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RESUMO 

 

O presente trabalho analisa o filme publicitário “Marido Caprichoso”, veiculado pela Con-

federação Brasileira de Rúgbi, na divulgação da terceira etapa fixa do Circuito Mundial de 

Rúgbi Feminino, realizada no Brasil em 2014. A discussão se inicia com uma breve 

apresentação da trajetória das mulheres no esporte, relatando os fatores enraizados na cultu-

ra popular das desigualdades entre ambos os sexos, que destacam a superioridade dos ho-

mens em relação às mulheres. Na sequência é apresentado o rúgbi, modalidade que volta a 

competir nos Jogos Olímpicos de 2016, e a história da Seleção Brasileira de Rúgbi. Por fim, 

é descrito o filme publicitário e realizada a análise, que leva em consideração as questões de 

gêneros, em especial os obstáculos que as mulheres esportistas enfrentam, ligados às ques-

tões de masculinidade e feminilidade, as obrigações para com a família e a sociedade. 
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1. Introdução 

 As questões referentes ao gênero acompanham a humanidade desde sua origem: o 

homem primitivo era responsável pela busca do alimento e proteção da família, e a mulher 

tinha a tarefa da criação dos filhos e os afazeres domésticos. É evidente que, nos tempos 

atuais, uma nova consciência tem modificado o pensamento em relação à divisão de papéis 

entre o masculino e feminino. Muitas mulheres hoje, sem perder a feminilidade, atingem 

cargos ou posições altamente qualificados e que anteriormente eram vistos somente como 

masculinos. A mesma situação acontece no campo esportivo, onde vários esportes tidos 

como originalmente masculinos têm destaque cada vez mais da presença feminina. 

 Entretanto, para Simões (2003, p. 15), a educação formal, e a inclusão das mulheres 

no contexto do esporte moderno devem ser vistas sob o ponto de vista mais realista – ma-

chista, já que as relações de poder dentro da estrutura social foram e continuam sendo em 
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muitos casos preconceituosas, com critérios discriminatórios e de subvalorização de papéis. 

Portanto, apesar de estarmos no século XXI, ainda hoje é possível perceber como continu-

am valorizados na nossa sociedade os aspectos relacionados às mulheres como à materni-

dade, rainha do lar, à beleza e à feminilidade. 

 O rúgbi é considerado o segundo esporte de equipe mais popular do mundo;  tem 

como tática a conquista de território, alto contato físico e força. É historicamente considera-

da uma modalidade masculina, assim como futebol foi por muitos anos, muito mais pelas 

questões culturamente associadas às ideias de fragilidade física feminina, da grandeza e 

força física e da desenvoltura do homem.   

 No Brasil, o rúgbi ainda é um esporte de baixa visibilidade, mas busca ascensão, 

reconhecimento da população brasileira e apoio dos veículos de comunicação em geral. 

Apesar de o esporte não ser reconhecido pela maioria do público brasileiro, a Seleção Fe-

minina Brasileira de Rúgbi é nove vezes Campeã Sul Americana e é considerada a melhor 

equipe da América Latina, à frente de países tradicionais na modalidade esportiva, como 

Uruguai, Chile e Argentina.  

 Com a realização dos Jogos Olímpicos de 2016 no Brasil, o país como sede já tem 

assegurada a sua participação com a modalidade de rugby seven, com sete atletas, a qual 

volta a estar presente na competição após um longo período de ausência nas olimpíadas. Por 

isso, um planejamento foi elaborado pela Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) e está 

sendo implementado em parceira com a International Rugby Board (IRB), que elegeu o 

Brasil como prioridade estratégica no desenvolvimento do esporte.   

 A CBRu desde 2010 vem desenvolvendo um trabalho de longo prazo para que a 

modalidade esportiva masculina e feminina cresça no país, tanto em números de pratican-

tes, como de torcedores e patrocinadores, que inclui uma nova gestão esportiva e também a 

divulgação e o fomento do rúgbi no Brasil. 

