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RESUMO 
 

 

Esta tese de Doutorado, resultado de pesquisa iniciada no Mestrado em Letras da Unioeste 

(2004), e ampliada no Doutorado em Língua e Cultura do Instituto de Letras da UFBA (2011-

2015), tem como objetivo estudar a tessitura do discurso dirigido à mulher a partir da Análise 

Dialógica do Discurso, estudando os conceitos do arcabouço teórico de Mikhail Bakhtin. Os 

corpora da pesquisa são propagandas dirigidas à mulher, veiculadas na Revista Feminina 

(1930-1936) e em Claudia (2011-2013). A partir do recorte pelos eixos temáticos de saúde, 

alimentação e beleza, realizou-se uma criteriosa análise dos corpora, sob as lentes teóricas de 

Mikhail Bakhtin, especialmente Marxismo e filosofia da linguagem: problemas do método 

sociológico na ciência da linguagem (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002), Estética da 

criação verbal (BAKHTIN, [1963] 2011), com tradução direta do original em russo, e 

Problemas da poética de Dostoiévski (BAKHTIN, 2008). Além de analisarmos as 

propagandas nas referidas revistas, também lançamos olhar a algumas reportagens, buscando 

pistas no nível discursivo a fim de se verificar a imagem feminina ali reproduzida. A hipótese 

da pesquisa é de que o discurso muda de uma época para outra, mas mantém-se os signos, os 

traços e os efeitos de sentido, numa teia dialógica entre presente e passado. Na tese, percebeu-

se a Língua, como reflexo vivo de uma dada realidade, pelo e no discurso, contribui na 

formação ―ideal‖ da identidade da mulher brasileira. O trabalho, na área de estudos do 

discurso, tem como metodologia a dialética e seus principais resultados a serem mostrados ao 

longo dos capítulos apresentados nos levam à identificação de poucas mudanças no sentido 

ideológico do discurso, apesar de haver mudanças significativas na forma de comunicação e 

na expressão da linguagem.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: IMPRENSA FEMININA, DISCURSO E IDENTIDADE. 



 

 

 
ABSTRACT 

 

This doctorate thesis, as a result of a research began with the Master Degree in Language at 

Unioeste (2004), and it was spread for the Doctorate in Language and Culture (2011-2015) 

has the objective of studying through the contexture of female identity under the support from 

the Dialogic Discourse Analysis and from the sign linguistics studies, under Mikhail Bakhtin 

theoretical construction, making parallels with the history, the sociology and, mainly through 

the contemporary linguistics. The research corpora are advertisements directed to woman 

published in the Female Magazine (1930-1936) and Claudia Magazine (2011-2013). From 

magazine clipping through the thematic axis of health, food and beauty it was done a sensible 

analysis of the corpora, under the theoretical lens of Mikhail Bakhtin, specially from the 

Marxism and philosophy of language: sociologic method problem in the language science 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002), Esthetic of verbal creation (BAKHTIN,  [1963] 

2011), with Russian original direct translation, and Dostoiévski´s Problems of poetry 

(BAKHTIN, 2008). The analysis methodology also had as support the historical 

contextualization and the areas of two magazines distribution. The project hypothesis in 

which the discourse change from time to time, but keep their ideological signs, traces, 

meaning effect and the past dialogism, was confirmed according to what is exposed on the 

work sections long on the subject matter. On thesis, it was realized that the language, while a 

live reflection of a given reality is completed through and in the discourse and there are its 

most valuable formation trace of the Brazilian woman. 

KEYWORDS: Discourse female, identity and ideology. 



 

 

RESUMÉ 

 

 

 

Cette thèse de doctorat, résultat d‘une recherche qui a été commencé à la Maîtrise en Lettres à 

Unioeste (2004) et étendue au Doctorat en Langue et Culture (2011-2015), veut atteindre 

l‘objectif d‘étudier, fondé sur l‘identité féminin, sur l‘Analyse Dialogique du Discours et de 

l‘étude du signe linguistique, établie sur la theorie de Mikhail Bakhtin, en confrontant avec 

l‘histoire, la sociologie et, principalement, la linguistique contemporaine. Les corpora de la 

recherche sont des publicités faites pour les femmes, dans la Revista Feminina (1930 – 1936) 

et dans Claudia (2011 – 2013). Fondée sur des textes thématiques, en parlant de santé, 

alimentation et beauté, on a fait une analyse minutieuse des corpora, en utilisant la théorie de 

Mikhail Bakhtin, spécialement le Marxisme et la philosophie du langage: problèmes de la 

méthode sociologique dans la science du langage (BAKHTIN/VOLOCSHINOV, [1929] 

2002), Esthétique de la création verbale - (BAKHTIN, [1963] 2011), avec une traduction 

direct du russe, et Problèmes de la poétique (BAKHTIN, 2008). La methodologie d‘analyse a 

aussi été fondée sur la contextualisation historique et sur où circulent les deux magazines. 

L‘hypothèse du projet, que le discours change d‘une époque à l‘autre, mais qui peut quand 

même maintenir les signes idéologiques, traces, effets de sens, dans un tissu dialogique entre 

le présent et le passé. Cette hypothèse a été confirmée selon ce qui est exposé dans les 

sections de ce travail. Dans cette thèse, on a aperçu que la langue, pendant qu‘elle est um 

reflexe vif d‘une certaine réalité, est faite par et dans le discours, en formant le trace le plus 

riche de l‘identité de la femme brésilienne.  

 

MOTS-CLÉS: La Presse Féminine, Discours et Identité. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Hoje seja esta ou aquela, pouco me importa. Quero 

apenas parecer que bela [...]. Já fui Maria e 

Madalena. Só não pude ser como quis. Que mal faz 

esta cor do meu cabelo, e do meu rosto, se tudo é 

tinta: o mundo, a vida [...]. Por fora, serei como 

queira a moda, que me vai matando. [...] Porque uns 

expiram sobre cruzes, outros, buscando-se no 

espelho. 

Cecília Meireles 

 

Como a epígrafe acima sugere, a história da mulher é carregada de conteúdo dialético, 

configurando uma dinâmica de mundo rica em paradoxos, expressa por meio do discurso. 

Diante disso, esta tese de Doutorado em Língua e Cultura tem como tema as relações do 

feminino com o texto
1
, numa análise que contempla o estudo dos seguintes elementos: signo 

linguístico, ideologia, alteridade e gêneros discursivos.  

O objeto escolhido foram textos de propaganda da Revista Feminina (1930 a 1936) e 

Claudia (2011-2013), aos quais denominamos corpora de pesquisa. Por tratar-se de um 

estudo comparativo de dois veículos de comunicação em épocas diferentes, fizemos um 

expressivo levantamento de informações da mídia especializada. Além disso, além de 

analisarmos pares de propagandas das revistas, lançamos um olhar a algumas reportagens ali 

veiculadas a fim de verificar no nível do discurso como a figura feminina foi retratada. 

A escolha tanto do tema como dos corpora parte de nossa inquietação com a 

necessidade de estudos que se preocupem com o signo ideológico nos estudos de língua e de 

memória.  

Essa inquietação intelectual sobre o discurso teve sua gênese nos nossos estudos de 

Pós-Graduação. Porém, nos anos 80, ao ingressar na Faculdade de Comunicação Social - 

habilitação em jornalismo, nos estudos de Teoria da Comunicação, a questão ideológica era 

debatida durante a formação, principalmente no que tange à Escola de Frankfurt e também à 

semiótica tradicional. 

Na Graduação, havia uma preocupação em relatar a história da imprensa nacional e 

também internacional, sem, entretanto, esmiuçar particularidades dos meios de comunicação 

dirigidos ao público feminino. No início do século XX, quando a Revista Feminina circulou 

no mercado editorial, mais precisamente no período entre guerras, houve um processo de 

transformação social no campo econômico, político e social. No século XXI, época também 

                                                 
1
 Optamos por usar a palavra texto para  referência tanto ao discurso escrito como às imagens.  
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analisada na tese, as estruturas sob as bases de uma lógica de mercado foram registradas nas 

páginas das revistas ilustradas, como ocorrera com a Revista Claudia.  

Analisar os enunciados discursivos é uma forma de entender as dimensões dos vários 

sentidos do texto dirigido à mulher, e no interior desse, desvendar as muitas vozes que o 

constroem. Nesse sentido, os corpora da Revista Feminina foram objeto de análise da 

dissertação de Mestrado (SILVA, 2004)
2
, desenvolvida no Programa de Pós-graduação Stricto 

Sensu em Letras – concentração de Linguagem e Sociedade – da Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná (Unioeste). Agora, no processo de doutoramento, realizado no Programa de 

Pós-Graduação em Língua e Cultura, da Universidade Federal da Bahia (UFBA), ampliamos 

os corpora com mais uma esfera de circulação, a saber, a Revista Claudia. Os números 

escaneados estão em formato PDF e salvos no formato de imagem, disponibilizados anexos à 

tese. 

O problema inicial na gênese desta pesquisa está no questionamento sobre imprensa 

feminina e memória. A pergunta norteadora da tese foi a seguinte: é possível perceber pela e 

na língua uma ideologia doutrinadora nos elementos do discurso em relação à figura 

feminina?  

A Revista Feminina e Claudia mostram como o texto publicitário é uma categoria útil 

de análise linguística e torna possível a verificação de traços de comportamentos, por meio de 

um padrão subliminar exposto nos textos da mídia. Segundo Bakhtin ([1963] 2011, p. 44), são 

elementos de um enunciado pertencente a um gênero do discurso o nível temático (o "dizível" 

por meio de determinado gênero discursivo), o composicional (sua estrutura específica) e no 

estilístico (especificidades linguísticas do gênero grifos nossos).  

A análise sobre esse foco, a partir dos corpora selecionados, em duas sincronias 

distintas, pondera que essas operações podem ser representadas no discurso da imprensa 

feminina e percebidas ao longo das transformações operacionalizadas nesse modo de emissão 

comunicacional. Nessa esteira, cumpre, também, a função de contribuir para novos estudos na 

área midiática, memória e imprensa feminina, pelo viés bakhtiniano, mostrando a importância 

do cuidado na edição dos textos nessa categoria de análise. 

Os estudos sobre as relações de gênero na história e pela história requerem um olhar 

atento do pesquisador para novos constructos teóricos que quebrem paradigmas sobre a 

                                                 
2
 SILVA, M. C. V. Ideologia e poder nos enunciados discursivos nas revistas femininas: um perfil da mulher 

burguesa (1930-1937). Dissertação (Mestrado em Letras - Linguagem e Sociedade), UNIOESTE, Cascavel, 

2004.  
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historicidade tradicional e tragam contribuições, tirando da obscuridade memórias, 

informações, dados, imagens e textos que levem à identidade feminina no passado e no 

presente. A retomada dos arquivos e fontes primárias relatam-nos dados relevantes sobre a 

mulher, o que instiga um olhar mais atento à sociedade e a cultura e analisar novamente essas 

fontes, por metodologias e teorias que atendam a essa lacuna, identificada na área. 

A formulação da hipótese girou acerca de como a língua é expressa pela imprensa 

feminina, apoiando-se na linguagem verbo-visual. Assim, a hipótese de pesquisa é de que o 

discurso muda de uma época para outra; todavia, mantem-se o signo, isto é, traços, efeitos de 

sentido, numa teia dialógica entre presente e passado. 

Diante dessa hipótese, o principal objetivo desta tese é analisar dialogicamente o 

discurso do gênero discursivo propaganda na Revista Feminina (1930-1936) e em Claudia 

(2011-2013), além de reportagens que dirigem-se ao universo feminino. 

Os objetivos específicos, por sua vez, são:  

 

1- Compreender fenômenos textuais e linguísticos contidos nos textos produzidos de 

1930-1936 (no caso da Revista Feminina), sob o olhar atento e criterioso do 

pesquisador em língua;  

2- Compreender fenômenos textuais e linguísticos contidos nos textos produzidos de 

2011- 2013 (no caso da Revista Claudia; 

3- Realizar um estudo das condições sociais e materiais em que os discursos das 

propagandas circularam; 

4- Desenvolver um estudo comparativo entre as duas revistas selecionadas; 

5- Compreender na e pela língua e em sua evolução o papel do discurso ideológico na 

formação ―ideal‖ da identidade da mulher e de seus padrões de comportamento, de 

crenças e de atitudes. 

 

Para que respondêssemos à pergunta cerne desta tese, além de aferir a hipótese e 

contemplar os objetivos gerais e específicos, adotamos como posicionamento teórico a 

Análise Dialógica do Discurso (ADD, de ora em diante). Essa proposta de estudo surgiu no 

contexto brasileiro a partir de estudos de diversos pesquisadores, tendo como exponente a 

pesquisadora Beth Brait (2012). Tal perspectiva teórica compreende que os discursos 

produzidos pelos sujeitos são pulverizados de elementos sociais, históricos e, portanto, 

dialógicos. Desse modo, as principais obras, tanto da corrente da ADD quanto desta tese 

foram: Marxismo e filosofia da linguagem: problemas do método sociológico na ciência da 
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linguagem (BAKHTIN/VOLOCHINOV [1929], 2002) – doravante MFL –, Estética da 

criação verbal (BAKHTIN [1963], 2011), com tradução direta do original em russo, e 

Problemas da poética de Dostoiévski (BAKHTIN [1963], 2011).  

A partir dessas questões contextualizadoras, explicamos, na sequência, a organização 

dos próximos capítulos. 

O segundo capítulo, intitulado ―Os aspectos discursivos na perspectiva de Mikhail 

Bakhtin”, apresentamos os princípios teóricos do pensamento bakhtiniano, delineando, 

portanto, a perspectiva da ADD. O autor principal é Mikhail Bakhtin, filósofo russo, o qual 

menciona formas e modelos para estudos sobre a linguagem. Não obstante, o autor não liga a 

sua teoria a um método fechado; na verdade, o que mais conseguimos ver foi aproximação à 

dialética, que nasceu em Hegel e se solidificou em Karl Marx. Entretanto Mikhail Bakhtin, 

pelo nosso entender, não é marxista porque discorre sobre o marxismo. O teórico, que 

escreveu MFL na efervescência dos três primeiros séculos da história mundial e da Rússia, foi 

sim grande estudioso da Língua e como ela acontece na sociedade e, para isso, usou de 

algumas terminologias marxistas como noção de estrutura e infraestrutura, sem, entretanto, 

postular a teoria do materialismo histórico dialético. 

Entendemos que a teoria bakhtiniana analisa e faz, sim, uma reflexão minuciosa do 

marxismo, articulando esse arcabouço com teorias essenciais daquela época. Esse olhar está 

expresso já no título da obra Marxismo e Filosofia da Linguagem: problemas fundamentais 

para o método sociológico. 

O filósofo russo entendeu Marx como poucos e nas suas pesquisas chegou ao 

denominador fundamental para a ciência: o filósofo alemão não analisa a importância da 

língua nas relações sociais e históricas. Já, para Bakhtin, a linguagem dá-se num determinado 

contexto histórico e material. Esse é o ponto convergente e principal em MFL com o 

marxismo, pois ambas as teorias mostram as relações sociais e históricas e sua materialidade. 

A lacuna entre as duas é a inexistência de uma análise da linguagem no centro das relações 

sociais e históricas.  

Nesse contraponto, Bakhtin mostra que o signo ideológico do texto suscita um 

movimento dialógico importante na dinâmica da língua. É quando surge a materialidade 

discursiva, ou seja, o discurso existe assim como a sociedade existe. Nessa trama de caminhar 

na e pela Língua, a materialidade se concretiza, fenômeno ocorrido nas mais diferentes 

sociedades e culturas, como procuramos destacar nas análises das revistas já mencionadas. 

No capítulo três, ―Procedimentos metodológicos para pesquisa em estudos 

discursivos” descrevemos o método dialético, seguido da descrição dos corpora, caminho 
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necessário à análise do texto da propaganda. Esse capítulo foi o resultado de trabalho intenso 

de levantamentos de dados sobre as duas revistas que compõe os corpora. Vemos, então, o 

método da tese, que é conhecer, realmente, a realidade histórica em que se dá o fenômeno 

linguístico. Para isso, as informações levantadas em nossa pesquisa de Mestrado (SILVA, 

2004) foram relevantes porque estudamos a Revista Feminina, o mais longevo veículo de 

comunicação dirigida a circular nas primeiras cinco décadas do século vinte. No doutorado, o 

objeto foi ampliado, também, para o estudo de Claudia, veículo com padrão um tanto mais 

moderno, à primeira vista.  

Nesse capítulo, ainda, realizamos uma pequena incursão na história da imprensa do 

País e como ela foi se estruturando concomitante ao desenvolvimento da sociedade brasileira, 

com o processo de urbanização e industrialização das cidades, como São Paulo e Rio de 

Janeiro. A Revista Feminina circulou entre 1914 e 1936, quando se dá, realmente, o grande 

salto de desenvolvimento do País em diversas áreas. 

No capítulo quatro, intitulado, ―Elementos historiográficos sobre a imprensa: as 

revistas femininas como fonte de pesquisa e o discurso das propagandas‖, nos mantemos no 

discurso da propaganda, categoria de análise à luz da teoria bakhtiniana. Também, nesse 

capítulo, fizemos uma incursão à Teoria dos Gêneros do Discurso ([1963] 2011).  

Por fim, no quinto capítulo, fizemos uma análise dos dados e mantivemos os corpora 

editados no mestrado pela riqueza linguística nas revistas, principalmente a Revista Feminina, 

que é o registro documental de uma época, tornando-se também material para pesquisas 

futuras na área, já, mencionada.  Esse capítulo, continuidade do levantamento histórico, 

mostra os fios dialéticos tecidos na análise dos corpora, quando percebemos as marcas 

ideológicas do discurso, mas não a manutenção do estilo composicional daquele gênero. Se na 

Revista Feminina havia uma maior complexidade no discurso, em Claudia, há, no texto, 

réplicas de diálogos do cotidiano, atendendo os preceitos da teoria da propaganda e da criação 

publicitária.  

Nas considerações finais, acopla-se todo o aparato de pesquisa, os resultados e a tese 

pensada desde o início, com sua hipótese, problema e resultados possíveis, até chegar aos 

denominadores aqui apresentados. Neste capítulo, aprofundam-se as análises e pinça-se o que 

Bakhtin propõe como método fundamental e categoria útil de investigação científica para os 

analistas do discurso.  
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2 OS ASPECTOS DISCURSIVOS NA PERSPECTIVA DE MIKHAIL BAKHTIN 

 

Este capítulo tem como objetivo traçar um panorama do aporte teórico, a fim de que 

tenhamos os subsídios teóricos necessários à análise dos corpora.  Como já anunciado na 

introdução, adotamos a perspectiva bakhtiniana como centro das discussões. No Brasil, desde 

a década de 1980, o pensamento bakhtiniano tem recebido atenção de estudiosos de 

importantes centros de investigação. Além de artigos, projetos, cursos, grupos de pesquisa, 

seminários, alguns desses estudiosos merecem, aqui, nossa reverência, com maior ênfase para 

os grifados: Schnaiderman (1983), Jobim e Souza (1984), Barros e Fiorin (1984), Faraco 

(1988, 2003), Machado (1989, 1995), Faraco e Tezza (1996), Brait (1996, 1997, 2005, 2006), 

Souza (1999), Amorin (2001), Freitas, Jobim e Souza e Kramer (2003), Tezza (2003), 

Zandwais (2005), Faraco, Tezza e Castro (2006), Fiorin (2006) e Geraldi, Fichtner e Benites 

(2006).  

