse possível encontrar 
respostas concisas para os meus questionamentos e dúvidas. O primeiro 
passo foi procurar a Prof. Dra. Denise da Costa Oliveira Siqueira, peça chave 
no desenvolvimento da pesquisa. Foi através dela que pude ter acesso a um 
amplo referencial teórico desconhecido por mim até então, passando por 
David Le Breton, Marcel Mauss entre outros importantes autores e 
pesquisadores.  
 



A partir das orientações e instruções que me foram passadas, dia após dia eu 
me encontrava mais envolvido e interessado pela pesquisa e todos os 
processos necessários para sua conclusão. O processo de leitura e 
observação do material empírico escolhido abriu novos horizontes para mim 
e foi possível a descoberta de muitos outros fatores que contribuem para 
identificar a violência contra a mulher. Descobri que eles estão ligados as 
representações do imaginário feminino dentro da publicidade, sendo uma 
delas a publicidade cervejeira.  
 
As respostas para muitas perguntas foram respondidas, tais respostas 
contribuíram para a conclusão de que, apesar dos avanços e conquistas das 
mulheres dentro da sociedade brasileira, existe um jogo de forças, que busca 
minimizar e ridicularizar o indivíduo social feminino, sendo a publicidade 
cervejeira uma peça importante nesse jogo. 
   
Pode-se acreditar que na sociedade contemporânea tornou-se “normal” um 
desprezo ao balizamento ético, no que diz respeito às finalidades e objetivos 
da idealização do corpo feminino, confundido constantemente como objeto, 
destituído de valores e sentimentos, convertido em campo de limites e 
fragilidades. 
 
!