 O presente trabalho é uma continuação dos estudos realizados durante nossa disser-

tação de mestrado “O Riso pela Fama: análise dos filmes publicitários da Topper e Confe-

deração Brasileira de Rugby”, com defesa pública realizada em 28 de agosto de 2013, no 

Programa de Pós Graduação em Comunicação da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comu-

nicação de Bauru (Unesp - SP), tendo como orientador o Profº. Drº. José Carlos Marques; 

que analisou os filmes publicitários da Confederação Brasileira de Rugby veiculados em 

parceria com a marca de material esportivo Topper,  em uma campanha de apresentação, 

divulgação e  de fomento da prática do rúgbi no Brasil. Neste estudo é analisado o  filme 
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publicitário de 30 segundos da CBRu denominado "Marido Caprichoso",  veiculado em 

fevereiro de 2014, para divulgar o Bradesco Rugby Sevens Brasil, a terceira etapa fixa do 

Circuito Mundial de Rúgbi Feminino (Women's Sevens World Series – WSWS).  A 

proposta é identificar os elementos e discursos da mensagem publicitária da CBRu e 

desenvolver uma reflexão dos aspectos do uso do cômico e das questões sociológicas 

relacionadas às questões de gênero, em especial da mulher no esporte.  

 Para analisar e apresentar os aspectos que envolvem a mulher e o esporte, este artigo 

apresenta uma breve revisão de literatura e referencial teórico, e ao final são apresentandas 

as considerações e as limitações do trabalho. A inteção é a de que as referências teóricas 

utilizadas contribuam para a construção de hipóteses que, futuramente, possam ser 

utilizadas no projeto para o doutorado. 

 

2. As mulheres e o esporte 

 O direito ao voto das mulheres em 1934 é considerado uma das mais significativas 

conquistas femininas ao longo da história. Porém somente a partir da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, proclamada na assembleia geral da ONU em 1948, um espaço co-

meçou-se a abrir para o debate de ideias em relação às questões de discriminação envolven-

do gênero, cor, credo, religião e ideologias. Esse processo permitiu o surgimento de uma 

nova consciência feminina tanto no campo das manifestações culturais, sociais, ideológicas, 

econômicas e políticas como no campo dos diferentes tipos de esportes, individuais e cole-

tivos, buscando uma nova imagem e representação no papel da mulher na sociedade (SI-

MÕES, 2003). 

 É fato que a diferença entre os papeis sociais masculinos e femininos está associada 

em grande parte à natureza mais agressiva dos homens e à natureza passiva, submissa e 

frágil das mulheres. De acordo com Simões (2003, p. 14) “o ambiente social parece cultivar 

determinados valores para definir o homem ativo, forte e agressivo”. Essas características 

aos olhos da sociedade, nos homens são valorizadas, já a mulher, quanto mais frágil, mais 

feminina parecerá.  

 Goelliner (2005) relata que a inserção feminina no mundo dos esportes teve início 

em meados do século XIX, já que até então a sociedade conservadora não permitia a parti-

cipação das mulheres em ambientes esportivos, por julgar que elas eram criadas para serem 

apenas esposas e mães. Somente no século XX a participação das mulheres foi ampliada e 

se destacou com o esporte moderno. 
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   Segundo Mourão; Morel (2005), em 1941, foi promulgado no Brasil o Decreto-Lei 

nº. 3.199, que até o ano de 1975 estabeleceu as bases de organização dos desportos em todo 

o país. Em seu Artigo 54, faz referências à prática do esporte pelas mulheres. 

 

“Às mulheres não se permitirá a prática de esportes incompatíveis 

com as condições de sua natureza, devendo para este efeito, o Con-

selho Nacional dos Desportos, baixar as necessárias instruções às 

entidades desportivas do país [...]”. Ainda em 1941, o general New-

ton Cavalcanti apresentou ao Conselho Nacional de Desportos al-

gumas instruções que considerava necessárias para regulamentação 

da prática dos esportes femininos. Estas serviram de base para a e-

laboração de um documento que oficializou a interdição das mulhe-

res a algumas práticas esportivas, tais como as lutas, o boxe, a prá-

tica de futebol, rugby, polo, water-pólo, por constituírem desportos 

violentos e não adaptáveis ao sexo feminino. Dessa forma, o fute-

bol passa a ser uma prática vedada às mulheres, e estigmatizado pe-

la norma, “desaparece” da cena esportiva feminina brasileira. 

(MOURÃO; MOREL, 2005). 

 

 Essas diretrizes reforçavam o sexismo no esporte, buscando legitimar os fatores en-

raizados na cultura popular das desigualdades entre ambos os sexos, que destacam a superi-

oridade dos homens entre as mulheres. Portanto cabia à mulher a prática de esportes de me-

nor esforço físico, não sendo permitidas lutas, boxe, salto com vara, decatlo, polo aquático, 

futebol, rúgbi, entre outros. 