Cada autor-pesquisador, à sua maneira, apresenta sua leitura sobre determinado 

tema/conceito tratado por Bakhtin, buscando ampliar conhecimentos em relação aos estudos 

viabilizados pelo Círculo de discussão formado no início do século XX, na Rússia. 

Nas subseções abaixo, refletimos conceitos que sustentaram as nossas análises. 

Primeiramente, a compreensão dialógica de linguagem sustentada por Bakhtin; em seguida, 

tecemos considerações sobre discurso, signo e ideologia, conforme as orientações 

bakhtinianas. Ampliando essa reflexão, trazemos o conceito de gêneros do discurso e a 

definição de seus elementos constituintes (conteúdo temático, estilo e construção 

composicional), entrelaçando tais conceitos à definição de enunciado/enunciação. Ao final do 

capítulo, uma reflexão sobre o gênero propaganda e sobre as palavras e orações que 

constituem esse gênero. Destacamos que esses conceitos, dentro das obras, estão imbricados 

de modo que falar em linguagem pressupõe falar em discurso, em ideologia, que, por sua vez, 

relaciona-se e confunde-se com enunciado/enunciação em constante relação com os gêneros e 

o movimento dialógico da Língua. 

 

2.1 CONCEPÇÃO DIALÓGICA DE LINGUAGEM 

 

A linguagem existe e concretiza o processo comunicativo por meio dos homens que 

falam e escrevem – os locutores – e daqueles que ouvem, leem, assistem – os interlocutores. 

Assim, o fenômeno de comunicação discursiva tem, como principal agente, o sujeito, haja 

vista que sem esse ator não haveria nenhum processo social e composicional do discurso.  
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Para Bakhtin/Volochinov ([1929] 2002), no processo enunciativo, o contexto social 

forma uma cadeia de mensagens dialógicas e ideológicas por natureza. Os locutores, ao 

produzirem seus discursos, o fazem em constante diálogo com outros discursos, uma vez que 

os retomam, ressignificando-os, para aquela situação e o seu contexto discursivo. Os 

interlocutores, por sua vez, respondem de acordo com suas vivências e experiências de vida, 

mas sempre em diálogo com outros enunciados com os quais estabelecem significações. E 

nesse constante diálogo, o fenômeno social discursivo constitui e constrói novos enunciados 

orais ou escritos. Nesse raciocínio acima apresentado, reside o caráter dialógico da linguagem. 

É possível dizer, então, que a linguagem é essencialmente dialógica, pois ela se 

configura e se constitui nas relações que se estabelecem com outros enunciados. Grillo (2006) 

procura esclarecer, com suas palavras, o que entende por relações dialógicas quando se trata 

da linguagem: 

 

1) As relações dialógicas são de natureza semântica; 

2) As relações dialógicas ocorrem entre enunciados concretos; 

3) Por trás dos textos-enunciados estão sujeitos concretos, integrais, 

responsivos, inconclusos e inacabados, os quais só podem ser 

compreendidos por meio do diálogo e não explicados como na relação 

pessoa e objeto. As relações dialógicas são, portanto, relações pessoais, isto 

é, ―vínculos semânticos personificados‖; 

4) As relações dialógicas no enunciado pressupõem ainda um 

supradestinatário [...]; Essa instância garante que todo enunciado busca uma 

resposta que ultrapassa o destinatário imediato e previsto; 

5) A produção/recepção do enunciado tem uma dimensão valorativa. 

(GRILLO, 2006, p. 122). 

  

Ao afirmar que as relações dialógicas, numa perspectiva bakhtiniana, são de natureza 

semântica, Grillo diz que Bakhtin se volta para o sentido construído nas práticas discursivas 

efetivas. Assim, ao ouvir ou ler um enunciado, surgem imediatamente outros enunciados já 

lidos ou ouvidos e, a partir dessa relação, constroem-se novos sentidos. Por isso, o diálogo 

acontece sempre entre enunciados concretos, proferidos em determinado momento e contexto 

histórico por sujeitos também concretos, que, ao construírem seus discursos, sempre o fazem 

no diálogo com outros discursos. 

Por outro lado, é preciso entender, ainda conforme as palavras de Grillo (2006), que, 

ao produzir um enunciado, a linguagem é organizada em função do outro – o interlocutor – 

para quem o discurso é dirigido. Assim, o enunciado é organizado em função desse 

interlocutor imediato. Todavia, para além desse interlocutor, conforme sustenta 

Bakhtin/Volochinov ([1929] 2002), há sempre um supradestinatário, que fala ou escreve 



21 

 

também para além do interlocutor imediato. Exemplificando: uma propaganda na revista se 

dirige, imediatamente, aos leitores daquela revista. Para além desses leitores, outros leitores, 

críticos, publicitários, consumidores de um modo geral, obtém acesso àquele texto e, a partir 

dele, produzam sentidos.  

Essa produção de sentido é sempre valorativa, pois carrega valores e ideologias de 

quem ouve ou lê o texto. Assim, então, é construída concretamente na teia das relações 

sociais. Ademais, a relação dialógica promovida por meio da linguagem, reunindo nesse 

fenômeno o diálogo do passado, do presente e, também, do futuro.  

Brait (2012), em relação aos textos do Círculo de Bakhtin e diferentes épocas, destaca 

a importância de se considerar, no estudo da linguagem, como sendo indissolúvel  

 

[...] a relação existente entre língua, linguagens, história e sujeito [...]. A 

concepção da linguagem, de construção de sentidos está necessariamente 

apoiada nas relações discursivas empreendidas por sujeitos historicamente 

situados, o que significa dizer que os estudos da linguagem são concebidos 

como formulações em que o conhecimento é produzido e recebido em 

contextos históricos e culturais específicos. (BRAIT, 2012, p. 84). 

 

Essa concepção está nas relações discursivas construídas pelos sujeitos em processo de 

interação, o que significa que seu estudo pressupõe o reconhecimento dos interlocutores em 

situação discursiva, do momento histórico em que esses discursos são produzidos, do contexto 

social em que estão inseridos, enfim, dos aspectos socioculturais que envolvem todo o 

processo comunicativo. Portanto, para estudá-la, não basta apenas compreender ou analisar a 

língua com seus aspectos linguísticos. É preciso ir além, pois, para Bakhtin, 

 

[...] as relações dialógicas são extralinguísticas. Ao mesmo tempo, porém, 

não podem ser separadas do campo do discurso, ou seja, da língua enquanto 

fenômeno integral concreto. A linguagem só vive na comunicação dialógica 

daqueles que usam. É precisamente essa comunicação dialógica que 

constitui o verdadeiro campo da vida da linguagem. Toda a vida da 

linguagem seja qual for seu campo de emprego (a linguagem cotidiana, a 

prática, a científica, a artística, etc.), está impregnada de relações dialógicas. 

(BAKHTIN, 2008, p. 209). 

 

Para lidar com o dialogismo da linguagem, alguns estudiosos brasileiros, dentre eles 

Beth Brait, sistematizaram uma proposta de estudo que definiram como Análise Dialógica do 

Discurso (ADD). Brait (2012) destaca alguns aspectos que marcam a ADD, que trata o sujeito 

como histórico, social, múltiplo, centro de suas preocupações, ou seja, a linguagem é 

constitutiva desse sujeito. São eles: 
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a) O reconhecimento da multiplicidade de discurso que constituem um texto 

[...]; b) relações dialógicas como objeto de pesquisa multidisciplinar [...] 

denominada metalinguística ou translinguística; c) pressuposto teórico 

metodológico de que relações dialógicas se estabelecem a partir de um ponto 

de vista assumido por um sujeito; d) as consequências teóricos 

metodológicas de que as relações dialógicas não são dadas, não estando 

portanto jamais prontas e acabadas num determinado objeto de pesquisa, 

mas sempre estabelecidas a partir de um ponto de vista; e) a concepção de 

texto como assinatura de um sujeito, individual, coletivo, que mobiliza 

discursos históricos, sociais para constituí-lo e constituir-se. (BRAIT, 2012, 

p. 85, grifos nossos). 

 

À luz da ADD, compreende-se que as relações com a linguagem são irredutíveis às 

questões lógicas ou às concreto-semânticas, que por si mesmas carecem de momento 

dialógico. Não há como estudar a linguagem sem inseri-la numa relação de interação, o que 

pressupõe a constituição de um enunciado concreto e único, proferido por um sujeito, em 

determinado contexto. Conforme o filósofo russo, ―devem personificar-se na linguagem, 

tornar-se enunciados, converter-se em posições de diferentes sujeitos expressas na linguagem 

para que eles possam surgir relações dialógicas‖ (BAKHTIN, [1963] 2011, p. 209). 

Sob essa orientação e compreensão, a ADD, seguida de outros caminhos estabelecidos 

por Bakhtin na pesquisa em linguagem, é uma forma de enxergar e desvendar signos 

ideológicos dos textos que compõe os corpora desta pesquisa, os quais foram constituídos a 

partir de determinada situação social e histórica, como tratamos nos capítulos posteriores. 

Um dos focos ou feixes analisados à luz da teoria bakhtiniana não deixa de lado o 

reflexo do signo linguístico, uma vez que, na semiótica, o texto é constituído não somente de 

linguagem verbal, mas também de signos icônicos, a serem analisados no todo da pesquisa. 

Para adentrarmos nessa discussão, destinamos a próxima seção. 

 

2.2 DISCURSO, SIGNO E IDEOLOGIA  

  

Nesta seção, nos dedicamos a refletir, dentro do arcabouço teórico bakhtiniano, a 

refletir sobre os conceitos de discurso, de signo e de ideologia. Identificamos que 

Bakhtin/Volochinov ([1929] 2002) faz definições e digressões sobre esses conceitos de forma 

interligada.  

Tendo em vista que linguagem e discurso estão imbricados, como se pode definir o 

discurso em uma perspectiva bakhtiniana? O filósofo russo inicia o capítulo ―O Discurso de 

Dostoiévski‖ (BAKHTIN, [1963] 2010) com o que chama de observações metodológicas 
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prévias. Nas palavras do autor, ―Intitulamos este capítulo ‗O Discurso de Dostoiévski‘ porque 

temos em vista o discurso, ou seja, a língua na sua integridade concreta e viva e não a língua 

como objeto específico da linguística‖ (BAKHTIN, [1963] 2010, p. 207). Já na introdução, 

Bakhtin se coloca em relação ao discurso, firmando-se na compreensão de que discurso é a 

língua viva, concreta, materializada em situações de uso. E esse posicionamento o coloca na 

contramão da Linguística dicotômica, que trata a língua como objeto estático, acabado e 

pronto. 

Por assumir tal posicionamento, Bakhtin ([1963] 2010) informa que suas análises não 

são linguísticas no sentido rigoroso do termo. Ele as situa como análises metalinguísticas, 

―subtendendo-se como um estudo – ainda não constitutivo em disciplinas definidas – daqueles 

aspectos da vida do discurso que ultrapassam, de modo absolutamente legítimo, os limites da 

linguística‖ (BAKHTIN, [1963] 2010, p. 207, grifos nossos). Para o autor, as pesquisas 

metalinguísticas não podem ignorar a linguística e devem aplicar os seus resultados. Assim, 

 

A linguística e a metalinguística estudam um mesmo fenômeno concreto, 

muito complexo e multifacetário – o discurso – mas estudam sob diferentes 

aspectos e diferentes ângulos de visão. Devem complementar-se mutuamente 

e não se fundir. Na prática, os limites entre elas são violados com muita 

frequência. (BAKHTIN, [1963] 2010, p. 207). 

 

Na visão de Bakhtin, a linguística estuda os fenômenos da linguagem sem, a priori, 

estabelecer a complexidade das relações dialógicas, focando apenas no plano da língua. 

Contrariando essa orientação, o autor propõe que os estudos da linguagem se voltem para o 

discurso, ultrapassando, assim, os limites linguísticos, olhando também para aquilo que ele 

chama de extralinguístico, ou seja, o contexto sócio-histórico e ideológico em que os 

discursos são produzidos. Isso pressupõe reconhecer o momento histórico, os sujeitos 

envolvidos em um ato de enunciação, o lugar social de onde estão falando/escrevendo, os 

interlocutores, para quem se dirige o discurso, dentre outros aspectos.  

Sob essa orientação, língua e discurso se imbricam e constituem o verdadeiro campo 

da vida da linguagem. Logo, estudar o discurso significa estudar para além do fenômeno 

linguístico, olhando para os aspectos extralinguísticos que o envolvem. Esses aspectos 

abarcam as relações sociais para produção do texto e sentido. 

Para Bakhtin ([1963] 2010), toda a vida da linguagem, seja qual for o seu campo de 

emprego, como a prática, a científica, a artística, a publicitária, está impregnada de relações 

dialógicas. 
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Estas relações se situam no campo do discurso, pois este é, por natureza, 

dialógico e, por isso, tais relações devem ser estudadas no plano da 

metalinguística que ultrapassa os limites da linguística e possui objeto 

autônomo e metas próprias‖. (BAKHTIN, [1963] 2010, p. 209).  

 

Sendo assim, para estudar o discurso, é preciso reconhecer o dialogismo que o 

constitui e, nesse emaranhado de situações discursivas e dialógicas, o discurso assim pode ser 

definido a partir do signo e da ideologia. O que são esses dois conceitos para Bakhtin? 

Estariam esses conceitos relacionados? Para Bakhtin/Volochinov, 

 

Um signo não existe apenas como parte de uma realidade; ele também 

reflete e refrata outra. Ele pode distorcer essa realidade, ser-lhe fiel, ou 

apreendê-la de um ponto de vista. [...] específico, etc. Todo signo está sujeito 

aos critérios de avaliação ideológica (isto é: se é verdadeiro, falso, correto, 

justificado, bom, etc.). O domínio do ideológico coincide com o domínio dos 

signos: são mutuamente correspondentes. Ali onde o signo se encontra, 

encontra-se também o ideológico. Tudo que é ideológico possui um valor 

semiótico. (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 30, grifos nossos). 

 

Essas palavras respondem às indagações lançadas, ao afirmar que signo e ideologia 

coincidem, pois correspondem mutuamente. Onde há signo, há ideologia, segundo o autor. 

Bakhtin/Volochinov ([1929] 2002) explica ainda que qualquer produto de consumo 

pode ser transformado em signo ideológico. Por isso, a palavra neutra só ganha sentido de 

signo quando está em determinado contexto. Ele cita o exemplo do pão e do vinho na 

comunhão, que são símbolos religiosos e juntos formam signo; contudo, como produto de 

consumo não têm a mesma significação, 

 

[...] porque o discurso só pode existir de fato na forma de enunciações 

concretas de determinados falantes, sujeitos do discurso. O discurso sempre 

está fundido em forma de enunciado pertencente a um determinado sujeito 

do discurso, e fora dessa forma não pode existir. (BAKHTIN, [1963] 2011, 

p. 274).  

 

É no discurso que o signo ideológico é revelado em toda a sua intensidade, pois é no 

contexto do discurso/enunciado que se consegue apreender a ideologia que o subjaz. Logo, 

pensar em signo ideológico é pensar também no discurso que o envolve. Nesse horizonte, a 

ideologia sustenta-se nos discursos que permitem as relações entre os homens, nas conversas 

cotidianas e nas relações mais complexas e institucionalizadas também pelas leis da 

economia, situação contemplada no materialismo histórico e dialético, que não é objeto desta 

tese.  
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Os signos, além de refletirem a realidade, também são reais, concretos e estão 

presentes na vida cotidiana. As palavras que são pronunciadas e as quais se recorre em 

discursos são exemplos de signo ideológico, pois funcionam, nas palavras de Freitas (1999), 

―como o núcleo sensível e veículo material privilegiado da ideologia, ocupando ainda o 

espaço central também na formação da consciência‖ (FREITAS, 1999, p. 7). Segundo o autor, 

é graças ao caráter de reversibilidade do signo ideológico, das palavras, que, ao exercerem a 

função de signos verbais, mediam o processo de tomada de consciência e do posicionamento 

ideológico do sujeito. 

Para Bakhtin/Volochinov ([1929] 2002), compreender um signo consiste em 

aproximar o signo apreendido de outros signos já conhecidos na realidade material e histórica. 

A compreensão do enunciado é, para o autor, uma resposta a um signo por meio de signos e 

essa cadeia de criatividade e de compreensão ideológicas desloca-se continuamente. 

A teoria de Bakhtin sobre signo ideológico é assaz importante nesta tese, que se aterá 

ao estudo de propaganda de revistas, um gênero do discurso, que se utiliza da linguagem da 

vida cotidiana. Em Bakhtin/Volochinov ([1929] 2002), a esfera do signo tem uma ligação 

fundamental com a vida cotidiana, sedimentada pela comunicação ideológica. Para o autor, 

 

Por um lado, ela está diretamente vinculada aos processos de produção e, por 

outro lado, diz respeito às esferas das diversas ideologias especializadas e 

formalizadas. [...] o material privilegiado da comunicação na vida cotidiana 

é a palavra. É justamente nesse domínio que a conversação e suas formas 

discursivas se situam. (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 35). 

 

A escolha dos recursos discursivos pelos veículos de comunicação, incluindo as 

propagandas, necessária à manutenção ativa dos meios de comunicação, necessita de uma 

inter-relação com o material semiótico da vida interior e exterior, que ocorre na e pela 

palavra, que é ideológica por excelência, dentro da teoria bakhtiniana:  

 

[...] uma palavra é, ao mesmo tempo, produzida pelos próprios meios do 

organismo individual, sem nenhum recurso a uma aparelhagem qualquer ou 

a alguma outra espécie de material extracorporal. Isso determinou o papel da 

palavra como material semiótico da vida interior, da consciência (discurso 

interior). (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 35).  

 

A partir dessa afirmação do teórico russo, o conceito de ideologia traz ideias e 

representações a respeito da língua, uma vez que, para Bakhtin/Volochinov ([1929] 2002), a 

palavra, expressão do processo linguístico, é ideológica por excelência. Assim, também a 

ideologia é resultado da produção de sentido da relação dialógica que se estabelece entre os 
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enunciados no processo comunicativo. Pelo e no enunciado as vozes ideológicas se 

expressam, se manifestam, se interligam no processo comunicativo, composto de vozes para 

formar o processo de produção de sentido. Para compreender-se mais sobre o conceito de 

ideologia e suas correlações como os discursos produzidos socialmente, dedicamos a próxima 

subseção. 

