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“VIVA LA VULVA”:  
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RESUMO: O objetivo deste trabalho é analisar as representações do corpo feminino e do 
tabu da menstruação na produção audiovisual sueca “Viva La Vulva". Partimos da hipótese 
que mesmo com os avanços dos movimentos feministas, a propagação de ideais do 
patriarcado hegemônico persistem em publicitações massivas. Como metodologia, 
conjugaremos análise semiótica Perez (2006) através de Sodré (2006). Teoricamente, 
fundamentaremos a cultura do espetáculo (Debord, 1997) e para a representação feminina, 
Sardenberg (1994), Ratti (2015), Collins (2019) e Berth (2019).  

 

INTRODUÇÃO 

Os recentes avanços do empoderamento feminino estão cada vez mais em voga na sociedade 

midiatizada do século XXI, ainda que sejam mais discursivos do que vividos na prática 

cotidiana. Notando que essas mudanças têm mais ênfase em práticas comerciais do que nas 

conquistas políticas, econômicas e sociais, a exemplo dos avanços trabalhistas, ou mesmo em 

relação à manutenção da própria vida, as mulheres estão cada vez mais em estado de alerta.  

O descontentamento do público feminino vem ganhando espaço na mídia, visto que as 

comunicações publicitárias começaram a se utilizar de estratagemas que dão visibilidade a 

determinadas causas, sem sequer refletir criticamente sobre seus impactos nas mudanças 

humanitárias. As agências de publicidade vêm se empenhando em disseminar representações 

estéticas, enquanto o feminicídio dispara na vida real. 

                                                             

1 Trabalho apresentado no GT4 - Mídia, representação e discursos narrativos, no VIII Seminário Internacional 
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De acordo com o Atlas da Violência (2019), publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), “Enquanto a taxa de homicídios de mulheres não negras para cada 100 mil 

mulheres teve crescimento de 4,5% entre 2007 e 2017, a taxa de  

homicídios de mulheres negras cresceu 29,9%.” (2019, p.65-66). Concomitante ao quadro 

trágico no cenário brasileiro, os algoritmos encaminham produções globais para quem usa as 

palavras-chave do discurso feminista em todo canto, dando um certo tom de equidade às 

representações femininas em seus comerciais, ainda que tais representações não sejam 

condizentes com certas realidades, como a brasileira, por exemplo. 

 

Fonte: Facebook Libresse 

 

Nesse sentido, partimos da hipótese que mesmo após adaptações aparentes da representação 

feminina em peças publicitárias, ainda é possível observar que a propagação de ideais 

hegemônicos do patriarcado sejam eles sexistas, classistas, racistas entre outros, reforçam 

uma pedagogia de como a mulher deve ser, agir e se comportar. No caso do presente trabalho, 

há um nítido reforço de tabus sobre a menstruação e a vulva, como é o caso do comercial 

“Viva la Vulva” da marca de absorvente íntimo sueco Libresse. 
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Fonte: Facebook Libresse 

 

O TABU DA MENSTRUAÇÃO E DA VULVA 

O sangue menstrual é carregado de preconceitos em diversas ambiencias sejam elas 

permeadas por traços culturais em sociedades orientais e ocidentais. Nesta última, a 

intolerância com a menstruação é pautada na crença judaico-cristã que propaga que o ciclo 

menstrual é uma das punições que Eva, a primeira mulher, recebeu por ter comido o fruto 

proibido e ser expulsa do Jardim do Éden (Gênesis 3:16). Por Eva ser considerada uma 

pecadora, a mulher é então vista como suja e sem credibilidade.  

Ratti (2015) afirma que o sangue tem uma simbologia muito forte de vida-morte em muitas 

sociedades. Como estamos inseridos em um sistema patriarcal, o modelo de corpo perfeito é o 

do homem. Por isso, a perda sangue é sempre comparado a doenças ou ferimentos. Logo, o 

sangue menstrual é comparado à sujeira e à falta de higiene, ou, como vimos acima, como 

impuro e amaldiçoado, em outras palavras, um castigo. 

A partir da primeira menstruação a menina pode gerar uma vida e com isso assumir as 

responsabilidades e proibições atribuídas ao “ser mulher” na sociedade em que está inserida. 

Se comportar como “mocinha” exige uma perda de liberdade pois, a partir desse 

acontecimento, a menina deve abolir certos comportamentos atribuídos ao masculino e, 

principalmente, ter a sua sexualidade e atividade sexual monitorada. 