 
À luz desses fatos, tanto homens como mulheres são produtos de 

culturas distintas, que via de regra reforçam as diferenças pessoais 

e sociais na manutenção do status quo. Um desses mitos está ligado 

a concepção de que as práticas esportivas mais intensas levam as 

mulheres à masculinização (SIMÕES, 2003, p. 10). 

 

 As mulheres deveriam priorizar a maternidade, portanto o seu corpo durante a práti-

ca esportiva deveria ser preservado, já que era obrigação da mulher contribuir com o forta-

lecimento da nação e depuramento da raça, gerando filhos saudáveis. Segundo Mourão; 

Morel (2005), apesar da regulamentação muitas mulheres, foram seduzidas pelas práticas 

esportivas, e mesmo contra as convenções normativas, morais e sociais, aderiram à sua prá-

tica. Esse engajamento mesmo que não incentivado em determinadas modalidades possibili-

tou a criação de competições de grande porte, destinadas exclusivamente às mulheres, como 

os Jogos da Primavera criados em 1949, que acontecem até hoje na cidade do Rio de Janei-

ro, envolvendo clubes, escolas e associações. 
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 O esporte moderno é repleto de significados e também portador de estruturas de 

relevância para instituições, grupos e indivíduos – sociologicamente, constrói, e propaga 

símbolos, mitos, crenças e valores promocionais que ratificam os interesses de grandes em-

presas estatais e privadas. Para DaMatta (1982, p. 23) “a sociedade se revela tanto pelo tra-

balho quanto pelo esporte, religião, rituais e política. Cada uma dessas esferas é uma espé-

cie de filtro ou operador, através do qual a ordem social se faz e refaz, inverte-se e reafirma-

se, num jogo básico para a sua própria percepção”. 

 Até os anos 70, do século passado, o preconceito e a estigmatização das mulheres 

que praticavam alguma modalidade vigente eram dominantes. Somente após a revogação 

do Decreto-lei n. 3.199, iniciou-se uma fase de maior liberdade. “Foi a partir do questiona-

mento dos papéis sociais provocado pelo momento feminista que as mulheres, mesmo aque-

las que rejeitam o feminismo passaram a participar de atividades esportivas” (SIMÕES, 

2003, p. 35).  

 Segundo Del Priore; Melo (2009, p. 260), o Estado Brasileiro influenciou também a 

participação das mulheres no esporte a partir dos anos 70, já que durante a Ditadura Militar 

adotou-se o esporte como uma forma de propagação e legitimização de suas ações, contri-

buindo para uma nova dimensão, isto é o “esporte-espetáculo”, valorizando as imagens fe-

mininas e dando relevância a imagem da mulher atleta. 

 A partir do momento que a mulher começa a competir de forma profissional em 

várias modalidades, começa-se a derrubar a ideia de que as mulheres são sexo frágil e que 

lhes falta um espírito competitivo e coletivo. Segundo Simões (2003, p. 38), o esporte trou-

xe uma mudança no papel social da mulher ao explorar os limites de força, resistência e 

destreza do corpo e ao redimensionar características psicológicas, como a competitividade, 

o trabalho em grupo, o esforço individual, conjunto e planejamento para o alcance de metas 

e objetivos. 

 A partir dos anos 80, surgem novos discursos relacionados ao esportes,  com o culto 

ao corpo, denominado “cultura fitness”, e o incentivo para a melhora da saúde e aparência.  

Esse movimento que incluiu a mulher em uma gama variadade de atividades corporais e 

esportivas como: academias, corridas de rua, caminhadas, esportes radicais, esportes de 

natureza, entre outros; fez também do seu corpo um “um objeto de espetacularização e 

mercadoria” (DEL PRIORE; MELO, 2009). 
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3. Rúgbi 

 O rúgbi é um esporte coletivo com origem na Inglaterra, assim como o futebol, e 

com grande popularidade na Europa, América do Sul Meridional (Argentina, Uruguai e 

Chile) e em países de colonização britânica, como Nova Zelândia, Austrália, Irlanda e 

África do Sul. De acordo a com IRB (2014) o esporte é praticado em mais de 120 países, 

por mais de três milhões de pessoas nos cinco continentes. O rúgbi feminino começou a ser 

jogado em clubes em 1970, mas as competições apenas começaram a ser realizadas a partir 

de 1995. 