 

2.2.1 A ideologia e o discurso cotidiano 

 

O objeto de pesquisa reflete o universo da comunicação cotidiana, porém, refratado 

por uma ideologia direcionada. Para isso, tanto a Revista Feminina como Claudia usam 

signos ideológicos e um direcionamento específico. Entende-se que há uma subdivisão do uso 

da ideologia que entra na dinâmica da sociedade, por meio dos gêneros do discurso, utilizados 

na formação discursiva das propagandas dos dois veículos. 

Bakhtin/Volochinov ([1929] 2002) afirma que esses níveis de ideologia entram em 

contato com sistemas ideológicos, com a missão de uma responsividade ativa do público que 

recebe o teor ideológico na e pela propaganda, no caso as leitoras das revistas femininas, no 

que Bakhtin denomina de substâncias criadoras. 

A tese não tem como objetivo esclarecer a rigor o conceito de texto, enunciado, 

discurso, alteridade, interdiscursividade, mas sim captar traços de como todo esse emaranhado 

dialógico compõe um foco ideológico, que, num processo dialógico e dialético, é percebido 

no objeto de estudo, a propaganda na Revista Feminina (1930-1936) e em Claudia (2011-

2013). 

Logo no capítulo primeiro de MFL, Bakhtin/Volochinov ([1929] 2002) assevera que 

os problemas da filosofia da linguagem adquiriram uma importância significativa para os 

estudos linguísticos.  

O método marxista, pela sua dialética, vai de encontro a esses problemas quando põe 

em xeque a contradição da língua e, nesse esteio, alteridade, dialogismo, signo ideológico, 

metalinguística e demais conceitos que estão no dicionário bakhtiniano. 

Partindo desse pressuposto, pode-se dizer que Bakhtin conseguiu fazer uma revolução 

no campo dos estudos da linguagem, porque impôs esse método dialético, que percebe o 

contraditório na própria língua por meio da ideologia, no seu legado, especialmente em MFL.  

No caso da propaganda, que tem uma ligação intrínseca com a ideologia, essa 

contradição mostra o signo na condição de reflexo e refração de uma realidade utilizando o 

mecanismo composicional desse gênero do discurso. Essa discussão será no momento que 
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fenômeno linguístico usa mecanismos coercitivos e persuasivos, adiante analisados nos 

capítulos subsequentes. 

Há muitos métodos de condição idealista e psicologista da linguagem, diferentemente 

de MFL, que percebe o contexto social e histórico, para fazer uma análise do signo 

ideológico. É nesse tocante que postulados marxistas sobre ideologia falharam, quando não 

deixaram claro o papel da linguagem no materialismo histórico e dialético. Por isso, 

Bakhtin/Volochinov assevera: 

 

Toda refração ideológica por ser um processo de formação, seja qual for a 

natureza do seu significante, é acompanhada de uma refração ideológica 

verbal, como fenômeno obrigatoriamente concomitante. A palavra está 

presente em todos os atos de compreensão e em todos os atos de refração. 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 38). 

 

Bakhtin/Volochinov ([1929] 2002) mostrou em MFL que Marx não observou a 

questão da linguagem em seu legado. Por esse motivo, a sua obra retoma a epistemologia do 

idealismo, do psicologismo, além da crítica que faz aos métodos de análise linguística 

impregnados ainda por essas ciências, como o objetivismo abstrato e o subjetivismo idealista.  

Bakhtin retoma o conceito de signo ideológico porque isso vai além de meras 

definições epistemológicas de ideologia, como conhecimento de mundo, de sociedade, de 

economia, de política etc. Para Bakhtin/Volochinov ([1929] 2002), só a língua perpetua esse 

papel. 

Nessa complexidade da contradição humana, a palavra integra o enunciado, que é 

determinado por condições extraverbais de formulação. Isso significa dizer que, antes de 

qualquer formação enunciativa, há uma anterior, a social, formada por um ou dois indivíduos 

socialmente constituídos, numa dinâmica que dada situação de interlocução interage por meio 

da linguagem e respectivos signos ideológicos.  

Sob essa perspectiva, Bakhtin/Volochinov elucida que enunciado tem, também, função 

do seu auditório, ou seja, todo enunciado, além de se constituir a partir de enunciados já-ditos, 

é dirigido a interlocutores, com as matizes formadas a partir da luz do interlocutor. É esse 

interlocutor que determina os enunciados e os seus limites. Por isso, Bakhtin ([1973]) entende 

que o enunciado é inteiramente determinado pelas relações sociais. Para o autor, ―a situação 

social mais imediata e o meio social mais amplo determinam completamente e, por assim 

dizer, a partir do seu próprio interior, a estrutura da enunciação‖ 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 117).  
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Partindo desse ângulo de pensamento, a palavra é a expressão em relação ao outro e a 

si mesmo. É pela palavra que o indivíduo define e posiciona seu papel tanto individualmente 

como na coletividade. Assim, ―a palavra é um território comum do locutor e do interlocutor‖ 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 117).  

Para Bakhtin/Volochinov, o enunciado não poderá ser explicado sem considerar a sua 

situação social imediata e ampla, à medida que ―a comunicação verbal entrelaça-se 

inextricavelmente aos outros tipos de comunicação e cresce com eles sobre o terreno comum 

da situação de produção‖ (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 128).  

No conceito marxista, a divisão de uma pseudoconsciência a partir da vida histórica e 

material do homem é causada pela ideologia, trazida do conceito hegeliano de que o processo 

dialético ocorre no plano das ideias. Para Marx e Engels (1980), a divisão em trabalho 

intelectual e manual e cisão da sociedade em classes sociais antagônicas são o sustentáculo 

para o surgimento da ideologia em curso.  

Assim, a classe dominante usa, para Marx e Engels (1980), essa ideologia para se 

manter no poder e dividir o sistema em dois lados: de um, o oprimido; de outro, o opressor 

(classe burguesa). Para Miotello, ―a ideologia do cotidiano é considerada como a que brota e é 

constituída nos encontros casuais e fortuitos, no lugar do nascedouro dos sistemas de 

referência, na proximidade social com as condições de produção e reprodução da vida‖ 

(MIOTELLO, 2007, p. 169). Marx e Engels (1980), em A ideologia alemã, apresentam os 

componentes básicos da ideologia:  

 

E se em toda a ideologia os homens e suas relações nos surgem invertidos, 

tal como acontece numa câmara escura, isto é apenas o resultado do seu 

processo de vida histórico, do mesmo modo que a imagem invertida dos 

objetos que se forma na retina é uma conseqüência do seu processo de vida 

diretamente físico. (MARX; ENGELS, 1980, p. 25). 

 

A ideologia, conforme Marx e Engels, tem uma função determinante na efetivação de 

um estado de coisas, ou seja, não aparece de forma neutra, sustentando o sistema vigente:  

 

Com efeito, cada nova classe no poder é obrigada, quanto mais não seja para 

atingir os seus fins, a representar o seu interesse como sendo o interesse 

comum a todos os membros da sociedade ou, exprimindo a coisa no plano 

das idéias, a dar aos seus pensamentos a forma de universalidade, a 

representá-los como sendo os únicos razoáveis, os únicos verdadeiramente 

válidos. (MARX; ENGELS, 1980, p. 57).  

 

Eagleton (1997), por sua vez, define ideologia a partir de mais de uma perspectiva: 
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Processo material geral de produção de ideias, crenças e valores na vida 

social; Ideias e crenças (verdadeiras ou falsas) que simbolizam as condições 

e experiências de vida de um grupo ou classe específico, socialmente 

significativo; Ideologia como visão de mundo;\ Ênfase na promoção e 

legitimação de interesses setoriais, restringindo-a, porém, às atividades de 

um poder social dominante;\ ideias e crenças que ajudam a legitimar os 

interesses de um grupo ou classe dominante, mediante sobretudo a distorção 

e a dissimulação. (EAGLETON, 1997, p. 38). 

 

Para Bakhtin/Volochinov ([1929] 2002), por sua vez, palavras são tecidas a partir de 

uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em todos os 

domínios. A palavra será sempre o indicador mais sensível de todas as transformações sociais, 

mesmo daquelas que despontam, de forma incipiente, no processo comunicativo e não 

abriram caminho para sistemas ideológicos estruturados e bem formados. Ela também 

constitui o meio no qual se produzem lentas acumulações quantitativas de mudanças que 

ainda não tiveram tempo de adquirir uma nova qualidade ideológica. A dinâmica presente na 

linguagem tem em seu cerne o signo ideológico transferido por meio da palavra. 

Para Bakhtin/Volochinov ([1929] 2002), a palavra tem sua influência em todas as 

esferas ideológicas (ciência, religião, literatura etc.), conferindo-lhe o estatuto privilegiado 

para o estudo da organização dos diversos campos. Para o autor, 

 

Toda refração ideológica do ser em processo de formação seja qual for a 

natureza de seu material significante, é acompanhada de uma refração 

ideológica verbal, como fenômeno obrigatoriamente concomitante. A 

palavra está presente em todos os atos de compreensão e em todos os atos de 

interpretação. Todas as propriedades da palavra que acabamos de examinar – 

sua pureza semiótica, sua neutralidade ideológica, sua implicação na 

comunicação humana ordinária, sua possibilidade de interiorização e, 

finalmente, sua presença obrigatória, como fenômeno acompanhante, em 

todo ato consciente – todas essas propriedades fazem dela o objeto 

fundamental do estudo das ideologias. (BAKHTIN/VOLOCHINOV [1929] 

2002, p. 38, grifos nossos). 

 

A palavra ainda é capaz de registrar as fases transitórias mais íntimas, mais efêmeras 

das mudanças sociais. Essa conexão entre as áreas de conhecimento necessita de um critério 

apurado de interpretação, respaldado principalmente no dialogismo dos enunciados 

discursivos, utilizados como fonte para a construção da história, pois a análise discursiva 

permite entrar nos meandros das estratégias linguístico-ideológicas.  

Partindo da teoria marxista de que o sistema econômico e social está também 

alicerçado nas relações privadas que, na percepção de Mikhail Bakhtin, culmina na 
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linguagem, verificamos os enunciados como sendo resultantes de comportamentos a partir da 

expressão ideológica, em que a divisão de classes distingue trabalho material do trabalho 

intelectual.  

Segundo Bakhtin ([1929] 2002), os sistemas ideológicos constituídos da moral social, 

da ciência, da arte e da religião cristalizam-se a partir da ideologia do cotidiano, exercendo 

forte influência e delineando o tom a essa ideologia. Assim, existe uma relação intrínseca 

entre ideologia e linguagem; a ideologia materializa a linguagem, toda ideologia é 

semioticamente construída. Isto é, ―em outros termos, tudo o que é ideológico é um signo. 

Sem signos não existe ideologia‖ (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 31).  

Essas ponderações levaram-nos a constatar, a partir de leituras, que, no processo de 

sedimentação de uma classe média urbana, que está em constante tentativa de manutenção, há 

uma contrapartida ao regime vigente, especialmente no que diz respeito às mulheres inseridas 

neste contexto, ao lado da religião, das artes, da escola, da ciência, dos maneirismos, das leis, 

entre outros, que passam também a ser agentes moldadores de uma consciência social, nos 

quais o termo ―ideologia‖ identifica-se com ou aproxima-se de ―falsa consciência, certamente 

não no sentido de que possa servir como definição de ideologia burguesa e ao seu valor com 

relação ao conhecimento objetivo‖ (PONZIO, 2009, p. 114).   

Diante disso, compreendemos que, para se estudar a mulher na história como é o 

escopo desta tese, a partir dos estudos por nós levantados, deve-se contemplar uma percepção 

dialética que toma o indivíduo como expressão das relações sociais, ou seja, do processo da 

vida real. Nesse tocante, não podemos negar a importância de Marx e Engels (1980), que 

perceberam o capitalismo sedimentado pelas regras da economia política, num 

direcionamento que conduz ao processo de objetivação e ao alheamento do indivíduo. Nesse 

aspecto, surge a necessidade de uma reflexão do fenômeno a partir de uma análise social da 

linguagem, na qual também se incluem as relações homem e mulher na sociedade. 

O processo de objetivação do indivíduo, que o torna distante do trabalho, acontece, 

segundo o marxismo, a partir de uma determinação do próprio sistema e das condições para a 

sua manutenção. Conceituar alienação a partir da perspectiva é verificar a teoria que, no 

modelo capitalista, o homem não se vivencia como agente ativo, de seu controle sobre o 

mundo, mas que o mundo (a natureza, os outros, e ele mesmo) permanece alheio ou estranho 

a ele.  

Seria o fato de o homem estar expropriado de sua própria existência, de ele não ser o 

que deveria ser e de ele dever ser aquilo que poderia ser. A evolução do mundo rumo à 

modernidade, com a expansão da propriedade privada, a divisão do trabalho, a expropriação 
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do trabalho, do mal-estar da civilização, da negação e do sofrimento humano diante de si 

mesmo e de seu trabalho, é um ponto de interrogação e uma pergunta que não se cala.  

A inter-relação entre enunciados discursivos e os constructos identitários se 

fundamenta na noção de que um diálogo sempre é polissêmico e interativo, ou seja, se 

relaciona aos outros enunciados já produzidos socialmente. É nesse sentido que 

Bakhtin/Volochinov ([1929] 2002) afirma, em sua teoria, que problemas da filosofia da 

linguagem adquiriram grande relevância para o marxismo, pois o método não priorizou esta 

angulação. Ao refletir sobre essa afirmação encontra-se o fato de que a linguagem é um 

campo de luta social onde são travados os embates sociais. 

O emprego de algum conhecimento sobre essa abordagem enriqueceu a nossa 

percepção para um estudo mais aprofundado dos enunciados discursivos, tendo em vista que é 

uma forma de se analisar a língua a partir da sua inserção no contexto social e no universo em 

que ela está atuando, uma vez que esse território é um lugar demarcado por conflitos na 

relação entre o homem e a sociedade e a linguagem é um instrumento decisivo na constituição 

da identidade e das representações, deixando apenas de ser um instrumento puramente de 

expressão do pensamento.  

Ao analisar dialogicamente o discurso, no caso específico desta tese, procura-se 

distinguir os diferentes comportamentos da mulher, a partir da consolidação das classes 

sociais no período da industrialização, explicitando os conteúdos ideológicos dos discursos 

difundidos pela mídia no referido período. Ao realizar uma análise dos discursos dirigidos à 

mulher burguesa, a atenção esteve voltada ao processo da vida material dos homens da época. 

Essa ação ampara-se nas palavras de Bakhtin/Volochinov: 

 

Para começar, as bases de uma teoria marxista da criação ideológica - as dos 

estudos sobre o conhecimento científico, a literatura, a religião, a moral, etc. 

- estão estreitamente ligadas aos problemas de filosofia da linguagem. Um 

produto ideológico faz parte de uma realidade (natural ou social) como todo 

corpo físico, instrumento de produção ou produto de consumo; mas, ao 

contrário destes, ele também reflete e refrata uma outra realidade, que lhe é 

exterior. Tudo o que é ideológico possui um significado e remete a algo 

situado fora de si mesmo. Em outros termos, tudo o que é ideológico é um 

signo. Sem signos não existe ideologia. Um corpo físico vale por si próprio: 

não significa nada e coincide inteiramente com sua própria natureza. Neste 

caso, não se trata de ideologia. (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, 

p. 31). 

 

Nesse aspecto, um dos focos de atenção das análises da ideologia esteve voltado ao 

detalhamento do processo histórico que leva à alienação humana, recriando uma abordagem 
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dos atos históricos como decorrência de mediações histórico-concretas da teoria do valor 

como sustentáculo da sociedade, na chamada da consciência como mecanismo de controle de 

massas. Considerando a gênese do marxismo, que sustenta a tese de que o trabalho é a 

objetivação
3
 primária do ser social e, ao ser objetificado, o homem passa a ter um caráter de 

subjetividade individual, entrando numa autoalienação e na expropriação de sua essência, isso 

culminará no fato de que há uma alienação do homem diante dele mesmo, já que o produto de 

seu trabalho é alheio a ele. É o que se chama de processo de reificação ou coisificação social.  

Para Bakhtin/Volochinov ([1929] 2002), Marx se ateve a essa situação sem considerar 

a língua. Nesse caso, as relações humanas ocorrem sim, não de forma tão ortodoxa como 

Marx sustentava, visando à econômica e à social mercadoria, resultando no processo de 

alienação, da expropriação do homem de seu trabalho. Entretanto, entender essa visão geral 

apresentada por Marx é fundamental para compreender a visão marxista de língua, proposta 

por Bakhtin/Volochinov ([1929] 2002). 

Para Marx e Engels (1980), a não compreensão do processo de produção material 

começa a ser formulada pela reflexão sobre o modelo capitalista, o que para 

Bakhtin/Volochinov ([1929] 2002) está inscrita na linguagem a partir da ideologia. 

Entretanto, Bakhtin/Volochinov ([1929] 2002) não se ocupa apenas dessa premissa, vai além, 

pois ele vê a Língua como forma de interação social, independente do modelo econômico, 

sistema de governo etc. Esses fatores interferem porque fazem parte do contexto no qual a 

língua está inserida.  

Na análise de Ponzio (2009), o conceito de ideologia identifica e está próximo de falsa 

consciência, certamente não no sentido de que possa servir como definição de ideologia 

burguesa e ao seu valor com relação ao conhecimento objetivo, mas na dinâmica da Língua. 

Para o autor, 

 

Ideologia que Bakhtin usa não se identifica completamente com ―falsa 

consciência‖, com ―pensamento distorcido‖, falso. Não se trata exatamente, 

de mistificação nem de automistificação ou falsificação socialmente 

determinada. O significado de ideologia para Bakhtin é, portanto, diferente 

do significado que esse termo adquire em Marx e Engels em seus escritos 

juvenis. (PONZIO, 2009, p. 114). 

 

Na teoria bakhtiniana, esse processo ocorre por meio da linguagem e da interação 

verbal. Assim, os signos têm a função de substrato da ideologia, repassado ao indivíduo e 

perpassado por ele, significações e ressignificações. O signo contempla um universo que vai 

                                                 
3
 Objetivação refere-se à palavra coisa. 
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além da simples palavra, formando um encadeamento complexo no interior da sociedade. 

Para Bakhtin/Volochinov, 

 

Cada signo ideológico é não apenas um reflexo, uma sombra da realidade, 

mas também um fragmento material dessa realidade. Todo fenômeno que 

funciona como signo ideológico tem uma encarnação material, seja como 

som, como massa física, como cor, como movimento do corpo ou como 

outra coisa qualquer. Nesse sentido, a realidade do signo é totalmente 

objetiva e, portanto, passível de um estudo metodologicamente unitário e ob-

jetivo. Um signo é um fenômeno do mundo exterior. O próprio signo e todos 

os seus efeitos (todas as ações, reações e novos signos que ele gera no meio 

social circundante) aparecem na experiência exterior. Este é um ponto de 

suma importância. No entanto, por mais elementar e evidente que ele possa 

parecer, o estudo das ideologias ainda não tirou todas as conseqüências que 

dele decorrem (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 33). 