Segundo Sardenberg (1994), o sangue menstrual acaba adquirindo a ordem do “não poder”, 

de exclusão e do isolamento. Dependendo da cultura que esta menina pertence, o ato de 
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menstruar resulta em não poder comer certos alimentos, não ser tocada, não participar de 

determinadas atividades e, até mesmo, de isolamento social  

Assim os supostos poderes do sangue menstrual acabam por se traduzir em 
um não poder para a mulher menstruada: não poder comer determinados 
alimentos, não poder participar de determinados rituais, não poder desfrutar 
de convívio social, e assim por diante. (SARDENBERG, 1994, p 336). 

O corpo feminino como um todo é alvo de uma propagação de estereótipos corporais 

produzidos não apenas pela indústria pornográfica, mas também pela sociedade patriarcal em 

que estamos inseridas e inseridos. Viera-Baptista (2014), ginecologista e obstetra, afirma que 

as imagens que temos acesso são frequentemente vulvas infantilizadas, sem pelos pubianos e 

com os pequenos lábios cobertos pelos grandes lábios. Este tipo específico de aparência 

vulvar torna-se um padrão que está fora da realidade de mulheres adultas, criando uma 

percepção distorcida do que é normal e levando mulheres e homens buscarem por um aspecto 

genital irreal. 

Por mais que ainda haja a propagação da heterogenia da cultura patriarcal na publicidade, nos 

últimos anos, após todo o processo histórico e social enfrentado por mulheres, foi possível 

observar um esgotamento sobre a objetificação da mulher em campanhas publicitárias, dando 

espaço a um movimento de empoderamento que tem como objetivo dar poder as mulheres 

(NUNES, 2016). 

Berth (2019) nos chama atenção de que atualmente houve um esvaziamento do significado de 

'Empoderamento Feminino', promovendo a despolitização do conceito e o reduzindo a apenas 

uma expressão das liberdades individuais. 

Essa visão superficial, que se descola daquela proposta pelas feministas do 
Sul Global, levou a desentendimentos, ou melhor, ao entendimento de que 
empoderamento feminino é a superação individual de certas opressões, mas 
sem romper de fato com as estruturas opressoras. (BERTH, 2019, p. 33) 

Pela maior busca feminina de proximidade com o sangue (que antes era considerado sujo) e 

com a vulva/canal vaginal (antes retratado apenas para prazer masculino) causadas pelas 

mudanças sociais, a publicidade que antes reforçava os estereótipos sexistas mudaram a 

comunicação para com suas consumidoras, passando a imagem positiva de ser mulher e 

fenômeno natural do corpo que é a menstruação. 
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Definir papeis sociais é um importante instrumento de poder e de manipulação utilizado pelos 

grupos de elite e para tal, se utilizam de símbolos já existentes, como é o caso da 

inferiorizarão feminina ou criam outros (COLLINS, 2019). Segundo Patricia Hill Collins, as 

imagens de controle são traçadas para que diferentes tipos de opressão pareçam “naturais, 

normais e inevitáveis na vida cotidiana” (COLLINS, 2019, p. 136). 

A socióloga norte-americana ainda afirma que quando temos um modelo do que é perfeito, 

temos um oposto. Ou seja, se o masculino é o ideal de desenvolvimento e cultura, a mulher é 

“o outro”. Esse pensamento binário permite então que tudo aquilo que for visto e classificado 

como “o outro” deve ser manipulado e controlado, pois se não for domesticado, a natureza e 

seu aspecto selvagem pode destruir o aspecto racional e civilizado da cultura dominante, neste 

caso, a do patriarcado. 

Na presente discussão o feminismo rompeu as rédeas patriarcais. Trata-se de um movimento 

social que colocou a mulher no centro do debate político, do avanço científico e da 

autossuficiência econômica que extrapolou o sistema que ditava as regras no decorrer da 

Modernidade. “Juliet Mitchell (1973) chegou a afirmar que a luta das mulheres 'é a mais 

longa revolução' e Hobsbawn (1995) o considera o movimento social mais importante da Era 

Moderna.” (MATOS,2015, p.150). No entanto, rupturas não acontecem de maneira 

espontânea, mas pautadas em lutas políticas em prol de conquistas que visam a ocupação de 

lugares de tomada de decisão. Por exemplo, para  

realizar seu projeto emancipatório, é comum aos distintos feminismos o 
esforço de produzir respostas que, embora diferentes entre si, contenham 
novos patamares sociais e políticos a respeito de igualdade, direitos, 
cidadania, justiça social, autonomia, dignidade, reconhecimento, 
autorrespeito, autorrealização e liberdade (Id. Ibid.)  

É inegável que o movimento das conquistas tenham avançado, mas também é indiscutível que 

a própria estrutura patriarcal tenha apostado em estratégias de reinvenção para se manter em 

posição de controle. Um dos campos em que é possível observar tanto o avanço como a 

tentativa de manutenção da estrutura é 'o consumo'.  