 A modalidade esportiva é disputada em um campo de 100 metros com dois postes 

em forma de “H”, com uma bola oval. O objetivo é chegar com a bola à linha de in-goal do 

adversário e marcar o “try”. No esporte profissional há duas modalidades: Union, com 15 

jogadores, em que jogo tem dois tempos de 40 minutos; e Seven a side, com sete jogadores, 

com dois tempos de sete minutos. 

 A Copa do Mundo de Rúgbi, realizada sempre no ano subsequente ao da Copa do 

Mundo de Futebol, é apontada como o terceiro maior evento esportivo do planeta, perdendo 

apenas para as Olimpíadas e para a Copa do Mundo da FIFA. Dos esportes coletivos, o 

rugby só perde em popularidade para o futebol, pois movimenta milhões de fãs pelo mundo. 

 

3.1 O Rúgbi no Brasil 

 Segundo historiadores o rúgbi teria chegado ao Brasil, juntamente com o futebol, em 

1895. Charles Miller teria organizado o primeiro time de rúgbi brasileiro, mas a modalidade 

só começou a se desenvolver em 1960, com a formação da Aliança Rugby Footbal Club, 

com jogadores ingleses, franceses, argentinos e brasileiros do Club Atlético São Paulo. Em 

1961 a São Paulo Rugby Football Club, nova equipe de rúgbi, foi formada com membros da 

colônia japonesa.  

 Em 1963 foi fundada a União Rugby do Brasil, sendo reconhecida pelo Conselho 

Nacional de Desportos. Em 1972, foi substituída pela Associação Brasileira de Rugby (A-

BR). Com a importante conquista do Rugby Sevens em 2009, eleito modalidade olímpica a 

partir de 2016, foi preciso em 2010 adequar a estrutura da entidade responsável pela prática 

esportiva no Brasil, sendo constituída então a Confederação Brasileira de Rugby (CBRu). 

Tendo em vista a realização das Olímpiadas no Brasil em 2016, foi elaborado um 

planejamento com o objetivo de divulgar a modalidade esportiva e os campeonatos em todo 

o território nacional, e para tanto vários investimentos estão sendo realizados contemplando 

as seleções masculina e feminina. O plano de alto rendimento das seleções brasileiras en-
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volve a preparação das equipes para torneios internacionais, tais como a Copa do Mundo de 

Rugby de 2015 que acontecerá na Inglaterra, os Jogos Panamericanos de 2015 em Toronto e 

os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. 

 O esporte no Brasil, segundo dados da CBRu (2014), é praticado em 22 estados bra-

sileiros, conta com mais de 115 clubes e com cerca de 30 mil atletas federados, com forte 

presença no meio universitário. O rúgbi tem como público-alvo ambos os sexos, das classes 

sociais A, B e C, praticantes e adoradores de esportes, que buscam saúde e qualidade de 

vida. Como praticantes fiéis o esporte tem adolescentes e universitários, homens e mulheres 

entre 16 e 30 anos das classes A e B. Já como seguidores o público é composto por homens 

e mulheres entre 16 e 60 anos, das classes A e B, que de alguma forma tiveram contato com 

o esporte e que adotaram o rúgbi como um estilo de vida. 

 De acordo com a Revista Exame (2014), o trabalho desenvolvido pela CBRu está 

proporcionando uma guinada do esporte no país. Com o slogan atual “O impossível está 

acontecendo”, a Confederação vem colhendo os frutos do trabalho realizado. A lista de pa-

trocinadores do rúgbi quadruplicou para 17 empresas no último ano, com o apoio do banco 

Bradesco, Topper e Unilever, que vai montar o primeiro centro de formação de atletas da 

modalidade, para até 100 jovens de 15 a 19 anos. O orçamento anual da CBRu saltou de R$ 

30.000,00 em 2010, para 12 milhões de reais em 2013. A projeção para 2014 é que a arre-

cadação chegue a 17 milhões de reais, mesma arrecadação do handebol no Brasil, que levou 

três décadas para atingir esse patamar. 

 Em 2012, após uma votação realizada na internet, a CBRu definiu o símbolo e o 

apelido do rúgbi brasileiro: “Os Tupis”. De acordo com Sami Arap Sobrinho, presidente da 

CBRu, o novo símbolo “representa a essência de nosso país, remetendo à garra, perseveran-

ça, lealdade e ao espírito de equipe” ( CBRu, 2014). 

 Para a CBRu (2014), "o rúgbi é um esporte de forte tradição e possui importantes 

valores como o Espirito de Equipe, Lealdade, Diversidade e Respeito que podem impactar 

na formação de caráter de jovens e adolescentes". 