 

Considerando esse aspecto, verificamos que os traços da identidade da mulher de uma 

determinada época devem ser estudados a partir de referenciais teóricos, fontes e documentos 

que explicitem o caráter dialógico da linguagem, como faremos mais adiante.  

Entender este prisma de construção de linguagem é levar em consideração a 

propriedade do discurso na sua modalidade (acertos apreciativos) que permite análises 

interdiscursivas. Bakhtin/Volochinov ([1929] 2002) levou em consideração a heterogeneidade 

da palavra, que se traduz nas manifestações de linguagem em situações sociais. O filósofo 

russo vê a língua em sua totalidade, uma criação coletiva, na alteridade, enfim, em toda a 

dinâmica expressa por MFL. Por isso, apreciar o estudo da linguagem em situações sociais 

torna a compreensão do processo sócio-histórico mais completo, porém, não menos 

complexo. 

A crítica do campo de estudo bakhtiniano, no que tange os estudos da linguagem, se 

sustenta, em grande parte, como mencionado anteriormente, em duas orientações: o 

subjetivismo idealista e o objetivismo abstrato. O primeiro, segundo Bakhtin, é de um cunho 

reducionista, vendo a linguagem a partir de um prisma da enunciação monológica isolada. Já 

o segundo, também reducionista, percebe a linguagem como um sistema abstrato de formas. 

Bakhtin compreende a linguagem além dessas duas orientações, percebendo-a a partir de seu 

caráter contraditório, superando a dicotomia saussuriana e analisando a sua natureza social, 

histórica e, principalmente, interativa no curso do que ele chamou de fenômeno social 

concretizado a partir dos enunciados e do diálogo. Conforme Bakhtin/Volochinov, 

 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato 

de formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo 
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ato psicológico de sua produção, mas pelo fenômeno da interação verbal, 

realizada através da enunciação ou das enunciações, a interação verbal 

constitui assim a realidade fundamental da língua. 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 123). 

 

Nesse cenário de estudos, a perspectiva de análise dos enunciados procura enfatizar a 

interação verbal a partir de uma estrutura social. É o estudo da enunciação dos discursos 

produzidos pelo regime, especialmente o da mídia, a partir de uma das categorias mais 

estudadas do seu pensamento, o dialogismo:  

 

Um dos problemas fundamentais do marxismo, o das relações entre a infra-

estrutura e as superestruturas, acha-se intimamente ligado, em muitos de 

seus principais aspectos, aos problemas da filosofia da linguagem. O 

marxismo só tem pois a ganhar com a resolução ou, pelo menos, com o 

tratamento, ainda que não muito aprofundado, destas questões. Sempre que 

se coloca a questão de saber como a infra-estrutura determina a ideologia, 

encontramos a seguinte resposta que, embora justa, mostra-se por demais 

genérica e por isso ambígua: "a causalidade". Se for necessário entender por 

causalidade a mecanicista, como tem sido entendida até hoje pela corrente 

positivista da escola naturalista, então uma tal resposta se revela 

radicalmente mentirosa e contraditória com os próprios fundamentos do 

materialismo dialético. (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 39). 

 

Com relação ao dialogismo, Fiorin (2003) analisa a perspectiva bakhtiniana, 

afirmando que, ao explicitar que o fundamento da discursividade, o modo de funcionamento 

da linguagem, é o dialogismo, mostra que a interação enunciativa tem um caráter constitutivo. 

Em termos da ADD, isso significa dizer que o discurso é constitutivamente heterogêneo. Ele 

apresenta três elementos constitutivos do discurso: 

 

a) o discurso é o lugar da instabilidade das estruturas, é onde se criam efeitos 

de sentido com a infringência ordenada às leis do sistema; b) compreender 

os mecanismos de temporalização, de espacialização e de actorialização é 

fundamental para entender o processo de discursivização. (FIORIN, 2003, p. 

15). 

 

Quando Bakhtin/Volochinov ([1929] 2002) afirma que o signo surge do consenso 

entre seres sociais e organizados no processo de interação, ele não somente leva ao 

questionamento, mas à afirmação de que todo o signo surge do consenso entre indivíduos 

socialmente organizados e inteirados. A interação social ocorre pela e na palavra e se torna 

sustentáculo para essa interação e uma não ocorre sem a outra.  

Como objetivamos mostrar nessa seção, a ideologia e o discurso do cotidiano se 

encontram imbricados no todo do enunciado, fazendo evocar as vozes ideológicas que se 
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expressam, se manifestam, se interligam no processo comunicativo. Para compreender-se 

mais sobre o enunciado e sua relação com os gêneros do discurso, dedicamos a próxima 

seção. 

 

2.3 ENUNCIADO E SUA RELAÇÃO COM OS GÊNEROS DO DISCURSO 

 

Bakhtin/Volochinov ([1929] 2002) entende que a língua se manifesta por meio de 

enunciados produzidos em dado momento histórico, que são determinados pela especificidade 

do campo de comunicação em que se inserem. Esses enunciados são concretos, refletem 

finalidades, apresentam estilo e uma construção composicional específica. Considerados pelo 

autor como relativamente estáveis, os enunciados ganham forma com o uso da linguagem e a 

maneira como os falantes a utilizam.  

Por meio dos enunciados, pode-se verificar a linguagem. Por isso, os enunciados são 

tomados como objeto de estudo para se compreender historicamente a língua e as relações que 

podem ser estabelecidas por meio da linguagem. Nesse sentido,  

 

O estudo da natureza do enunciado e da diversidade dos gêneros de 

enunciados nas diferentes esferas da atividade humana tem importância 

capital para todas as áreas da linguística e da filologia. Isto porque um 

trabalho de pesquisa acerca de um material linguístico concreto – a história 

da língua, a gramática normativa, a elaboração de um tipo de dicionário, a 

estilística da língua, etc. – lida inevitavelmente com enunciados concretos 

(escritos e orais), que se relacionam com as diferentes esferas da atividade e 

da comunicação. (BAKHTIN, [1963] 2011, p. 262). 

 

Todo o movimento descrito em MFL tem continuidade na Teoria dos Gêneros do 

Discurso (1963 [1979]), obra na qual o autor afirma que a organização da linguagem ocorre 

por meio de enunciados discursivos, classificando-os desta maneira: 

 

Os gêneros discursivos secundários (complexos – romances, dramas, 

pesquisas científicas de toda espécie, os grandes gêneros publicísticos, etc.) 

surgem nas condições de um convívio cultural mais complexo e 

relativamente muito desenvolvido e organizado (predominantemente o 

escrito) – artístico, científico, sociopolítico. (BAKHTIN, [1963], 2011). 

 

Os enunciados ganham forma a partir do gênero do discurso ao qual recorrem para se 

configurarem. Pode-se dizer, então, que os enunciados são emoldurados em determinado 

gênero do discurso, os quais, por sua vez, nos são dados socialmente. Logo, estudar os 
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enunciados significa estudar os gêneros do discurso, sejam eles de qual campo de atividade 

humana pertencerem. Para Bakhtin: 

 

Ignorar a natureza do enunciado e as particularidades de gênero que 

assinalam a variedade do discurso em qualquer área do estudo lingüístico 

leva ao formalismo e à abstração, desvirtua a historicidade do estudo, 

enfraquece o vínculo existente entre a língua e a vida. A língua penetra na 

vida através dos enunciados concretos que a realizam, e é também através 

dos enunciados concretos que a vida penetra na língua. (BAKHTIN, [1963] 

2011, p. 264). 

 

Como se pode depreender das palavras do autor, os gêneros representam os discursos 

socialmente estabelecidos em suas diferentes esferas sociais. Tendo em vista a variedade de 

atividade humana, os gêneros chegam até nós em grande número, assim como explica 

Bakhtin: 

 

A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a 

variedade virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera dessa 

atividade comporta um repertório de gêneros do discurso que vai 

diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se desenvolve 

e fica mais complexa. Cumpre salientar de um modo especial a 

heterogeneidade dos gêneros do discurso (orais e escritos), que incluem 

indiferentemente: a curta réplica do diálogo cotidiano. (BAKHTIN, [1963] 

2011, p. 280). 

 

Compreende-se, a partir das palavras do autor, que os discursos, em sua grande 

variedade, são dados pelas esferas de atividade humana. Com diferentes suportes de 

circulação, esses gêneros são referidos por Bakhtin de forma diferenciada; porém, interligados 

pelo dialogismo. Essas formas organizam os discursos que, por sua vez, se materializam nos 

gêneros. Assim, os gêneros são produzidos em diferentes contextos de atividades, definidos 

pelo autor como esferas, tais como: jornalística, familiar, literária, escolar, científica, 

econômica etc. Estudar os gêneros, portanto, pressupõe, antes de tudo, o reconhecimento da 

esfera que o constituiu, pois é dela que deriva a natureza do enunciado. Nesse sentido, 

Bakhtin assevera:  

 

O estudo da natureza dos enunciados e dos gêneros do discurso tem uma 

importância fundamental para superar as noções simplificadas acerca da vida 

verbal, a que chamam o ―fluxo verbal‖, a comunicação, etc., noções estas 

que ainda persistem em nossa ciência da linguagem. Irei mais longe: o 

estudo do enunciado, em sua qualidade de unidade real da comunicação 

verbal, também deve permitir compreender melhor a natureza das unidades 
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da língua (da língua como sistema) – as palavras e as orações. (BAKHTIN, 

[1963] 2011, p. 269). 

 

Como vimos, não basta apenas, no estudo do gênero, a sua identificação. É preciso 

recuperar, primeiramente, a sua natureza, isto é, a sua origem. Dessa forma, é possível 

estender o seu estudo para além dos aspectos formais, pois sua natureza pressupõe o 

reconhecimento de seu contexto de produção.  

A língua é composta da heterogeneidade dos gêneros do discurso, os quais são 

classificados, pelo autor, em primários e secundários. Os primários, conforme palavras do 

autor, fazem parte do discurso cotidiano e, sendo assim, não são planejados; ao contrário, são 

espontâneos e podem ser exemplificados como: bate-papo entre amigos, bilhete (mas não em 

todas as situações de uso), carta familiar (dependendo do contexto) etc. Por sua vez, ―os 

gêneros secundários do discurso, o romance, o teatro, o discurso científico, o discurso 

ideológico etc. aparecem em circunstâncias de uma comunicação cultural, mais complexa e 

relativamente mais evoluída, principalmente escrita [...]‖ (BAKHTIN, [1963] 2011, p. 264). 

Estabelecendo uma relação entre essas classificações, o autor afirma: 

 

A inter-relação entre os gêneros primários e secundários de um lado, o 

processo histórico de formação dos gêneros secundários do outro, eis o que 

esclarece a natureza do enunciado (e antes de tudo sobre o complexo 

problema da relação de reciprocidade entre linguagem e ideologia). 

(BAKHTIN, [1963] 2011, p. 264). 

 

A mudança e a ampliação da língua incorporam esses gêneros, aplicam e organizam 

novos procedimentos, identificados na conclusão do todo verbal, ou seja, ―é uma modificação 

do lugar que será reservado ao ouvinte ou ao parceiro, etc., o que leva a uma maior ou menor 

reestruturação e renovação dos gêneros do discurso‖ (BAKHTIN, [1963] 2011, p. 268).  

Os gêneros primários, que surgem na oralidade, passam para secundários; de simples, 

para concretos e complexos. Todo o percurso histórico da língua, seu movimento e dinâmica, 

influenciam na caracterização desses gêneros, que mantém traços do antigo, mas dialogam 

com o presente e refletem de forma dialógica o novo. Nesse emaranhado, estão os tempos do 

discurso, mas dado naquele momento pelo diálogo entre autor e receptor, enunciador e 

enunciatário, criador e leitor. Essa situação linguística é vista pela ótica bakhtiniana numa 

dinâmica polissêmica, em que a história, o contexto, a situação de comunicação, influenciam 

no ato comunicativo.  
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É importante lembrar que o estudo do enunciado requer a compreensão do gênero do 

discurso no qual ele se molda. Logo, o ponto de partida é reconhecer seus elementos 

constituintes – conteúdo temático, estilo e construção composicional – para, a partir daí, 

aprofundar as reflexões sobre os usos da linguagem. Sobre esses elementos constituintes dos 

gêneros, aprofundamos a seguir. 

 

2.3.1 Os elementos que constituem os gêneros do discurso 

 

Para Bakhtin ([1963] 2011), o estudo da natureza do enunciado e da diversidade de 

formas de gêneros do discurso consiste numa categoria útil para linguística porque a 

investigação de um material escolhido é vista como concreta, complexa e aberta a campos de 

análise. No caso específico desta tese, destacaremos como as propagandas são concretas e 

ligadas a vários campos da atividade humana e da história da língua, inseridas, portanto, numa 

dinâmica de comunicação social. 

Grillo (2006) defende que os elementos constitutivos do gênero indicam uma 

semântica do texto. Em outras palavras: o método de investigação do enunciado na pesquisa, 

por excelência, é de natureza dialógica, constituído pela interação entre o sujeito-pesquisador 

e o sujeito-autor do texto estudado, considerando, no estudo do enunciado, os elementos que 

constituem os gêneros.  

Estes três elementos, segundo Bakhtin ([1963], 2011), estão indissoluvelmente ligados 

ao todo do enunciado (conteúdo temático, estilo e construção composicional), marcados pela 

especificidade de uma esfera de comunicação. Por isso, é importante compreendê-los para 

assegurar maior profundidade no estudo de enunciados. Assim, subdividimos essa seção em 

outras para melhor organizar a compreensão desses elementos constituintes dos gêneros do 

discurso.  

 

2.3.1.1 Conteúdo temático 

 

O conteúdo temático, segundo Bakhtin/Volochinov ([1929] 2002), personifica as 

formas e os tipos de interação, uma vez que organiza o projeto de dizer, estabelecendo-lhe 

uma unidade de sentido e uma orientação ideológica específica. Por estar diretamente ligado 

ao enunciado, ―o tema da enunciação é na verdade, assim como a própria enunciação, 

individual‖ (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 124) porque ele representa uma 

situação histórica concreta que deu origem à enunciação. Logo, sua composição se dá tanto 
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pelos elementos linguísticos que entram na composição do enunciado, como pelos elementos 

da situação ―em ligação com as condições concretas em que se realiza‖ 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 124). Por isso, conforme a autor, no estudo de 

determinada situação de interação, 

 

Se perdermos de vista os elementos da situação estaremos tão pouco aptos a 

entender os elementos da enunciação como se perdêssemos suas palavras 

mais importantes. O tema da enunciação é concreto, tão concreto como o 

instante histórico ao qual ele pertence. Somente a enunciação tomada em 

toda sua amplitude concreta, como fenômeno histórico, possui um tema 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 124, grifos nossos). 

 

 Como exposto nas palavras do filósofo da linguagem, não há como estudar o tema de 

um enunciado, presentificado em determinado gênero discursivo, sem considerar o contexto 

sócio-histórico que lhe organiza. Nas palavras de Rodrigues (2001), todo objeto, quando 

transformado em tema de enunciado, adquire um sentido particular porque se circunscreve 

dentro de uma vontade, de um propósito discursivo de um autor, de um querer dizer. A partir 

disso, pode-se entender que, para Bakhtin ([1979] 2011), todo gênero do discurso tem um 

conteúdo temático específico. Em outras palavras, o tema do enunciado é diferente à medida 

que se diversificam as situações de interação. Por isso, nas palavras de Costa-Hübes (2014), 

―compreendermos que o tema (ou conteúdo temático) atua nos gêneros para situá-los nas 

situações interativas, representando as diferentes formas de conceber a realidade‖ (COSTA-

HÜBES, 2014, p. 24). Desse modo, o conteúdo temático diz respeito à maneira como o 

gênero seleciona elementos da realidade e como os trata na constituição de seu conteúdo 

temático. 

 

2.3.1.2 Estilo 

 

O estilo é outro elemento constitutivo dos gêneros do discurso. É nesse item que 

Bakhtin ([1979] 2011) trata do estilo de linguagem que, segundo o autor, difere de acordo 

com o gênero aplicado e em determinadas condições discursivas, preocupando-se com a 

função comunicativa. 

O autor assinala, ainda, que, ao estudar o estilo de um gênero, não podemos dissociá-

lo das questões históricas, pois o estilo do gênero corresponde ao estilo da língua que, por sua 

vez, devido à sua dinamicidade, pode sofrer alterações. Segundo ele, ―a língua escrita 

corresponde ao conjunto dinâmico e complexo constituído pelos estilos da língua, cujo peso 
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respectivo e a correlação, dentro do sistema da língua escrita, se encontram num estado de 

contínua mudança‖ (BAKHTIN, [1979] 2011, p. 266). 

Segundo o autor russo, a questão da mudança é um sistema complexo que obedece a 

outros princípios. Para ele, desvendar a complexa dinâmica histórica desses sistemas, para 

passar da simples (e em geral superficial) descrição dos estilos que se sucedem, e chegar à 

explicação histórica dessas mudanças, ―é indispensável colocar o problema específico dos 

gêneros do discurso (e não só dos gêneros secundários, mas também dos gêneros primários) 

que, de uma forma imediata, sensível e ágil, refletem a menor mudança na vida social‖ 

(BAKHTIN, [1979] 2011, p. 267). E, por ser assim, o estilo de um gênero não é sempre 

estável, mas reflete a própria dinamicidade da língua e do gênero. 

Nessa questão, os enunciados/gêneros do discurso são os meios de transmissão que 

levam a história da sociedade à história da língua. Por isso, ―nenhum fenômeno novo 

(fonético, lexical, gramatical) pode entrar no sistema da língua sem ter sido longamente 

testado e ter passado pelo acabamento do estilo-gênero‖ (BAKHTIN, [1979] 2011, p. 267). 

Bakhtin ([1979] 2011) esclarece que há o estilo do gênero, isto é, aquilo que aquela 

forma de organizar o discurso – aquele gênero do discurso - permite em termos linguísticos 

(que são estabelecidos sempre no contexto social e histórico da enunciação) e o estilo do 

próprio autor. Quanto ao estilo do gênero, o autor informa que ―todo estilo está 

indissoluvelmente ligado ao enunciado e às formas típicas de enunciados, ou seja, aos gêneros 

do discurso‖ (BAKHTIN, [1979] 2011, p. 265). Ou seja, a seleção lexical, frasal, gramatical, 

formas de dizer que têm sua compreensão determinada pelo gênero. Nesse sentido, Bakhtin 

explica que existe uma relação orgânica e indissolúvel entre estilo e gênero que se revela na 

questão dos estilos de linguagem, pois ―os estilos de linguagem ou funcionais não são outra 

coisa senão estilos de gênero de determinadas esferas da atividade humana e da comunicação‖ 

(BAKHTIN, [1979] 2011, p. 266). Em cada campo existem e são empregados gêneros que 

correspondem às condições específicas de dado campo e a esses gêneros correspondem 

determinados estilos. 