As mudanças estruturais da comunicação e das práticas publicitárias no século XXI 

facilitaram a adequação das mudanças nos discursivas às reedificações feitas pelas 
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consumidoras reinventadas. Um discurso aparentemente libertário de conquista, 

independência e poder feminino pode ter sido mais uma tática operacional de criação de um 

novo estereótipo da mulher empoderada na cultura midiática. 

  

METODOLOGIA 

Ao longo da discussão teórica analisaremos semioticamente como a publicidade de 

absorventes íntimos ainda utilizam o caráter persuasivo para impor regras de como a mulher 

deve lidar com algo tão pessoal e natural como a própria menstruação. Tentaremos 

compreender como as “leis necessárias gerais dos Signos” (PEIRCE, 1995, p.29) contribuem 

com a construção simbólica do “domínio imaterial das imagens na nossa mente.” (PEREZ, 

2016, p.158) fortalecendo representações mentais do feminino na cultura midiática.  

Importante ressaltar que o caminho da análise seguirá o viés reflexivo da perspectiva 

semiótica de Sodré, para entender como a publicidade naturaliza valores na vida rotineira, 

destacando o caso da marca Libresse. 

As peças publicitárias que fazem parte do nosso cotidiano, seja pela TV, revistas ou internet, 

são constituídas de imagens de diferentes tipos, tamanhos e cores que chamam nossa atenção 

a todo momento por meio do sentido que Debord (1997) considera ser o mais privilegiado, 

abstrato e mistificado do nosso corpo: a visão. 

Segundo o autor, a primeira fase de dominação da economia foi converter o ser em ter. Ou 

seja, ao criar um novo produto, o mercado gera necessidades e motivações irreais que só 

podem ser supridas caso o consumidor obtenha aquele produto que é ofertado na mídia para 

que, assim, ele seja aceito socialmente. 

Guy Debord (1997) afirma que na sociedade do espetáculo as imagens se fundem ao senso 

comum de tal forma que a realidade retratada parcialmente por elas refletem um mundo à 

parte, tornando-se um objeto de contemplação. O espetáculo, então, “não é um conjunto de 

imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediatizada por imagens” (DEBORD, 1997, 

p. 14). 
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Por ser parte de um domínio hegemônico que demoniza a menstruação, por muitos anos as 

campanhas publicitárias de absorvente se utilizaram de símbolos que desnaturalizavam a 

menstruação.  

 

Fonte: Always 

A utilização do líquido azul para representar o sangue menstrual é um nítido exemplo de 

rejeição ao processo natural do corpo. 

É possível observá-la também em outras peças publicitárias que reforçam a 
ideia de higienização, representando o fluxo menstrual com a cor azul, 
anunciando produtos que mantêm o sangue longe da pele e que protegem 
contra eventuais vazamentos. (RATTI, 2015, p 10) 

Sabendo que atualmente as mulheres estão cada vez mais buscando mudanças em como são 

retratadas na sociedade midiatizada, o mercado busca adaptar seus produtos e anúncios para 

abranger cada vez mais tipos de consumidoras. Diferente da imagem da mulher com 

hormônios descontrolados e insegura por causa o sangue menstrual, atualmente nos 

deparamos com uma publicidade que mostra a imagem da mulher empoderada e autônoma 

que lida com o seu ciclo menstrual com naturalidade. 

Segundo Muniz Sodré (2006), a publicidade cria um mundo de desejos e necessidades 

fazendo com que os indivíduos de uma sociedade sintam-se à vontade de fundir-se a realidade 

imaginária propagada pela publicidade atual. O autor afirma que:  

Persuadir, emocionar, abrir os canais lacrimais do interlocutor por meio do apelo 
desabrido à banalidade são recursos centrais da retórica propagandística, 
aperfeiçoada pela publicidade e pelo marketing de hoje. A diferença para com o 
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passado é que, agora, sob a égide da mídia, o sismógrafo também produz o abalo 
“sísmico”, ou seja, a mídia não se define como mero instrumento de registro de uma 
realidade, e sim como dispositivo de produção de um certo tipo de realidade, 
espetacularizada [...] (SODRÉ, 2006, p.79). 

A imagem espetacularizada reproduzida pela publicidade então cria, apoiada pelos recursos 

semióticos, realidades visando um apelo de sentidos. A partir do anúncio somos conduzidos a 

uma imagem interna que ativa nossa memória olfativa, auditiva, visual, gustativa e, por conta 

da “quase-presença” produzida pela mídia, a imagem tátil (SODRÉ, 2006). O que pode ser 

verificado no comercial da Libresse que mostra, por exemplo uma mulher 'descolada' 

representando diversas etnias, como se essa fosse de fato uma preocupação da marca que 

pretende vender seus produtos em todo canto do planeta. A mulher entra no comercial e não 

há sequer uma discussão sobre a real situação da mulher negra que, conforme foi demonstrado 

pelos dados do IPEA no início deste trabalho, é a que é mais afetada pelo feminicídio. 