  Nos últimos anos, desde o início do trabalho da CBRu,  o Brasil projetou-se da 45ª 

para a 36ª posição no ranking da International Rugby Board (IRB)
4
 entre 95 seleções Atu-

almente é a 4ª força do rúgbi na América do Sul, ficando atrás da Argentina (12º), Uruguai 

(19) e Chile (28) na categoria masculina adulta Já a seleção brasileira feminina de rúgbi é 

heptacampeão Sul-Americana de Rugby e 10ª colocada no último mundial de 2009. A meta 

                                                 
4
 IRB. Disponível em:< http://www.irb.com/rankings/full.html>. Acesso em: 10 jul. 2014. 

http://www.irb.com/rankings/full.html
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da CBRu é que, em 2015, o número de jogadores aumente para 15 mil e até 2019 chegue pró-

ximo dos 40 mil. A projeção é ter 500 mil praticantes até 2030, números similares a países 

de expressão nessa modalidade, como a ex-campeã mundial África do Sul (CBRu 2014). 

 

3.2 O Rúgbi Feminino no Brasil 

 O rúgbi feminino no Brasil teve início em 1997 em Florianópolis (SC), com a 

formação de  duas equipes femininas: o Barra Rugby Clube e o Desterro Rugby Clube, que 

já possuía categorias masculinas (CHAGAS, 2007). 

 Em 2004, foi criada a primeira Seleção Brasileira Feminina de Sevens, por meio de 

uma seletiva, visando à participação no primeiro Campeonato Sul-Americano da categoria, 

realizado em Barquisimeto, na Venezuela. A equipe Brasileira surpreendeu na competição, 

vencendo o país sede na final por 15 a 12, e sagrou-se a primeira campeã Sul-Americana de 

Rugby Seven-a-Side. 

  Em 2009, foi formada pela primeira vez a Seleção Feminina de XV, que disputou 

um amistoso contra a Holanda, saindo derrotada por 10 x 0. No mesmo ano, a Seleção Fe-

minina de Sevens conseguiu seu maior feito: disputar a Copa do Mundo de Rugby Sevens, 

em Dubai nos Emirados Árabes, alcançando o 10º lugar (CBRu, 2014). Vale destacar que a 

seleção brasileira feminina de Rugby participou da produção de um calendário com fotos 

sensuais, a fim de custear a viagem para o Mundial de Rugby em Dubai, no valor de R$ 

70.000,00, já que não tinham recursos para custear as despesas.  

 

 

Figura 1. Calendário Seleção Brasileira de RugbyFonte: Disponível em 

<http://www.marcomaia.fot.br/33503/467864/photography/calendario-da-selecao-brasileira-feminina-de-

rugby>. Acesso em 20 jun. 2014. 
  

http://www.marcomaia.fot.br/33503/467864/photography/calendario-da-selecao-brasileira-feminina-de-rugby
http://www.marcomaia.fot.br/33503/467864/photography/calendario-da-selecao-brasileira-feminina-de-rugby
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 Em 2012 a CBRu criou o Circuito Brasileiro de Rugby Sevens Feminino (Brasil 7’s), 

o primeio circuito da Améria Latina, com o objetivo de aumentar a experiência e a 

competitividade das atletas brasileiras. No primeiro circuito da América Latina, as equipes 

são selecionadas através do Brasil 7′s do ano anterior, sendo que as seis primeiras colocadas 

são as equipes fixas do torneio. Cada etapa conta ainda com mais quatro equipes convida-

das pela Federação local, dando oportunidade de crescimento para as equipes menores. As 

etapas são distribuídas pelo país, dando oportunidade para que todas as Regiões as quais 

tenham representante entre as equipes fixas possam participar do torneio, sendo a CBRu 

responsável pelos custos das viagens nas etapas através do apoio de seus patrocinadores. 

 Segundo a Revista IstoÉ (2013), em março de 2013 a Confederação montou uma 

Seleção Feminina de rúgbi permanente, formada por 12 jogadoras. As remunerações che-

gam a R$ 2,5 mil por mês, mais a opção de moradia e o Bolsa Atleta pago pelo Governo 

Federal; está centralizada em São Paulo, treinando diariamente. O trabalho visa melhorar a 

preparação física da seleção, e em 2014 também está sendo implementando para a seleção 

masculina. O planejamento tem como meta a conquista de uma medalha nos Jogos de 2016 

e chegar ao ouro olímpico até 2030. 