Sobral (2013) afirma que ―o estilo é o aspecto do gênero mais ligado à sua 

mutabilidade: é ao mesmo tempo expressão da relação discursiva típica do gênero e expressão 

pessoal, mas não subjetiva, do autor no âmbito do gênero‖ (SOBRAL, 2013, p.174). Entende-

se, portanto, que o autor, independente de seu estilo, não pode mudar o estilo inerente a cada 

gênero discursivo. Mediante tal definição, percebemos que cada gênero discursivo tem seu 

estilo próprio, e que, em alguns casos, não é possível que o autor revele seu estilo de 

linguagem. 
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O estilo do gênero é indissociável de sua unidade temática e de sua construção 

composicional, assim como do tipo de relação que estabelece com o falante e com outros 

participantes do discurso. É o estilo do gênero que permite identificá-lo e reconhecê-lo em 

determinado contexto de interação.  

Quanto ao estilo individual do gênero, esse corresponde ao estilo do autor, daquele 

que produz seu enunciado. E, nesse, sentido, Bakhtin afirma que: ―todo enunciado – oral e 

escrito, primário e secundário e também qualquer campo da comunicação discursiva – é 

individual e por isso pode refletir a individualidade do falante (ou de quem escreve), isto é, 

pode ter estilo individual‖ (BAKHTIN, [1979] 2011, p. 265).  

Entretanto, sabe-se que nem todo gênero é propício ao estilo individual. Há gêneros 

que não permitem essa digressão, mantendo-se mais estático do que outros. Como exemplo, 

pode-se citar a maioria dos gêneros da esfera judiciária, que, devido à natureza do enunciado, 

não permitem que o autor se revele com seu estilo. Por outro lado, conforme Bakhtin, ―os 

gêneros mais favoráveis da literatura de ficção: aqui o estilo individual integra diretamente o 

próprio edifício do enunciado, é um dos objetivos principais‖ (BAKHTIN, [1979] 2011, p. 

265). Nesses, sim, o autor pode revelar o seu estilo de linguagem, a sua maneira particular de 

organizar o discurso porque a esfera literária, por lidar com a subjetividade humana, 

possibilita isso. Assim como essa esfera, pode-se encontrar uma gama muito grande de 

gêneros do discurso que também permitem que o autor imprima seu estilo.  

 

2.3.1.3 Construção composicional 

 

A construção composicional diz respeito, conforme Pereira (2012), à disposição, à 

orquestração e ao acabamento do enunciado, levando em consideração os participantes da 

interação. Em outras palavras, corresponde à estrutura, à forma que o gênero adquire, ou seja, 

a construção composicional nos permite, de certa forma, reconhecer e identificar determinado 

gênero entre os demais. 

Todavia, Costa-Hübes (2014) lembra que, embora esteja, de alguma forma, 

relacionada à estrutura formal do gênero, não se pode aprisionar a construção composicional 

em formas estruturais rígidas, haja vista que todo gênero se organiza dentro de uma dimensão 

fluida e dinâmica, tendo em vista o próprio estilo que o autor pode lhe conferir, dentro dos 

limites instáveis do contexto.  

Como afirma Rodrigues: ―Na produção do enunciado, é a noção acerca da forma do 

enunciado total, isto é, de um gênero do discurso específico, que coloca o discurso em 
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determinadas formas composicionais e estilísticas‖ (RODRIGUES, 2001, p. 44). Ou, de 

acordo com Bakhtin, a forma composicional está ligada a uma ―forma padrão relativamente 

estável de estruturação de um todo‖ (BAKHTIN, [1979] 2011, p. 301). Logo, não há como 

tratar desse elemento constituinte do gênero sem relacioná-lo ao conteúdo temático e ao 

estilo, uma vez que estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado, conforme assevera 

o próprio autor. 

A amalgamação desses três conceitos – conteúdo temático, estilo e estrutura 

composicional - culmina na construção dialógica do discurso, também denominada como 

dialogismo ou relações dialógicas. Isso é pontuado por Brait, ao afirmar que ―O que se 

observa é que é necessário considerar tanto a materialidade linguística, aquilo que pode ser 

considerado interno ao texto/ discurso/ enunciado, como a exterioridade, o extralinguístico 

incluído na complexidade do discurso, das relações dialógicas...‖ (BRAIT, 2012, p. 22). 

Portanto, para compreender a língua/linguagem como discurso, torna-se 

imprescindível considerá-la vinculada aos participantes – locutores e interlocutores, aos atos 

de fala destes sujeitos, ao campo de atividade humana, bem como aos valores ideológicos que 

norteiam as relações dialógicas, levando em consideração o gênero escolhido para 

materializar tais discursos e ideologias. Na sequência, verificaremos como todas essas 

relações se configuram na constituição do discurso publicitário. 

 

 

2.4 DISCURSO PUBLICITÁRIO  

 

Por conceber a estreita relação entre a comunicação e as atividades humanas, Bakhtin 

(BAKHTIN, [1979] 2011) compreende que os gêneros do discurso podem sofrer alterações, 

por isso são considerados relativamente estáveis.  É nesse sentido que Campos-Toscano 

(2009) afirma que as condições sociais, econômicas e culturais e o desenvolvimento 

tecnológico possibilitaram, nos últimos anos, a criação de novos signos e de novas formas de 

comunicação, ativando e movimentando continuamente os gêneros existentes, inclusive o 

gênero propaganda, objeto de análise nesta tese. 

Esse gênero, em específico, ao configurar-se dentro da esfera publicitária e revelar-se 

como um produto da sociedade capitalista e em contínuo desenvolvimento tecnológico, 

reflete, por meio de seu conteúdo temático, constantes mudanças ao revelar-se em enunciados 

que, ao longo dos anos, vão se transformando. Décadas atrás, seria possível se falar em 

propaganda impressa; hoje, elas aparecem não só na forma impressa, mas também na 
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televisão, na internet, em anúncios interativos, o que exige, para isso, meios tecnológicos 

propícios. 

Além dessa especificidade, cabe lembrar que as propagandas agregam ao seu tema e 

seu estilo ―valores sociais e culturais provocados por um processo de globalização de 

mercadorias, de economias e de culturas‖ (CAMPOS-TOSCANO, 2009, p. 144). E, por ser 

assim, as propagandas se mostram, conforme a autora,  

 

[...] em um mundo movente de imagens, de sons, de ideias que se mesclam, 

que se inter-relacionam e, portanto, provocam as mais diversas 

possibilidades de uma comunicação híbrida e volátil. O que antes era 

―estável‖ desmancha-se em novas formas, em novas cores e em novas 

relações linguísticas. A construção de um estilo na publicidade é, nesse 

contexto, a busca de formas ―criativas‖ que provoquem o enunciatário a 

aceitar um produto e os valores agregados a ele e o levem a ficar preso às 

imagens. (CAMPOS-TOSCANO, 2009, p. 144). 

 

Daí vem o desafio do enunciador em manter a atenção de seu interlocutor, 

envolvendo-o de toda forma possível. E uma dessas possibilidades, principalmente quando se 

trata da propaganda impressa, é a inter-relação entre linguagem verbal e não verbal. 

As análises dos enunciados, quanto ao seu conteúdo temático, estilo e construção 

composicional, estão interligadas à linguagem visual. Por essa linha condutora, a direção é 

analisar verbo e imagem. Na área de imagem, segundo Villas Boas (2001), a linguagem visual 

inclui a ilustração, a criação e a ordenação tipográfica, a diagramação, a fotografia e outros 

elementos visuais que agregam valor aos enunciados. 

 No que diz respeito ao objeto de análise, a propaganda, o design gráfico é justamente 

a combinação de todos esses elementos. Na parte escrita, está a mensagem que o anúncio traz, 

que enfatiza, corrobora e indica outras ações ligadas ao anúncio, que tem o objetivo final de 

seduzir um público. 

Essa linguagem visual se integra com a produção de um contexto, formando 

determinado gênero discursivo, a propaganda, composta por enunciados concretos, 

complexos, únicos e relativamente estáveis. Esses enunciados se formam em uma cadeia de 

signos linguísticos e ideológicos. Por esse motivo, a imagem e a propaganda como texto 

semiótico são tão importantes no entendimento desse enunciado concreto, que, fora do 

contexto, seria apenas uma imagem abstrata e neutra. 

A propaganda é um gênero discursivo complexo, publicístico, mas que se alia às 

réplicas de diálogos cotidianos. Antes da realização de campanhas publicitárias, há um estudo 

do público-alvo, do universo de marketing, a fim de aferir quais são as preferências, os 
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interesses do público-alvo e o que lhe chama mais atenção e, nesse sentido, organizam os 

enunciados articulando a linguagem verbal com a não verbal. A linguagem escrita que 

aparece nas propagandas busca se aproximar dos diálogos do dia a dia, mas apela para 

recursos léxicos que provoquem emoções. Compreender uma propaganda significa relacionar 

imagem e escrita, constituindo-os em um todo que se complementa e interage na formação do 

enunciado. Sendo assim, não há como dissociá-los no todo desse enunciado. Na sequência, 

fazemos uma incursão em relação ao gênero propaganda. 

 

2.4.1 Universo da Propaganda 

 

Bakhtin ([1979] 2011) diz que tanto a questão metodológica aplicável ao estudo das 

correlações existentes entre o léxico e a gramática de um lado, e entre o léxico e a estilística 

do outro, baseiam-se nesse mesmo problema do enunciado e dos gêneros do discurso. Com 

essa linha de pensamento, o texto publicitário nasce de raciocínios, de ideologia, de 

argumentação e da alquimia verbal e não verbal advinda do conjunto de efeitos retóricos da 

linguagem. E, por assim ser, sua constituição agrega elementos verbais e não verbais na 

produção do enunciado. No que diz respeito à linguagem escrita encontrada nas propagandas, 

é importante lembrar as palavras de Bakhtin: 

 

Quando escolhemos um determinado tipo de oração, não escolhemos 

somente uma determinada oração em função do que queremos expressar 

com a ajuda dessa oração, selecionamos um tipo de oração em função do 

todo do enunciado completo que se apresenta à nossa imaginação verbal e 

determina nossa opção. A ideia que temos da forma do nosso enunciado, isto 

é, de um gênero preciso do discurso, dirige-nos em nosso processo 

discursivo. (BAKHTIN, [1979] 2011, p. 286). 

 

Logo, é possível inferir que as palavras escritas e as orações encontradas nas 

propagandas se somam ao todo do enunciado para significar em função do que se pretende 

dizer. Nesse sentido, é possível considerar, na análise de uma propaganda, tanto a gramática 

como o léxico, empregados geralmente dentro de um estilo lírico, literário, principalmente em 

slogans, como a metáfora, por exemplo. Mas há também a possibilidade do léxico da 

propaganda inserir-se no vocabulário corrente dos falantes. É o caso de uma propaganda, por 

exemplo, da Brastemp, dirigida à mulher. O sinônimo de Brastemp foi veiculado durante anos 

com o slogan ―não é assim nenhuma Brastemp, conquistando o top of mind junto no mercado 

consumidor‖. Conforme destaca Juliano, 
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A marca BRASTEMP, por força de sua publicidade, adquiriu sentido 

metafórico de algo excepcional, na linguagem popular, como, por exemplo, 

―sua nota na escola não é nenhuma BRASTEMP‖. E por isso há uma 

associação de sentidos quando se trata dos produtos BRASTEMP como 

eletrodomésticos de grande porte ligados ao fator térmico, como geladeira, 

fogão, freezer, por exemplo. (JULIANO, 2005, p. 91). 

 

Para Juliano (2005), a linguagem publicitária se distingue, por outro lado, como a 

literária, pela criatividade, pela busca de recursos expressivos que chamem a atenção do 

leitor: 

 

[...] que o façam parar e ler ou escutar a mensagem que lhe é dirigida, nem 

que para isso se infrinjam as normas da linguagem padrão ou se passe por 

cima das convenções da gramática normativa tradicional e, em certo sentido, 

da competência linguística abstrata geralmente aceita. (JULIANO, 2005, p. 

54). 

 

Na diferenciação entre oração e enunciado, a situação fica evidente. Uma oração 

despida de uma condição específica difere em conteúdo. Desse modo, o intuito do enunciado, 

em seu todo, pode não necessitar, para sua realização, senão de uma oração, mas pode 

também necessitar de um grande número delas e de articulações composicionais.  

A propaganda se vale, também, da palavra para chegar ao seu objetivo final: doutrinar 

comportamento, seduzir, vender um produto ou uma ideia. Para Bakhtin/Volochinov ([1929] 

2002), a palavra indica a forma mais sensível de todas as transformações sociais, mesmo 

daquelas que apenas despontam. Para o autor, 

 

[...] A palavra constitui o meio no qual se produzem lentas acumulações 

quantitativas de mudanças que ainda não tiveram tempo de adquirir uma 

nova qualidade ideológica, que ainda não tiveram tempo de engendrar uma 

forma ideológica nova e acabada. A palavra é capaz de registrar as fases 

transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais. 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929], 2002, p. 41). 

 

Sendo assim, não há como deixar de considerar, na análise de propagandas, o emprego 

de palavras, seja em situação de frases ou de orações, e sua relação com o todo do enunciado. 

A opção desse horizonte teórico metodológico para as análises da propaganda dirigida à 

mulher justifica-se pelo fato de essas referências apontarem para a verificação da linguagem 

como reflexo do mundo e espelho da realidade, destrinchando o sentido de dialogismo na sua 

forma mais sensível, a palavra.  
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Assim, ao olharmos para o objeto de estudo selecionado – a propaganda –, 

reconhecemos as relações dialógicas que perpassam por sua linguagem e a sua constituição 

como enunciado, que se configuram num determinado gênero e se organizam de acordo com 

seus elementos constituintes (conteúdo temático, estilo e construção composicional), tomando 

as palavras e as imagens como signos sociais e ideológicos que se juntam na formação de um 

todo significativo. É com base nesses elementos que pretendemos proceder a análise. Antes 

disso, porém, esclarecemos no próximo capítulo os elementos metodológicos que guiaram 

este estudo. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PARA PESQUISA EM ESTUDOS 

DISCURSIVOS 

 

 

Neste capítulo, apresentamos a constituição dos corpora desta tese, especificando os 

procedimentos e critérios para a seleção e análise dos corpora, que serão analisados à luz da 

perspectiva bakhtiniana, conforme delineado no capítulo anterior.   

Os corpora foram compostos de propagandas de números da Revista Feminina (1930-

1936), obtidas junto à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, ainda em nossa pesquisa de 

Mestrado (SILVA, 2004). Ao ampliarmos o objeto de pesquisa, elegemos a revista Claudia 

devido ao seu formato editorial e ao seu público alvo, a mulher de classe média urbana de 

grandes centros. A revista Claudia foi analisada a partir de versões impressas e digitalizadas, 

com assinatura mensal desde 2011 até 2013. Além disso, lançaremos um olhar a algumas 

reportagens que constam nas revistas, a fim de pinçarmos delas elementos discursivos sobre a 

figura feminina. Entretanto, até o momento, mantivemos a assinatura e continuamos a fazer 

nossas análises, sem, entretanto, escolher propagandas posteriores a 2013 para a análise do 

corpus.  

Na época da coleta das fontes da Revista Feminina, em 2002, acima mencionadas, o 

processo de digitalização era incipiente. Por isso, foi necessário adquirir as cópias impressas e 

digitalizadas, vendidas pela Biblioteca. Nesse quesito, escolhemos pares de propagandas nas 

áreas de saúde, beleza e alimentação.  

Como as cópias eram imagens, passamos todo o conteúdo para o Word, por meio de 

digitação simples, mantendo as marcas da grafia da época. A opção por manter a marca da 

grafia foi no sentido de que esse mesmo corpus pode ser utilizado em pesquisas futuras. No 

labor da digitação dos textos percebemos uma riqueza de detalhes e um material linguístico 

rico que mostra, pela e na palavra, a ideologia daquele momento histórico, utilizando para 

isso os conceitos delimitados por Mikhail Bakhtin.  

 Na Revista Feminina, as análises foram feitas a partir do material impresso. Já as 

imagens selecionadas de Claudia foram feitas a partir do formato da edição digital, baixadas 

no computador por meio do aplicativo IBA. Entretanto, a seleção foi feita no suporte 

impresso. 

Selecionadas as propagandas a serem analisadas, olhamos para os corpora a fim de 

analisa-los a partir de uma base teórico-metodológica que nos desse suporte para analisar os 

discursos ali veiculados. Assim, adotamos a Análise Dialógica do Discurso, que analisa os 
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discursos veiculados socialmente por meio dois mais diversos gêneros do discurso, 

explorando seus aspectos verbais e extraverbais. 

 Proceder dessa maneira coaduna-se à noção de dialogia no discurso, ou seja, que toda 

a palavra posta e o discurso formado são o resultado de uma situação extralinguística, 

constituída de vários outros discursos, mostrando exatamente a situação de interação social 

humana. Está também aí a noção de alteridade, de que o discurso emitido não é uno, mas 

resultado do discurso de outrem e assim tem sua intersubjetividade, formando interdiscursos, 

intradiscursos, que não se findam com um ponto, mas emitem teor ideológico infindável. 

Conforme Bakhtin/Volochinov, ―tudo o que é ideológico possui um significado e remete a 

algo situado fora de si mesmo. Em outros termos, tudo o que ideológico é um signo. Sem 

signos não existe ideologia‖ (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929], 2002, p. 31). Esse modo 

de análise pauta-se no método dialético, sobre o qual destinamos a próxima seção. 

 

3.1 MÉTODO DIALÉTICO 

 

Pode-se inserir o método empregado na dialética, uma palavra em grego, dialektiké, 

que significa a arte do dialógico, a arte de debater, de persuadir ou raciocinar. Em síntese, a 

dialética é um debate em que ideias diferentes e contraditórias se contrapõem no processo de 

interação social. Para filósofos clássicos, como Sócrates, Platão, Aristóteles, Hegel, Marx, 

está na dialética o poder da argumentação. 

A dialética tem por fim chegar a uma reflexão sobre o homem e o mundo e, além 

desse método, há outros
4
: Indutivo, dedutivo, hipotético-dedutivo. Entretanto, optamos pela 

seguinte tipificação: pesquisa bibliográfica, ou seja, coleta de informações sobre o problema 

exposto; exposição descritiva-explicativa, com observação dos dados coletados, analisados, 

classificados e interpretados com identificação dos fatores para os fenômenos e a língua.  