 

Fonte: Facebook Libresse 

 

É importante realçar que a sociedade do espetáculo é “o autorretrato do poder no momento da 

sua gestão totalitária das condições de existência” (DEBORD, 1997, p. 21) e não é neutra. As 

necessidades sociais, que hoje em dia retratam uma mulher confiante e empoderada, não 
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podem ser alcançadas senão pelo intermédio de sua mediação, ou seja, pela aquisição do 

absorvente íntimo ofertado.  

O mercado se reinventa, apresentando imagens espetaculares de positivismo, neste caso do 

empoderamento feminino, como é o caso da marca Libersse. No entanto, o espetáculo se 

desenvolve para si próprio, alienando o espectador e criando desejos e mais características 

sociais para o controle da sociedade. 

 

RESULTADOS PARCIAIS 

Ao longo do anúncio audiovisual, podemos então encontrar a afirmação da aparência 

promovida pela sociedade dominantemente patriarcal e sexista, reforçando estereótipos e 

reafirmando papeis sociais femininos. Mesmo com a nova construção de desejos e aparências 

ditadas pelo espetáculo (DEBORD, 1997), somos manipulados a ter a imagem da mulher 

como sensual que segue padrões de feminilidade ou da mulher que se torna mãe e que deve 

cumprir seu papel de ser simples e de atitudes sóbrias. 

Considerando a perspectiva semiótica de Sodré (2006) a marca não só faz uso de várias 

imagens que nos remetem a vulva (com variadas formas e tamanhos), como também utilizam 

como trilha sonora a música “Praise You” do músico Fatboy Slim para reforçar a ideia de que 

as mulheres devem se orgulhar – e, como diz a letra, enaltecer – o órgão genital feminino. 

Muniz Sodré (2006) quando analisa a afirmação de Debord (1997) que a visão é o sentido 

humano mais privilegiado, diz que devemos levar em consideração a imagem interna, já a 

“imagem” em questão não faz referência apenas ao que vemos, mais também aos outros 

sentidos do corpo humano. 

É preciso, no entanto, levar em séria consideração a imagem subjetiva ou 
interna, uma vez que “imagem” faz referência não apenas ao sentido visão, 
mas também a padrões mentais articulado com qualquer modalidade 
sensorial, como, por exemplo, uma imagem auditiva. [...] imagens internas 
podem ser visuais, auditivas, gustativas, olfativas e táteis (SODRÉ, 2006, p. 
81-82). 
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Pela perspectiva de Muniz Sodré, Libresse cumpre na peça publicitária divulgada o estímulo 

de outros sentidos do corpo humano através da imagem interna, como a imagem a visual e 

auditiva na trilha sonora ao fundo enquanto vários lábios (sejam eles vaginais ou não) se 

movem acompanhando a letra da música.  

 

Fonte: Facebook Libresse 

 

Com isso, podemos concluir que a cultura do espetáculo está longe da neutralidade 

(DEBORD, 1997). A publicidade por meio de entretenimento utiliza-se de imagens e 

representação de certos signos para produzir significados, transmitir e propagar o conceito da 

marca e do produto que está sendo oferecido. Porém, por mais que haja uma evolução de 

como as mulheres são representadas, ainda nos ditam como devem se comportar e agir para 

que sejam aceitas socialmente. 

 

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

A publicidade faz uso de recursos imagéticos e recursos semióticos da propaganda política 

para divulgar seus produtos, criando uma imagem espetacularizada que ditam regras de uma 

hegemonia patriarcal. No caso de peças publicitárias de absorvente íntimo, propagam a 

inferiorização da mulher, além de reafirmar tabus com o corpo e o sangue menstrual. 
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Durante a análise dos frames do comercial, foi observado que mesmo com os avanços sociais 

e reedificações das consumidoras que fazem uso de absorvente íntimo, ainda há uma forte 

propagação da cultura do consumo por meio de cores, sons e representações femininas que 

reforçam padrões e papeis sociais, como o da mãe que tem sua sexualidade anulada e da 

mulher jovem que segue padrões de feminilidade e sexualidade. 

Além disso, se apoiam em uma imagem criada do que é o empoderamento feminino e de uma 

espetacularização midiática através de imagens que reforçam de modo velado o tabu sobre o 

sangue menstrual (que não mostrado em nenhum momento durante o anúncio) e vulva 

feminina. 
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