 Nos dias 21 e 22 de Fevereiro de 2014, foi realizada a terceira etapa fixa do Circuito 

Mundial de Rúgbi Feminino (Women's Sevens World Series – WSWS), primeiro evento 

realizado na América Latina. Como a presença da Seleção Brasileira de Rúgbi Feminino em 

todas as etapas realizadas do circuito, e também pelo trabalho que vem sendo realizado no 

país nos últimos anos para o desenvolvimento do rúgbi; o Brasil conquistou da IRB, o direi-

to de sediar a etapa fixa do Circuito Mundial de Rúgbi Feminino. O evento contou também 

com o apoio da Prefeitura de Barueri, através da Secretaria de Esportes do Município. 

 O WSWS é um circuito de rúgbi feminino, organizado pela IRB formado por cinco 

etapas: Dubai, EUA, Brasil – pela primeira vez –, China e Holanda. A Arena Barueri – SP 

recebeu 12 das melhores seleções de rúgbi seven feminino do mundo: Brasil, Argentina, 

Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Holanda, Austrália, Nova Zelândia, Japão, 

Rússia e Espanha. 

Na ocasião o Bradesco, um dos patrocinadores master da CBRu, adquiriu os naming 

rigths (direito sobre a propriedade de nomes) do Rugby Seven, portanto a etapa recebeu o 

nome de Bradesco Rugby Sevens Brasil (Figura 1). 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 10 

 

Figura 01. Cartaz de Divulgação  Bradesco Rugby Sevens Brasil 

Fonte: Disponível em: http://www.esportividade.com.br/evento/3a-etapa-circuito-mundial-feminino-de-

rugby-sevens-dia-21/>. Acesso em 14 jun 2014. 

  

 Nesta etapa a Seleção Brasileira de Rúgbi Feminina não apresentou o desempenho 

esperado na Arena Barueri, terminando o Bradesco Rugby Sevens na 10ª posição entre as 

doze equipes que participaram do Circuito.  

 

4. Filme publicitário 

 A análise está baseada no roteiro metodológico elaborado por Francis Vanoye e An-

ne Goliot-Lété na obra “Ensaio sobre análise fílmica”, e tem como elemento o filme 

publicitário de 30 segundos da CBRu denominado "Marido Caprichoso",  veiculado em 

fevereiro de 2014, para divulgar o Bradesco Rugby Sevens Brasil, a terceira etapa fixa do 

Circuito Mundial de Rúgbi Feminino (Women's Sevens World Series – WSWS). O filme 

publicitário foi produzido pela Produtora Procuradoria de Filmes, tendo Diretor Marco 

Avanzi e a Agência W/McCann. 

 Para melhorar compreensão e análise de um texto fílmico, é preciso desmontá-lo em 

fragmentos e reconstruí-lo. Para Vanoye (1994, p. 15), analisar um filme ou um fragmento 

“é despedaçar, descosturar, desunir, extrair, separar, destacar e denominar materiais que não 

se percebem isoladamente ‘a olho nu’, uma vez que o filme é tomado pela totalidade”.  

 Para tanto foi realizada a descrição do filme publicitário “Marido Caprichoso”, que 

está na página da Confederação Brasileira de Rugby, no Youtube, disponível em:                   

<http://www.youtube.com/watch?v=vfu3kx0Uhvw&list=PLW1ecmGi4AqahrlnLfg9te9iBz7yAl1EI

>. Acesso em: 20 de mar. 2014. 

http://www.esportividade.com.br/evento/3a-etapa-circuito-mundial-feminino-de-rugby-sevens-dia-21/
http://www.esportividade.com.br/evento/3a-etapa-circuito-mundial-feminino-de-rugby-sevens-dia-21/
http://www.youtube.com/watch?v=vfu3kx0Uhvw&list=PLW1ecmGi4AqahrlnLfg9te9iBz7yAl1EI
http://www.youtube.com/watch?v=vfu3kx0Uhvw&list=PLW1ecmGi4AqahrlnLfg9te9iBz7yAl1EI
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4.1 Descrição do filme publicitário: “Marido Caprichoso” 

 Plano (1): imagem em close superior, no rosto de lado homem de camiseta branca, 

descabelado como se estivesse acabado de acordar; ao fundo a imagem está desfocada. O 

som é ambiente, com barulho de água. 