Para Lakatos e Marconi (2000), Francis Bacon é apontado como sistematizador do 

Método Indutivo, pois a técnica de raciocínio da indução já existia desde Sócrates e Platão. 

                                                 
4
 A indução é o raciocínio que, após considerar um número suficiente de casos particulares, conclui uma verdade 

geral. A indução, ao contrário da dedução, parte de dados particulares da experiência sensível. A indução 

também pressupõe a probabilidade, isto é, já que tantos se comportam de tal forma, é muito provável que todos 

se comportem assim. Já o dedutivo é a modalidade de raciocínio lógico que faz uso da dedução para obter uma 

conclusão a respeito de determinada(s) premissa(s). A indução normalmente se contrasta à dedução. 

Essencialmente, os raciocínios dedutivos se caracterizam por apresentar conclusões que devem, necessariamente, 

ser verdadeiras caso todas as premissas sejam verdadeiras se o raciocínio respeitar uma forma lógica válida. 

Parte de princípios reconhecidos como verdadeiros (premissa maior), o pesquisador estabelece relações com uma 

segunda proposição(premissa menor) para, a partir de raciocínio lógico, chegar à verdade daquilo que propõe 

(conclusão), fonte de consulta www.unisc.br.portal.upload.com; www.wikipédia.com.br. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_dedutivo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Racioc%C3%ADnio
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dedu%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Premissa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Indu%C3%A7%C3%A3o#Filosofia
http://www.unisc.br.portal.upload.com/
http://www.wikip�dia.com.br/
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Nesse método, o caminho do pensamento parte de observações, tomadas a partir de uma 

verdade, por exemplo, o homem observado raciocina e fala, logo, todos os homens 

observados são dotados de raciocínio e têm a competência de falar. Foi esse o referencial 

inicial para o capítulo introdutório, que versa sobre discurso na perspectiva bakhtiniana.  

O método dialético se aprimorou com os estudos do filósofo alemão Hegel, inserindo 

o método no plano das ideias, e, por isso, o método se chama idealista. Já Karl Marx 

sistematizou o método ao trazer a dialética para o campo de vida material, quando muitos o 

colocam de ―ponta cabeça‖.  

Lakatos e Marconi (200) explicam que na ação recíproca, com relações mútuas, surge 

a mudança da dialética, negação da negação; tudo se transforma, há transposição da 

quantidade para a qualidade.  

Nesse método, é possível ver os contrários no conjunto de um processo. Porém, isso só 

é visto por causa da contínua mudança. Ao trazer esse método para a língua, Bakhtin antes 

critica o objetivismo abstrato, dos formalistas cartesianos e depois o subjetivismo idealista, 

dos estruturalistas. A dialética materialista pode ser transposta para a língua, quando se afirma 

que todo o processo comunicativo surge da interação social do homem. A língua é usada em 

vários estágios da vida material e colabora para a sua transformação.  

Tendo delineando o método, um passo essencial da pesquisa foi a descrição dos 

corpora, fase que consideramos a mais inquietante no sentido de transpor para o texto da tese 

o texto da propaganda, que fora realizado em duas fases:  primeiramente descrever todo o 

texto escrito da propaganda e depois o texto visual, formando um híbrido, que correlaciona 

todos esses elementos ao contexto de produção e circulação, isto é, a Revista Feminina, no 

período de 1930 a 1936, e a Revista Claudia, no período de 2011-2013. Para clarear ainda 

mais os corpora, dedicamos a próxima seção. 
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3.2 DESCRIÇÃO DOS CORPORA: CAMINHO NECESSÁRIO PARA A ANÁLISE 

VERBO-VISUAL 

 

Optamos por realizar uma descrição objetiva, no primeiro momento, tanto no campo 

verbal como no visual. Isso será feito mediante a uma análise dialógica do discurso dentro de 

determinado contexto social e histórico, verificando as mudanças ocorridas na forma de 

expressão de uma época a outra, sob as premissas de Bakhtin. 

No caso da Revista Feminina, apesar de o veículo ter surgido em 1914, os corpora são 

compostos pelas edições publicadas entre 1930 e 1936, período estudado durante a pesquisa 

do mestrado e mantido no doutorado. Como as revistas não foram manuseadas no original, 

não houve como identificar espessura, tipo de papel (opaco ou brilhante), quantidade de fólios 

de cada número, estado de preservação, textura tátil e visual. A Revista Feminina foi a 

primeira revista de vulto ilustrada no país, pelas suas características editoriais e longevidade 

de publicação, aproveitando um potencial estético, visual e editorial avançado para a época. 

Para a formulação dos corpora, utilizamo-nos de fotos a partir do meio digital, por ser 

mais rápido e prático que o escâner, além de obter uma melhor resolução das fotos. O IBA 

(nome atribuído ao aplicativo do Grupo Abril destinado à leitura digitalizada) faz 

comercialização e leitura de e-books, de revistas e de  jornais no programa Windows PC, iPad 

ou tablet Android, agregando todo o conteúdo da edição impressa, além de elementos 

multimídia, como animações, vídeos, infográficos e links. Na tese, utilizou-se esse recurso 

apenas na área das propagandas. 

Para as análises da Revista Feminina, selecionamos propagandas encontradas nas 

áreas de saúde, de alimentação e de beleza. Por esse motivo, o número de propagandas 

analisadas da Revista Feminina é inferior aos de Claudia, uma vez que foram extraídas 

propagandas em 36 números.  

Em Claudia, estão propagandas em quatro números especiais: a edição de ouro de 50 

anos da revista, de outubro de 2011; o segundo, edição de 51 anos, de 2012; e o terceiro, maio 

de 2012 e de 2013, em comemoração ao mês das mães. No total, foram selecionados 11 pares 

de propagandas da Revista Feminina, entre os anos de 1930 e 1936, e em Claudia, de 2011 a 

2013.  

É importante ressaltar que, embora os corpora da tese sejam constituídos de 

propagandas, trouxemos outros gêneros que compõem a revista por julgarmos que essas 

informações têm total relevância ao estudo em pauta. Um exemplo são as capas, pois elas 

expressam de modo significativo traços do contexto social e histórico de produção e 
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circulação. Entendemos, então, que a memória da sociedade é desvelada a partir dos 

documentos históricos, resgatando o contexto de produção do texto em meio às mudanças.  

A descrição dessas propagandas, e também das capas, parte de conhecimentos na área 

de design editorial, antes chamada de diagramação gráfica. Segundo Busto (2010), essa área é 

uma ramificação do design gráfico, campo responsável pelo projeto de livros, revistas e 

jornais. Difere dos outros tipos de design gráfico em razão da presença e importância que 

recebe o texto (de um jornalista ou escritor). Conforme Busto, ―na busca por melhor definir e 

delimitar os campos de atuação dos profissionais de design gráfico, ou, termo design editorial 

para se referir ao campo que abrange o projeto de publicações. Entretanto, o design editorial 

pertence a uma área maior, o design gráfico‖ (BUSTO, 2010, p. 41). A título de ilustração, 

apresentamos algumas capas das revistas selecionadas 

 

Figura 1 – Capa Revista Feminina n. 188 

 

Fonte: Revista Feminina (1930, n. 188, capa). 
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Figura 2 – Capa Revista Feminina n. 238 

 

Fonte: Revista Feminina (1934, n. 238, capa). 
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Figura 3 – Capa da Revista Claudia  

 

Fonte: Revista Claudia 

 

A partir dos elementos presentes nas imagens acima, verificamos que, por meio da 

linguagem verbo-visual, é possível apreender o não dito por meio do entrecruzamento de 

vozes dos enunciados concretos. A postura, a vestimenta das mulheres estampadas nas capas, 

as cores, a forma das letras, enfim, todos esses elementos são altamente significativos na 

compreensão do discurso sobre a mulher veiculado nessas revistas. É o que fizemos, portanto,  

ao analisar os pares de propagandas selecionados.  

As análises, na esteira da compreensão dos enunciados concretos, de como o juízo de 

valor vão se construindo dentro da sociedade e nos sujeitos organizados, tecem relações 

dialógicas e polissêmicas. Assim, a escolha dos enunciados, na construção da linguagem 

verbo-visual, são mecanismos ideológicos representativos das duas épocas. Esses enunciados, 

analisados em determinado contexto histórico, mostram como a língua influencia na 

expressão dessa ideologia e é por ela influenciada. Há recursos estilísticos incorporados pela 

propaganda, como a ironia, por exemplo, considerada como:  
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[...] processo de meta-referencialização, de estruturação do fragmentário e 

que, como organização de recursos significantes, pode provocar efeitos de 

sentido como a dessacralização do discurso oficial ou o desmascaramento de 

uma pretensa objetividade em discursos tidos como neutros. Em outras 

palavras, a ironia será considerada como estratégia de linguagem que, 

participando da constituição do discurso como fato histórico e social, 

mobiliza diferentes vozes, instaura a polifonia, ainda que essa polifonia não 

signifique, necessariamente, a democratização dos valores veiculados ou 

criados. (BRAIT, 1996, p. 15). 

 

Segundo a autora, como estratégia de linguagem, ―o estilo irônico participa da 

constituição do discurso como fato histórico e social, mobiliza diferentes vozes e instaura a 

polifonia, ainda que essa polifonia não signifique, necessariamente, a democratização dos 

valores veiculados ou criados‖ (BRAIT, 1996, p. 15).  

Souza e Albuquerque (2012) afirmam que refletir sobre a epistemologia das ciências 

humanas na ótica da filosofia da linguagem de Mikhail Bakhtin requer do pesquisador um 

desafio inicial: conhecer um objeto, e o que é conhecer um indivíduo, outro sujeito 

cognoscente.  

Assim, para Souza e Albuquerque (2012), esse tipo de estudo permite ao pesquisador 

caracterizar cada elemento, objeto e sujeito, em suas especificidades, nos seus próprios 

limites. Essa metodologia coloca-se no método de pesquisa do dialogismo bakhtiniano, em 

que ora ocupa o lugar de sujeito e ora de objeto, além da alteridade impregnada na inter-

relação objeto e pesquisador. Assim, formam-se as dimensões de sentido entre o eu e o outro, 

mesmo que esse outro seja o sujeito da propaganda das revistas.  

A partir dessa sucinta apresentação da seleção dos corpora, no próximo capítulo 

abordaremos mais sobre a historiografia da imprensa brasileira, destacando a Revista 

Feminina e Claudia. 
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4 ELEMENTOS HISTORIOGRÁFICOS SOBRE A IMPRENSA: AS REVISTAS 

FEMININAS COMO FONTE DE PESQUISA E O DISCURSO DA PROPAGANDA 

 

A palavra é o modo mais puro e sensível de 

relação social. 

Bakhtin/Volochinov ([1929] 2002). 

 

Este capítulo apresenta uma breve historiografia da imprensa no Brasil e do 

surgimento da Revista Feminina (1936) e de Claudia (2011-2012), corpora da pesquisa, 

respectivamente.  

A imprensa brasileira surgiu em 1808
5
, com a Gazeta do Rio de Janeiro (1808-1822). 

A instauração da Gazeta
6
 só tornou-se possível devido à transferência da Corte de D. João de 

Lisboa para o Brasil, pois ele trouxe no navio os prelos e o material tipográfico ingleses para a 

impressão, introduzindo efetivamente os instrumentos para o desenvolvimento da imprensa 

em solo brasileiro. Nas palavras de Sodré: ―Era um pobre papel impresso quase preocupado 

com o que se passava na Europa‖ (SODRÉ, [1966] 1999, p. 19). 

 

A imprensa surgiria, finalmente, no Brasil - e ainda desta vez, a definitiva, 

sob proteção oficial [...] com o advento da Corte de D. João [...] que na 

confusão da fuga mandara colocar no porão da Medusa o material 

fotográfico que havia comprado [...] aportando no Brasil mandou instalá-lo 

lá nos baixos de sua casa. (SODRÉ, [1966] 1999, p. 19). 

 

Nesses mais de 200 anos de imprensa brasileira, muitos foram os jornais que surgiram 

e se mantiveram no mercado. Alguns tiveram vida curta, mas grande parte do acervo da 

história da imprensa brasileira está nos arquivos das bibliotecas do país. Essas fontes 

primárias são importantes para a atividade de pesquisa em língua e outras áreas da Ciência 

Social. Trata-se de uma forma de contemplar o que foi silenciado no passado. Um exemplo do 

exposto é o trabalho desenvolvido pela Escola dos Annalles
7
, a qual direciona os estudos em 

história por três caminhos metodológicos: em primeiro lugar, a substituição da tradicional 

                                                 
5
  Em 1808, surgiu também o Correio Braziliense. Oposicionista e crítico, o periódico era feito na Inglaterra, 

mas discutia os problemas da Colônia e atravessava o oceano Atlântico para circular por aqui. Assim, no mesmo 

ano em que a Corte portuguesa transferiu-se para o Rio de Janeiro fugindo de Napoleão, o jornal idealizado e 

realizado por Hipólito da Costa, disponível a nobres e plebeus do Novo Mundo, estava longe de ser um beija-

mão dos poderosos (MARTINS; DE LUCA, 2008, p. 1). 
6
  O jornal saía aos sábados, depois passou a ser bissemanal (quartas-feiras e sábados) e, em 1821, trissemanal 

(terças, quintas e sábados). 
7
  Representado por Fernand Braudel, Georges Duby, Jacques Le Goff e Emmanuel Le Roy e, com uma visão 

mais marxista, Ernest Labrousse, Pierre Vilar, Maurice Agulhon e Michel Vovelle (BURKE, 1992, p. 6). 
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narrativa de acontecimentos por uma história-problema; em segundo lugar, a história de todas 

as atividades humanas e não apenas história política; e em terceiro lugar, visando completar 

os dois primeiros objetivos, a colaboração com outras disciplinas, tais como a geografia, a 

sociologia, a psicologia, a economia, a linguística, a antropologia social, e tantas outras 

(BURKE, 1992, p. 7). Substituir narrativas e recontar a história por outro viés têm se 

mostrado uma via produtiva para pesquisas multidisciplinares. Para Burke, a historiografia 

jamais será a mesma depois dos Annalles: 

 

Da minha perspectiva, a mais importante contribuição do grupo dos 

Annalles, incluindo-se as três gerações, foi expandir o campo da história por 

diversas áreas. [...] Essas extensões do território histórico estão vinculadas à 

descoberta de novas fontes e ao desenvolvimento de novos métodos para 

explorá-las. Estão também associadas à colaboração com outras ciências, 

ligadas ao estudo da humanidade, da geografia à linguística, da economia à 

psicologia. (BURKE, 1992, p. 89). 

 

A corrida aos arquivos e a busca das fontes primárias, como jornais, revistas, 

periódicos, documentos notariais, inquéritos, entre outros, têm revelado meios importantes 

para pesquisas em vários campos do conhecimento, inclusive no que tange aos estudos de 

discurso e língua. Conforme Martins e De Luca, 

 

A imprensa é, a um só tempo, objeto e sujeito da história brasileira. Tem 

certidão de nascimento lavrada em 1808, mas também é veículo para a 

reconstrução do passado. Os impressos que por aqui circularam em duzentos 

anos não só testemunham, registram e veiculam nossa história, mas é parte 

intrínseca da formação do país. Em outras palavras: a história do Brasil e a 

história da imprensa caminham juntas, se auto-explicam, alimentam-se 

reciprocamente, integrando-se num imenso painel. (MARTINS; DE LUCA, 

2008, p. 1). 

 

Para entender como surgiram as revistas femininas, retomamos alguns momentos do 

percurso da imprensa. Em A História da Imprensa no Brasil, Nelson Werneck Sodré ([1966] 

1999) delimita cinco fases. A primeira trata da Imprensa Colonial, que, nas suas palavras, foi 

precária pela ausência do capitalismo. À época, a circulação de livros e de jornais era suspeita 

e havia medidas contra a instalação de tipografias. A situação só mudou com a transferência 

da Corte para o Rio de Janeiro. De acordo com o autor, 

 

Fraca em técnica, artesanal na produção, com distribuição restrita e emprestada, praticamente 

inexistente uma vez que inespecífica, encontrou, entretanto, na realidade política a fonte de que se 

valeu para exercer sobre essa realidade, por sua vez, influência extraordinária considerada as 

condições da época. Foi, praticamente, a infância da imprensa brasileira; talvez a sua turbulenta 
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adolescência, quando muito, se considerarmos infância a curta fase em que batalhou pela liberdade 

conjugada à independência do país. (SODRÉ, [1966] 1999, p. 206). 

 

Na fase da Imprensa da Independência, surgiu a imprensa contestatória. Segundo 

Sodré ([1966] 1999), à medida em que começou a haver uma maior compreensão sobre o 

papel da imprensa, surgiu uma limitação dessa independência e os representantes da classe 

dominante colonial apresentam restrições à liberdade de imprensa. 

Segundo as pesquisas de Sodré, em 1825, surge o Diário de Pernambuco e em 1921 

Aurora Pernambucana, editada no Recife. Outra fase referenciada foi a do Pasquim, com 

avanços liberais e progressistas, ―imprensa peculiar, cujos traços de grandeza e autenticidade 

são normalmente apresentados como impuros‖ (SODRÉ, 1999, p. 85). Nessa época, surgem 

os jornais Revérbero e Malagueta e mais o Aurora Fluminense (1827) – de Evaristo da Veiga 

e José Apolinário –, O Compilador Mineiro (1823), A Sentinela de Serro (1830), O Farol 

Paulistano (1827) e O Observador Constitucional (1829), época também do jornal Sentinela 

da Liberdade – de Cipriano Barata –, Causa do Brasil (1823) e Triunfo da Legitimidade 

(1823), que discursavam contra o anarquismo, jornais republicanos em reação ao poder 

imperial. Nessa época, também surgem o Diário Fluminense, Gazeta do Brasil e o Diário do 

Rio de Janeiro (1821) – primeiro diário brasileiro, que inaugurou a publicação de anúncios –, 

o Diário Mercantil (1824) e o Jornal do Comércio (1827). 

Na quarta fase, denominada Imprensa do Império, no tempo do poder hegemônico dos 

latifundiários, os jornais passaram a estar a serviço dessa classe. Nessa época, despontam 

nomes da literatura, dentre eles jornalistas como José de Alencar, no Correio Mercantil, e no 

Diário do Rio de Janeiro, Machado de Assis e Euclides da Cunha. Nessa fase, em São Paulo, 

surgiu O Estado de São Paulo, em 1890, a Atualidade, em 1858, primeira a ser vendida nas 

ruas e não exclusivamente por assinatura. Esse período foi o tempo também de A Semana 

Ilustrada, de 1860, de Henrique Freios, primeiro a recorrer às ilustrações no Brasil, seguido 

da Vida Fluminense, de 1868, e A Gazeta de Notícias, em 1874. 