 Plano (2): mostra o homem de costas em pé, da cintura para cima, balançando com  

o corpo; a imagem de fundo está mais nítida, o ambiente é um suposto banheiro, com azule-

jos na cor azul, porta branca e o som é das necessidades fisiológicas, depois da válvula de 

descarga do vaso sanitário. 

 Plano (3): imagem mostra as pernas do homem agachado, de shorts bordô quadricu-

lado, meias verdes listradas e camiseta branca de manga cumprida, limpando um vaso sani-

tário, é possível ver a aliança na mão esquerda indicando ser casado; ao final da limpeza ele 

abaixa a tampa do assento sanitário.  

 Plano (4): a imagem mostra o homem se levantando; ele pega uma vassoura/rodo e 

começa a limpar o chão do banheiro ao redor do vaso sanitário. Neste momento surge em 

caracteres bem grandes, encobrindo toda a imagem, a frase “Homem faz isso”; o som é de 

algo impactante, como um carimbo. 

 Plano (5): close de imagem superior mostra o homem agachado, baixando a tampa 

do vaso sanitário. Som ambiente da tampa fechando. O homem mede com as mãos a tampa 

do vaso sanitário, para verificar se ela está centralizada. 

 Plano (6): imagem em close mostra o vaso sanitário sendo fechado; surge na tela em 

caracteres encobrindo toda a imagem a frase “Se a mulher dele é 9 vezes Campeã Sul Ame-

ricana”; o som é de um impacto e ao fundo de torcida esportiva. 

 Plano (7) imagem de jogadas de rúgbi, pelo time feminino brasileiro. OFF  “Lindas 

e poderosas, torçam para nossas meninas, no Bradesco Rugby Seven Brasil”. 

 Plano (8) imagem de jogadas de rúgbi ao fundo, logomarca em branco da CBRu no 

centro da tela e a logomarca do Patrocinador Bradesco.  

 Plano (9) imagem final com fundo branco e logomarca do Circuito Bradesco Rugby 

Seven Brasil, centralizada na tela; abaixo em caracteres o endereço do site para compra de 

ingressos: “Ingressos: ingresse.com”. 

 

 

4.2 Análises 

 Para Simões (2005, p. 60), os meios de comunicação têm importante papel a 

desempenhar quando se analisam as questões de gênero, posto que a responsabilidade social 
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dos veiculos de comunicação (rádio, jornal, televisão, mídias digitais, etc) tanto pode 

destruir como construir a consciência social e o exercício da cidadania perante as questões 

que, do ponto de vista cultural são inerentes ao gênero feminino. 

 O filme publicitário "Marido Caprichoso" utiliza-se da comicidade para atrair a a-

tenção para o rúgbi feminino e apresenta, como "caracteres cômicos", um marido que está 

próximo da caricatura, já que o seu comportamento de submissão é exagerado, conforme 

Figura 03. 

 

Figura 03. Frame do Filme publicitário “Marido Caprichoso” 

Fonte: Adaptado pela Autora (2014) 

 

 Ainda hoje em nossa sociedade, garotos são recompensados por sua competitividade 

e agressividade, enquanto meninas são elogiadas por submissão e charme (SIMÕES, 2003). 

Portanto ao utilizar o humor, a CBRu e o Bradesco brincam com paradigmas importantes da 

sociedade, que as mulheres esportistas ao longos dos anos vêm procurando ressignificar. 

Não contribuem para demonstrar que uma jogadora de rúgbi pode ser feminina e bela, 

apesar de praticar um modalidade esportiva de força. O suposto marido apresentado no 

filme seria uma caricatura da versão masculina da “Amélia”, isto é uma “Dona de casa, ou 

mulher que passa o dia inteiro em casa limpando, lavando e cozinhando e outras coisas do 

gênero
5
”. 

 A publicidade reforça o pensamento social que esteve presente por séculos, com 

estereótipos que visavam limitar a participação feminina, nas práticas sociais, esportivas e 

competitivas que a principio eram vistas como somente permitidas aos homens.   

 A ideia central do filme publicitário transmite que ao praticar uma modalidade que 

exige mais desenvoltura, contato físico e força, a mulher inverteria os papeis, isto é, o 

estereótipo enraizado na sociedade, com os valores de desigualdades entre aqueles que 

                                                 
5 Disponível em: < http://www.dicionarioinformal.com.br/am%C3%A9lia/>. Acesso em: 12 jul. 2014. 

http://www.dicionarioinformal.com.br/am%C3%A9lia/
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“dominam” (homens) e os que são “dominados” (mulheres), corroborando a ideia de que o 

rúgbi contribuiria para um corpo mais masculinizado, ainda mais quando a jogadora é 

campeã, conforme Figura 04. 