Foi na virada do século XIX para o XX que surgiu a quinta fase, denominada a Grande 

Imprensa, que consolidou o jornal como empresa, quando a imprensa passa a se atentar para 

as exigências de mercado, com acentuado crescimento do setor. A imprensa do período 

republicano usou das rotativas, de zincografia, de telefone, de telégrafo e da fotografia e 

atendeu às exigências do mercado. Sobre o exposto, Sodré diz que a história da imprensa é a 

própria história do desenvolvimento da sociedade capitalista.  
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O controle dos meios de difusão de ideias e informações ─ que se verifica ao 

longo do desenvolvimento da imprensa, como reflexo do desenvolvimento 

capitalista em que aquele está inserido - é uma luta em que aparecem 

organizações e pessoas da mais diversa situação social, cultural e política, 

correspondendo a diferenças de interesses e aspirações. (SODRÉ, [1966] 

1999, p. 1). 

 

A última fase é chamada de Crise da Imprensa, a qual ocorreu no período republicano, 

principalmente na Era Vargas. Naquele período, há, na visão de Sodré, o atrelamento da 

imprensa aos mecanismos de poder, em virtude da falta de recursos para manter os altos 

custos de produção. Para o autor, ―a imprensa realmente, torna-se o contrário do que era e 

particularmente do que deveria ser, na medida em que se desenvolve, na sociedade capitalista. 

O jornal é menos livre quanto maior como empresa‖ (SODRÉ, 1999, p. 448-449). 

Sodré (1999) afirma que a estreita ligação entre o desenvolvimento da imprensa e o da 

sociedade capitalista tem um traço ostensivo numa ligação dialética e não simplesmente 

mecânica. Numa concepção crítica, o autor diz que a ligação dialética é perceptível pela 

constatação da influência que a difusão impressa exerce sobre o comportamento das massas e 

dos indivíduos. Assim, para ele, o estreito vínculo entre a imprensa e a ordem capitalista 

aparece, também, na evolução do problema da liberdade de informar, de opinar, o que recai na 

utilização de elementos discursivos ideológicos.  

Um outro ponto de vista sobre a história da imprensa brasileira é apresentada por  

Juarez Bahia, autor de ―Jornal, História e Técnica: história da imprensa brasileira", publicado 

em 1990. Bahia (1990) divide o jornalismo brasileiro em três fases. A primeira é denominada 

fase inicial, de 1808 até aproximadamente 1880. A segunda é chamada de consolidação, entre 

1880 até as décadas de 1920 e 1930. E a última fase, denominada moderna, ocorre a partir de 

1930 até os dias atuais (BAHIA, 1990). 

Ainda outro olhar sobre a imprensa brasileira é lançado por Nilson Lage ([1979] 

2001), que classifica a história do jornalismo brasileiro em quatro períodos: em panfletária e 

polêmica, no Primeiro Reinado; de atividade dominantemente literária, no Segundo Reinado; 

de formação empresarial, na República Velha; e recentemente marcada por oposições 

aparentes do tipo nacionalismo/dependência, populismo/autoritarismo, por causa do uso 

intensivo da comunicação no controle social. 

Sobre a terceira fase, Nilson Lage ([1979] 2001) observa que, no período da República 

Velha ao Estado Novo, houve a descoberta da publicidade e da perspectiva empresarial. Nessa 

época, surgiu a Folha da Manhã, que atualmente edita a Folha de São Paulo, fundada por 

Otávio Frias de Oliveira com a Folha da Noite. No ano seguinte, Assis Chateubriand criou a 
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cadeia jornalística Diários Associados e Irineo Marinho adquiriu o jornal O Globo, em 1925. 

Em 1928, os Diários Associados lançaram O Cruzeiro, primeira revista semanal de circulação 

nacional.  Ainda, conforme o autor,  na terceira fase do período republicano, o jornalismo 

passou a distanciar-se da literatura para constituir categoria própria. No período de ascensão e 

de instauração da imprensa burguesa, o jornal O Estado de São Paulo exerceu importante 

influência política no cenário republicano paulista, expressando os grandes ideais de 

modernização impostos pelas relações capitalistas.  

A cidade de São Paulo tornou-se centro industrial do desenvolvimento econômico e 

político, com a proliferação de inúmeras empresas jornalísticas e seu o projeto social expresso 

na imprensa paulista dos anos 20 a 45 estava orientado pelos parâmetros da teoria que definiu 

o direito de propriedade como princípio básico da organização socioeconômica.  

No Rio de Janeiro, a modernização da chamada imprensa burguesa também se deu de 

maneira efetiva com a Gazeta de Notícias, A Imprensa, Correio da Manhã, Jornal do 

Comércio e Jornal do Brasil, que ganhavam cada vez mais notoriedade a partir da renovação 

do parque gráfico e das sedes próprias, cujo modelo de planejamento gráfico inspirava-se nos 

jornais dos países industrializados como New York Herald, The Times, La Prensa e La 

Nación, estruturados nos moldes capitalistas, portanto, com forte apelo industrial em seus 

objetivos.  

O clima de efervescência política do país, entre os anos 1920 e 30, produziu o 

surgimento de inúmeras iniciativas de outros veículos e revistas literárias e humorísticas, que 

expressavam os embates políticos regionais entre a aristocracia rural agonizante e o 

fortalecimento da burguesia urbana, especialmente no Rio de Janeiro e São Paulo. Para 

Martins e De Luca (2008), devido à urbanização, ocorreu uma modernização dos veículos 

jornalísticos, inserindo aparato tecnológico na produção e reprodução dos textos. Conforme os 

autores,  

 

Conglomerados jornalísticos consolidaram-se naqueles anos eufóricos, 

introduzindo novas relações no mercado do impresso. O debate político, a 

veiculação do quadro econômico e a exaltação das transformações urbanas 

foram conduzidas pela propaganda e pela publicidade, que se 

profissionalizavam, a serviço de grupos estrangeiros e dos primeiros 

governos republicanos... frase de ordem: o Brasil civiliza-se. (MARTINS; 

DE LUCA, 2008, p. 79-80). 

 

Assim, várias iniciativas vieram a modernizar o setor jornalístico, como exposto pelos 

autores supracitados. Além dos jornais já mencionados, podemos classificar as revisas dentro 
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da história da imprensa no Brasil. Desse modo, quanto às revistas, essas são classificadas em 

três grupos: ilustradas, de informação geral e especializadas (LAGE, [1979] 2001). Nas 

primeiras décadas do século XX, esse processo começava a ser formatado com revistas mais 

elaboradas, a exemplo da Revista Feminina, objeto deste estudo. No contexto da emergência 

do jornalismo periódico, intelectuais viam nesse mecanismo um veículo de expressão e de 

contestação.  

Nilson Lage ([1979] 2001) analisa, ainda, as fases do jornalismo brasileiro, na obra 

“Ideologia e Técnica da Notícia”
8
, na qual faz uma reflexão sobre o estilo revista. O autor 

sustenta a teoria de que a evolução do jornalismo e do estilo magazine reafirma o ideário da 

ordem burguesa. Lage ([1979] 2001) assevera que as revistas são produzidas em etapas. A 

primeira delas é a ideia do editor, consonante com o dono da empresa que a publica. Desse 

modo,  

 

Para que o produto chegue ao leitor, é necessário contar ainda com a 

distribuição. Esta, no caso dos jornais e das revistas de atualidades (que 

compõem a primeira linha dos produtos impressos chamados hoje de 

veículos de comunicação de massa, junto com os meios eletrônicos, tais 

como o rádio e a televisão. (LAGE, [1979] 2001, p. 6)
9
. 

 

Quanto à modernização da sociedade, cuja gênese se dá na Revolução Industrial na 

Europa, Lage ([1979] 2001) sustenta que essa fase representou o avanço do capitalismo com 

reflexos tardios no Brasil, e que culminaram na inovação do jornalismo de comportamento e 

costumes. 

 

[...] coincidiu com o esvaziamento dos campos da Europa e a liquidação do 

setor feudal remanescente; promoveu rápido crescimento e mudou o aspecto 

humano das cidades, fazendo surgir, por sobre a multidão proletária 

miserável, camadas intermediárias de administradores e trabalhadores 

qualificados ou técnicos necessariamente voltados para a leitura, 

interessados em notícias e capazes de se identificarem com a classe no poder 

(LAGE, [1979] 2001, p. 14). 

 

                                                 
8
 ‗Ideologia e Técnica da Notícia‘ foi pela primeira vez em 1979, resultado da dissertação de mestrado defendida 

em 1976 na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O livro foi reeditado em 

2001, pela EDUFSC e Insular. 
9
 Nos 18 anos que se passaram desde então, a indústria gráfica sofreu uma revolução, devida principalmente à 

generalização do uso do computador. Hoje, quase em toda parte, composição e paginação fazem-se com 

softwares especializados: desapareceram as máquinas de escrever, os fotocomponedores, as mesas de paginação 

para tipos em liga metálica e as pranchetas para montagem em papel dos pest-ups ou artes-finais (LAGE, [1979], 

2001). 
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Nesse cenário de mudanças, as revistas formam um universo atraente, no qual se 

encontram a fotografia, o design e o anúncio. Com periodicidade semanal, quinzenal, mensal 

ou circulando a intervalos maiores, compreendem variedade grande de estilos. Sobre o gênero 

de discurso das revistas, a afirmação sobre algumas características é pertinente nas nossas 

análises:  

 

É necessário lembrar que a revista é mais literária que o jornal, no que se 

refere ao tratamento do texto, e mais artística quanto aos aspectos de 

programação visual. Nisto não vai qualquer juízo de valor: tal literatura e tal 

arte são aqui consideradas como meras formações ideológicas. Mas nos 

importa que a revista admita usos estéticos da palavra e dos materiais 

gráficos de modo bem mais flagrante do que os jornais. (LAGE, [1979] 

2001, p. 67). 

 

Essa ―liberdade‖ propiciada pela revista, conforme Lage ([1979] 2001), dá uma ilusão 

de domínio sobre o conteúdo ao leitor, com uma representação que lhe é própria, com 

escolhas lexicais, de imagens e de disposição dos textos nas páginas. Para o autor, 

 

[...] a ilusão de domínio relaciona-se justamente à incorporação de toda a 

história da tipografia, do design, da ilustração fotográfica. O estilo da época 

passa a ser a representação da época. O estilo nacional a representação do 

nacional. Para quem dispõe do poder, nenhuma interdição estilística, 

geográfica ou histórica deve existir. Todas as coisas podem ser manuseadas, 

organizadas, possuídas, decompostas e erigidas em unidades simbólicas; 

usadas. (LAGE, [1979] 2001, p. 68). 

 

No final do século XIX e início do século XX, as narrativas jornalísticas começaram a 

ser aprimoradas, deixando de ter um tom fortemente opinativo para iniciar o jornalismo de 

cunho interpretativo e elaborado. Aliados a essa mudança, há os recursos das imagens, de 

ilustrações, de diagramação e de um texto melhor adaptado ao contexto.  

Lage ([1979] 2001) esclarece que a manutenção de uma ideologia depende da 

publicidade ou financiamento de verbas diretas, na imprensa partidária, religiosa ou oficial, 

entre outros mecanismos para manter-se no mercado editorial. Dessa forma, o compromisso 

do jornalismo com as visões particulares de cada ciência é, de modo geral, tênue.  

Lage ([1979] 2001) lembra, ainda, que o saber dos jornais é extremamente superficial, 

mas extenso. Eles se confessam perecíveis, não tratam de fins ou princípios. Os espíritos 

positivos se irritam com a coragem com que os jornais afirmam o impreciso. Para o autor, ―os 

peritos apontam a propaganda oculta; mas é lendo que descobrem a propaganda. O sentido, 
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tom e formas da propaganda, oculta ou ostensiva, são outras coisas que os jornais informam (e 

os noticiários de rádio e TV)‖ (LAGE, [1979] 2001, p. 76). 

O autor ressalta que há dois gêneros de verdade consideráveis nas notícias: ―Os 

jornais, em suma, não tem saída: são veículos de ideologias praticadas com indícios da 

realidade e rudimentos de filosofia prática, crítica militante, grandeza submetida, porém 

insubmissa‖ (LAGE, [1979] 2001, p. 76-77). 

Foi esse jornalismo diário que fez surgir o estilo magazine. No Brasil, as revistas das 

primeiras décadas do século XX surgem no contexto de início da industrialização e 

desenvolvimento dos centros. Com textos diferenciados, aliados a imagens sedutoras, as 

revistas refletem o século da indústria e da informação
10

. Nas palavras de Lage, 

 

Nas revistas ilustradas, a palavra escrita é com frequência mera 

acompanhante, necessária, porém discreta, da exposição fotográfica. Quem 

realmente produz a matéria e quem seleciona as fotos. A técnica é 

audiovisual, como a do cinema ou da TV. A fotografia de abertura e o elenco 

fotográfico de cada layout darão o mote para as glosas do título e do texto; 

trata-se, assim, de uma organização fundada na redundância. (LAGE, [1979] 

2001, p. 62). 

 

Além de explorarem bastante a questão da imagem, como pontuado na fala de Lage, as 

publicações norte-americanas do tipo Time ou Newsweek (em Time com maior rigor) 

formularam escolhas léxicas próprias a esse veículo especializado, além do habitual repertório 

formal coloquial do jornalismo, como assevera o autor: 

 

[...] expressões tomadas da literatura ou da técnica e assim transpostas para o 

uso corrente, e construções populares (jargões, neologismos); conseguiram, 

por esse meio, fixar novo estilo de inglês escrito, ao mesmo tempo erudito e 

popular. (LAGE, [1979] 2001, p. 61). 

 

Segundo Lage ([1979] 2001), com a Revolução Industrial, na Europa, houve a 

mecanização dos processos de produção dos jornais, culminando no aumento da capacidade 

de veiculação jornalística e na exigência da modernização do processo de elaboração das 

notícias, e que passou a ser comandado por empresas jornalísticas. Os leitores dos periódicos 

incorporaram a informação como mecanismo de reprodução da sociedade industrial. Aos 

                                                 
10

 No período entre guerras, surgem, nos Estados Unidos, a Life (1936) e a Look (1937), ambas com grande 

tiragem e estrutura empresarial. A Life, por exemplo, foi criada para tratar de temas de interesse comum, 

identificando-se com a lógica da economia política, com a ética cristã e uma democracia norte-americana, 

propagada em todo o mundo. Essas publicações influenciaram o mercado editorial de revistas no Brasil. 
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poucos foram surgindo os produtos editoriais que reuniam, em suas páginas, um maior 

cuidado na estética e na linguagem, com repercussão no cenário brasileiro.  

Nesse cenário de mudanças, os jornais, de circulação diária ou semanal, tinham o 

custo industrial maior e sustentaram-se com a sedimentação do capitalismo. Nos séculos 

XVIII, XIX e início do século XX, no Mundo, o jornal tornou-se um produto de consumo das 

famílias e um meio de informação e comunicação imediato e necessário. O mercado editorial 

tornou-se um fenômeno social, alicerçado pela linguagem, aprimorado pela necessidade do 

homem de se relacionar e de propagar a cultura. Por isso, Lage afirma: 

 

A forma do jornal é a primeira pista para o entendimento de seu lugar na 

cultura contemporânea, a compreensão de sua linguagem e a investigação de 

sua história. A disposição das manchetes, o desenho das letras, sua 

uniformidade ou variedade, a existência ou não de claros e o equilíbrio 

estético entre eles, o tamanho e a natureza das ilustrações poderão nos 

informar se o jornal se destina a público mais ou menos amplo, de menor ou 

maior escolaridade. (LAGE, [1979] 2001, p. 15). 

 

Como visto nas palavras do autor, é pela via da linguagem que podemos compreender 

aspectos culturais, sociais e históricos fundidos nos enunciados que circulam em jornais e 

revistas. Essa estética revela categorias de discurso que são produzidas pela indústria 

editorial, que visa ao lucro e, para isso, se apropria de instrumentos organizadores do capital. 

Esse design industrial, que surge no Brasil, no início do século XX, é percebido nos veículos 

de comunicação, como aponta Lage: 

 

Cada detalhe nos remete a uma categorização: o modo como se distribuem 

os elementos gráficos (a paginação ou projeto gráfico) relaciona-se com 

escolas e correntes de arte, de modo que alguns jornais se enquadram no 

design industrial despojado e outros lembram a organicidade flamejante do 

artnoveau. (LAGE, [1979] 2001, p. 15). 

 

Para Lage, a sedimentação do setor editorial contribui para a sedimentação da 

burguesia, detentora do capital e agente fundamental para a instalação desse mecanismo de 

poder, pois, para ele, 

 

Por detrás da evolução da Imprensa, do surgimento dos periódicos, de suas 

formas, conteúdos e técnicas de produção, encontra-se o processo de 

surgimento e afirmação da burguesia. O mais antigo predecessor do 

jornalista moderno surgiu na Itália do século de Petrarca, quando os burgos 

da Costa Ocidental, enriquecidos pelo comércio com os navegadores árabes, 

desenvolveu uma forma nova de vida, baseada na concentração urbana, na 

troca intensa de mercadorias e em lutas que anteciparam de alguns séculos 
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conflitos de classes que toda a Europa iria provar. (LAGE, [1979] 2001, p. 

23). 

 

Se as produções jornalísticas tiveram forte influência da ascensão da burguesia, como 

pontuado acima, o processo da industrialização em curso levou ao surgimento da classe 

operária, também com reflexos na imprensa. Nesse período, surgem os jornais produzidos 

pelas organizações dos trabalhadores, entre eles A classe Operária (1925) e A Nação (1927). 

Como considera Sodré ([1966] 1999), a grande e pequena imprensa caracterizaram-se por ser 

uma imprensa de classe, ou seja, a imprensa da classe dominante e a imprensa da classe 

dominada, respectivamente, sem maiores ameaças às exigências da ordem vigente capitalista. 

Na República Velha (1889-1930), a imprensa experimentou o crescimento do jornalismo 

crítico. Entre os redatores estavam Olavo Bilac, Aluízio de Azevedo, Euclides da Cunha, 

Lima Barreto, João Paulo Alberto Coelho Barreto (o João do Rio, um dos precursores do 

exercício da reportagem jornalística). Segundo Sodré, 

 

As grandes transformações operadas no Brasil, desde os fins do século XIX, 

marcadas inclusive por alterações institucionais importantes, o fim do 

escravismo, o advento da República correspondem ao avanço das relações 

capitalistas em nosso país e, consequentemente, à progressiva ascensão da 

burguesia. (SODRÉ, [1966] 1999, p. 391). 

 

As exigências capitalistas de produção, circulação e troca de mercadoria são mediadas 

pela imprensa, importante na difusão de produtos femininos. É nesse plano que se consolida a 

imprensa feminina, com a criação de revistas mais elaboradas e com conteúdo voltado ao 

público específico.  