 

 

Figura 04. Frame do Filme publicitário “Marido Caprichoso” 

Fonte: Adaptado pela Autora (2014) 
 

 O discurso é sexista, já que compartilha um ideário, construído socialmente e cultu-

ralmente que permeia a cultura brasileira, de que é obrigação do gênero feminino ocupar-se 

das tarefas domésticas. Para tanto demonstra que somente através da força física, ilustrada 

com as jogadas de rúgbi feminino, é possível às mulheres se sobrepor ao outro gênero.  

 A CBRu desde o início do seu planejamento vem utilizando-se da comicidade para 

atrair a atenção para o esporte, porém em muitos momentos despertando sentimentos e e-

moções que não contribuem para o fomento da rúgbi no Brasil. Bergson (2007) salienta que 

a comicidade dirige-se à inteligência pura, e o defeito deve ser o mais leve possível. Se des-

pertar simpatia, ou medo, ou piedade, já não é possível rir dele. 

 Mesmo utilizando-se da comicidade, sabe-se que o riso deve ter uma significação 

social, e de acordo com Bergson (2007, p. 50) a comédia é uma brincadeira, uma brincadei-

ra que imita a vida. Assim o filme publicitário parte do senso comum e reafirma que a 

sociedade aceita melhor as mulheres que praticam esportes tidos como femininos, para 

preservar o mito da fragilidade feminina. 

 Por outro lado o filme publicitário “Marido Caprichoso”, sai do convencional das 

publicidades esportivas femininas, que ramente apresentam as mulheres em esforços, 

desgates, sofrimentos, cansaço e suores em imagens relacionadas ao esporte. Pelo contrário 

o rúgbi feminino é também apresentado em jogadas de solo e de força conforme Figura 05.  
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Figura 05. Frame do Filme publicitário “Marido Caprichoso” 

Fonte: Adaptado pela Autora (2014) 

  

 Para Simões (2003), mulheres atletas vivem ainda hoje em um momento contraditó-

rio, pois se no passado os preconceitos versavam sobre a fragilidade e a incapacidade do 

corpo feminino em praticar diversas modalidades esportivas, inclusive o rúgbi, atualmente 

as dificuldades estão também relacionado em lidar com o próprio corpo atlético, que não 

corresponde aos padrões de beleza determinados pela sociedade. Um corpo forte e muscu-

loso, o qual remete a imagem de um corpo masculinizado, que não atendem ao ideal femi-

nino que a sociedade almeja.  De forma geral essas contradições na imagem corporal de-

monstram quanto questões referentes à inclusão da mulher no esporte de competição de alto 

rendimento, ainda hoje é uma batalha na trajetória das mulheres esportitas. 

 

Considerações finais 

 O filme publicitário "Marido Caprichoso" utiliza-se da comicidade e propõe uma 

inversão de papeis entre a mulher e o homem, destacando como se fosse somente tarefa 

feminina cuidar da limpeza do lar. Além disso, não se valorizam os títulos do rúgbi femini-

no brasileiro, que já foi nove vezes campeão, e corrobora-se uma visão sexista, presente na 

sociedade brasileira, que tem uma visão de discriminação entre os sexos, o que também está 

presente nas práticas esportivas, apesar de a Constituição Brasileira de 1988 assegurar que 

homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. 

 Por outro lado o filme retrata de uma nova realidade que a mulher esportita tem pro-

vocado, de mudanças, mas também de conflitos em relação aos papéis anteriormente retra-

tos por homens e mulheres, fato este que segundo estudiosos detonam uma crise de identi-

dade que se manifesta no dinamismo social e psicológico. 
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 Na nossa visão, a CBRu e o Bradesco, ao utilizarem-se de vários elementos como o 

homem dominado e a mulher forte, relacionando-os com a prática do rúgbi feminino, não 

incentivam o fomento da modalidade, pelo contrário, reforçam paradigmas e podem criar 

aversão tanto de homens como de mulheres. 

 Destaca-se que a prática esportiva é uma das oportunidades que se apresentam para 

as mulheres conquistarem respeitabilidade e reconhecimento social, contribuindo para a 

destruição de falsos estereótipos feminino, enraizados na sociedade. A divulgação deste 

filme publicitário, entretanto, parece não corresponder inteiramente a estes propósitos. 
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