O periodismo foi fundamental para a sedimentação de um novo mercado, no que se 

refere às revistas especializadas e àquelas dirigidas ao público feminino. Junto com a grande 

imprensa, as revistas formaram no Brasil uma nova maneira de fazer jornalismo, que atrai 

pela sistematização texto-imagem. Com periodicidade de maior espaço, por semana, quinzena 

ou mês, a revista iniciou no jornalismo um gênero próprio, refletindo uma proposta única, que 

buscava aliar prazer e informação, além de uma prática publicitária mais expansiva e voltada 

à industrialização de produtos para um público específico. 

Após termos delineado um breve esboço a história da imprensa brasileira, na próxima 

seção direcionaremos nossa atenção às revistas elegidas para análise neste trabalho.  
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4.1 DUAS REVISTAS E DUAS ÉPOCAS: QUASE UM SÉCULO DE HISTÓRIA 

 

Acompanhando o crescimento da imprensa brasileira, surgiram as revistas, as quais 

ainda são pouco exploradas pela historiografia. Referindo-se mais especificamente à imprensa 

feminina, Buitoni ([1981] 2009) menciona que, no Brasil, ela iniciou no século XIX.  Para 

ela, ―um dos motivos foi o fato de não termos imprensa, que só foi nos concedida com a vinda 

de D. João I [...] tendo em vista que a historiografia foi calcada em personagens masculinos, 

encontramos poucas referências sobre a mulher‖ (BUITONI, [1981] 2009, p. 30).  

Segundo Buitoni ([1981] 2009), a palavra de origem inglesa magazine, que é derivada 

da francesa magazin, tem a mesma origem árabe de armazém, que, por sua vez, designava as 

publicações de conteúdo variado, correspondendo ao que se chamava revista em português. 

Conforme levantamento de Buitoni ([1981] 2009), a historiografia registra várias 

revistas no eixo Rio-São Paulo, no século XIX. No Rio de Janeiro, Jornal das Senhoras 

(1852-1855), Recreio do Belo Sexo (1859-1860), A Primavera (1861), Bello Sexo (1862), A 

Bella Fluminense (1863-1864), Jornal das Famílias (1863), O Domingo (1873-1875), O Sexo 

Feminino (1875-1877), Jornal das Moças (1876), Echo das Damas (1879-1888), A Estação 

(1879-1904), A Mãe de Família (1879-1888), República das Moças (1879), Primavera 

(1880), O Beijo (1881), Sexo Feminino (1887-1889), A Família (1889-1897), O Quinze de 

Novembro do Sexo Feminino (1890-1896). Em São Paulo, A Violeta (1848), A Camélia 

(1854), O Lírio (1860), A Crisálida e A Borboleta (1898), Álbum das Meninas (1898), O 

Beija Flor (1899).  

Pelo levantamento de Buitoni ([1981] 2009), houve algumas publicações no interior de 

São Paulo e em outros estados, como, por exemplo, A Violeta (1864), no Piauí, Jornal das 

Moças (1880) e a Borboleta (1888), em Teresina. Sobre a fabricação destes jornais, a autora 

declara que: ―O século XIX foi o século da imprensa artesanal, das folhas tipográficas‖ 

(BUITONI, [1981] 2009, p. 46). 

O maior avanço no sistema de produção editorial do século XX traz efeitos também na 

imprensa feminina e começam a surgir, com maior vigor, no século XX com as revistas 

ilustradas, ainda que acanhadamente. Destaca-se, no cenário, a Revista da Semana (1901), o 

cultural Kosmos (1904), o humorístico e crítico Malho (1902), inspirado na arte da caricatura, 

a Fon-fon (1907/1958), O Malho (1902/1954), Jornal das Moças (1914/1961), A Cigarra 

(1914/1956).  
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Nahes (2007) afirma que a revista Fon-Fon
11

 foi um veículo doutrinador da Era 

Vargas, uma vez que circulou durante todo aquele governo. Nesse período, Fon-fon se 

transformou em uma cartilha político-educacional obrigatória 

 

[...] que deveria ser seguida incondicionalmente, oferecendo ao público 

feminino uma cultura de entretenimento, portanto, alienante e pouco 

questionadora, por meio de publicações como: receitas culinárias, bordados, 

propagandas, conselhos sobre qual a melhor postura feminina diante do [...] 

Moda, moldes e fotografia mencionavam explicitamente, todas as regras do 

saber-viver, do bom gosto, enfim, regras estas que todas as jovens de boa 

família deveriam conhecer, para realizar um bom casamento e ter um bom 

comportamento social. (NAHES, 2007, p. 107). 

 

Segundo Nahes (2007), a Era Vargas preparou uma cartilha de retorno das mulheres 

ao lar, lugar de onde poderiam servir à Pátria e à família ao mesmo tempo. Servindo à família, 

estariam, imediatamente, servindo à nação. Ficariam voltadas para os problemas domésticos, 

alienadas do contexto político, alheias aos problemas sociais e apenas na função de mãe e 

esposa. Conforme destaca Buitoni, 

 

A caricatura consubstanciava a visão crítica que validava a publicação, pois, 

se não fosse a caricatura, muitas delas seriam mundanas, espelho da 

burguesia que se formava. As revistas ilustradas apareciam numa época em 

que imprensa e literatura se confundiam. Depois, buscando uma versão 

particular, elas se afastam da literatura para se tornarem revistas mundanas, 

de variedades ou femininas. (BUITONI, [1981] 2009, p. 52).  

 

No século XX, quando a grande imprensa solidificou-se, as revistas ilustradas 

trouxeram o espírito da modernidade, lançando mão de recursos que só ali poderiam ser 

adaptados, como um jornalismo de entretenimento mais leve e menos combativo. Foram as 

revistas que trouxeram ao jornalismo o gênero magazine, que ousava nas escolhas lexicais, 

em textos mais livres e líricos, maior cuidado na estética em imagens e gravuras, um formato 

mais próximo ao livro entre outros recursos. As revistas seguiam os seguintes formatos: 

magazine 20 x 26,5 cm; americano 17 x26 cm; 31,5 x22,5 cm; francês 12 x19 cm e italiano, 

16,5 x 12 cm.  

No interior das páginas, os títulos aprimorados, assuntos escolhidos para um público 

dirigido, além da relação entre texto escrito e imagem, levavam um tom mais emotivo ao 

                                                 
11

  Fon-fon, magazine semanal de vida longa dentro do contexto da História da Imprensa Feminina brasileira, 

nasceu no Rio de Janeiro, em abril de 1907, especificamente na Rua da Assembléia, 62, hoje Rua República do 

Peru, 63. Nessa rua, Mário Pederneiras, Gonzaga Duque e Lima Campos fundaram a revista, cujo título 

proclamava, como marca de progresso, um ruído novo para a cidade, o das buzinas dos automóveis da capital 

que se industrializava vertiginosamente.  (NAHES, 2007).  
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conteúdo exposto. Atualmente, com as transformações ocorridas com as novas tecnologias de 

comunicação, as revistas continuam estampando as bancas de jornal. 

Por conta do processo de modernização, a imprensa feminina
12

, especialmente as 

revistas, veiculava enunciados ideologicamente comprometidos com a visão burguesa no que 

diz respeito à educação, à conduta moral, à família e à função da mulher nesse processo. Para 

Buitoni,   

 

Uma das acusações mais frequentes à imprensa feminina, concentra-se na 

sua atividade quase sempre despolitizadora, transferindo a solução da maior 

parte dos problemas da esfera pública para a esfera privada. As revistas 

contribuem para reforçar o pessoal em detrimento do social. Elas incentivam 

o individualismo, o confronto de bens materiais e a aquisição de coisas 

supérfluas, aliás, como qualquer veículo de comunicação de massa 

(BUITONI, 1990, p. 69). 

 

Desde as publicações antigas até os dias atuais, as revistas femininas utilizam 

mecanismos discursivos, por formas verbais no imperativo a fim de manter a mulher 

doutrinada ao mesmo papel das que nasceram no século XIX e XX; porém, com outras 

tarefas. A revista se coloca na posição de amiga e conselheira da mulher, usando recursos 

lexicais e semânticos que a aproxime da leitora, como se mantivesse um diálogo direto com 

esse público. 

Nos anos 30, percebeu-se que o Brasil vivenciou a constituição de uma classe 

burguesa, em que nesta pesquisa é analisada pelo foco da instituição familiar, pela verificação 

da materialidade do sujeito no discurso, ou seja, a mulher como papel fundamental no que 

tange tanto às relações privadas como às públicas.  

Borges (2000) esclarece que, no campo da história política, evidencia-se, mais do que 

qualquer outro, laços entre essa forma de conhecimento e o poder, que se entrecruzam com 

outras áreas do conhecimento, como nos estudos da linguagem: 

 

[...] O exame da história sob esse ângulo nos põe, inexoravelmente, diante do 

antigo problema da história como mestra da vida, em que se pensaria o 

passado em função do presente, como um guia de ação para o momento que 

se vive. E, na sociedade, tanto uma camada não acadêmica, mas interessada 

em cultura, quanto um interesse pela política do país continuam exigindo dos 

historiadores que forneçam uma história sob essa perspectiva. (BORGES, 

2000, p. 160-161). 

                                                 
12

  Como aporte à pesquisa das revistas femininas, utiliza-se como referências basicamente, Mulher de Papel: a 

Representação da Mulher na Imprensa Feminina Brasileira e Imprensa Feminina, ambos de autoria de Dulcília 

Helena Schroeder; A Revista Feminina: Imagens de Mulher (1914-1930), de Sônia de Amorim Mascaro, 

Dissertação de Mestrado e Espelho Da Mulher: Revista Feminina, 1916-1925. 
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Desse modo, as mulheres passam a ter uma nova relação com a linguagem pelos 

veículos de comunicação, nos quais se incluem periódicos dirigidos a elas. Tais veículos, com 

textos escritos por homens e mulheres letrados e páginas esteticamente programadas para 

aquele momento social e econômico, eram aliados ao que a ordem capitalista exigia.  

Diante desse contexto, a Revista Feminina (1914-1936) foi o primeiro grande 

periódico voltado ao público feminino. Voltar-se para esse objeto é também reconstituir parte 

da memória e da história das mulheres, preocupação que Scott expôs ao atentar para a 

questão:  

 

[...] reivindicar a importância das mulheres, significa necessariamente ir 

contra as definições da história e seus agentes já estabelecidos como 

verdadeiros ou verdadeiramente, ou pelo menos, como reflexões acuradas 

sobre o que aconteceu ou teve importância no passado. (SCOTT, 1992, p. 

77).  

 

A Revista Feminina, fundada por Dona Virgilina de Souza Salles
13

, é considerada a 

primeira grande revista dirigida ao público feminino. Soares (2010) relatou que o dinheiro 

para a edição de tal empreitada deveu-se a um acordo publicitário entre a revista e a indústria 

de produtos de beleza.  

Somente essa solução de apoio financeiro já lhe conferia um status de inovação. A 

ideia de angariar assinaturas, por meio da distribuição de exemplares gratuitos graças a uma 

sociedade com uma indústria de beleza, demonstra que a Revista Feminina foi um projeto 

editorial que acompanhou as tendências modernizantes do início do século XX.  

Segundo Soares, a proposta de angariar assinaturas por meio da distribuição de 

exemplares gratuitos foi uma das inovações da revista ―[...] graças a uma sociedade com uma 

indústria de beleza, demonstra que a Revista Feminina foi um projeto editorial que 

acompanhou as tendências modernizantes do início do século XX‖ (SOARES, 2010, p. 1). 

                                                 
13

  Virgilina de Souza Salles, filha de Antônia Barbosa de Souza e Cláudio Justiniano de Souza, membros da 

elite tradicional de São Paulo. A Revista Feminina, publicação ―escrita‖ e dirigida por mulheres, inteiramente 

voltada ao público feminino, criada no início do séc. XX (1914-1936), não foi uma iniciativa pioneira na 

imprensa brasileira. [...]. A Revista Feminina deve sua existência à determinação e perseverança de Virgilina 

Salles de Souza. [...] Antes de lançar o primeiro número da Luta Moderna, Virgilina pacientemente organizou 

um arquivo com mais de 60.000 endereços de pessoas residentes em todo o Brasil a quem pudesse endereçar sua 

publicação, e, com uma tiragem de 30.000 exemplares, distribuídos gratuitamente até o nº. 7, procurou angariar 

assinaturas para continuar a circular. Isso só foi possível graças a sua ligação com uma indústria de produtos de 

beleza que produzia a tintura para cabelo Petalina e o creme Dermina, de propriedade do irmão, que além de 

literato, era médico, e que criara a fórmula desses produtos, anunciados através da revista. O trabalho de 

―semeadura‖ de leitores conseguiu pouco mais de mil assinaturas, o que não era suficiente para manter a 

publicação (LOPES, 2007, p. 225). 
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Nos dezoito anos que circulou, a Revista Feminina apresentava matérias jornalísticas, 

literatura e propagandas, sobre assuntos dirigidos à mulher burguesa urbana. Esse veículo 

surge quando os magazines ilustrados sedimentam-se no mercado editorial; circulou durante 

uma cadeia de acontecimentos essenciais para a ascensão dos núcleos urbanos e, 

consequentemente, da burguesia no País.  

Entre os anos 1914 e 1936, houve efetivamente a industrialização das cidades 

emergentes. Para veicular esse ideal de ―mulher perfeita‖, um artifício largamente utilizado 

eram os anúncios publicitários nas revistas ilustradas. Nesse sentido, a Revista Feminina 

chegou aos anos 30 e passou a mostrar a ideologia da época, a qual estava subliminarmente a 

serviço da ordem social imposta pelo regime varguista. As mulheres mostradas, especialmente 

nas propagandas, eram o modelo burguês imposto, buscando a captação ideológica dos 

leitores. Para que a imprensa feminina do início do século XX despontasse numa perspectiva 

liberal, é importante destacar que a antecedeu um breve surto de revistas especializadas.  

As mulheres que, de alguma forma fugiam ao comportamento, considerado ideal, 

pecavam duplamente: por subverter a ordem social e os padrões estabelecidos e por extrapolar 

sua condição de mulher submissa (ao pai, ao marido, às autoridades) e alheia aos próprios 

desejos. As reportagens ressaltavam valores que tratam das relações, emoções e cuidados, 

para um bom relacionamento no amor. A publicidade apontava para a beleza possível, livre 

das barrigas e da flacidez, tudo para garantir uma boa modelagem do corpo, reforçando os 

conteúdos das matérias.  

A imprensa feminina, nesse contexto, foi um importante agente catalisador e 

socializador do espaço urbano, na medida em que procurava padronizar as mesmas ideias e 

valores, tornando-se um instrumento pedagógico de relevância nos ensinamentos de higiene e 

do comportamento das mulheres.  

Perrot (1998) assevera que, após a Revolução Industrial na Inglaterra, que irradiou 

seus ideais para todo o mundo, a mulher burguesa passou a ter um papel preponderante na 

condução da sedimentação de uma sociedade conservadora, afastando-se do mundo doméstico 

e dos negócios das famílias. Este cenário teve reflexo no Brasil. 

A Revista Feminina idealizava a beleza clássica, transformando-a em ícone da 

sociedade de consumo. A influência do cinema, especialmente o americano, foi visível 

quando o assunto é beleza feminina. As atrizes são apresentadas como exemplos a serem 

imitados, a partir do corte de cabelo, da maquiagem e das roupas. As estrelas de Hollywood 

tornavam-se referências, no estabelecimento do padrão de conduta e de aparência, 

despertando expectativas em relação à vaidade.  



70 

 

Buitoni
14

, na introdução de Mulher de Papel, diz o seguinte sobre o caráter ideológico 

da imprensa feminina: 

 

A atualidade passa longe da imprensa feminina. Isso acentua o seu 

desligamento com o mundo real e o seu caráter mais ―ideológico‖. Como 

num quebra-cabeça, as peças vão se juntando. Todos esses elementos 

favorecem a utilização da mulher como um mito na imprensa feminina. Essa 

transformação da mulher em mito (geralmente correspondendo à ideologia 

dominante ou, quando surgem sinais de mudança, servindo para reforçar o 

conceito tradicional) é algo que surge logo numa primeira análise. 

(BUITONI, [1981] 2009, p. 25, grifos nossos). 

 

Segundo a autora, ainda, ao utilizar elementos discursivos de escrita, as revistas vão 

sedimentando uma ideologia: 

 

Vós, tu, você: o texto na imprensa feminina sempre vai procurar dirigir à 

leitora, como se estivesse conversando com ela, servindo-se de uma 

intimidade. Esse jeito coloquial, que elimina a distância, que faz as ideias 

parecerem simples, cotidianas, frutos do bom senso, ajuda a passar 

conceitos, cristalizar opiniões, tudo de um modo tão natural que 

praticamente não há defesa. (BUITONI, [1981] 2009, p. 125). 

 

Em sua vasta pesquisa sobre os periódicos femininos, Buitoni ([1981] 2009) assegura 

que, permeada por seções de moda, contos e beleza, a Revista Feminina é a mais completa 

publicação dirigida às mulheres. A revista é classificada por Buitoni ([1981] 2009) como o 

primeiro produto editorial de destaque: 

 

[...] pela sua formulação mais completa, qualidade que os veículos até então 

dedicados às mulheres ainda não haviam encontrado. Com efeito, as folhas e 

revistas femininas traziam moda e literatura; algumas traziam conselhos na 

área de educação e higiene e seções pequenas de beleza, culinária, etc. Mas 

não existia nenhuma revista‘ dedicada inteiramente à mulher, com um 

número razoável de páginas. (BUITONI, [1981] 2009, p. 39). 

 

Buitoni ([1981] 2009) afirma que há dois grupos de imprensa feminina, a ―tradicional, 

que não permite liberdade de ação fora do lar e que engrandece as virtudes domésticas e as 

qualidades ‗femininas‘, e a progressista, que defende os direitos das mulheres‖ (BUITONI, 

                                                 
14

  Dulcilia Buitoni (ECA-USP) lançou o livro Mulher de Papel: a representação da mulher na imprensa 

feminina brasileira, em 1981, resultado de sua tese de doutorado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da USP, um ano antes. Em 2009, sua obra foi relançada com acréscimo de dois capítulos e novas 

percepções sobre as publicações destinadas às mulheres. 
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[1981]  2009, p. 28). Nessa caracterização, a Revista Feminina e a Revista Claudia situam-se 

no primeiro, como destacaremos ainda neste capítulo. 

Os discursos da Revista Feminina referiam-se aos ideais propagados nas décadas 20 e 

30 do século XX, principalmente do circuito São Paulo e Rio de Janeiro, as duas cidades em 

que o periódico manteve uma sede. 

A linguagem, com forte componente ideológico, contava com uma narrativa que 

aproximava a leitora daquele veículo de comunicação. As reportagens apelavam para o 

mundo feminino privado das mulheres de classes mais abastadas, com assuntos que variavam 

entre os cuidados do lar até como agradar ao homem. A Revista Feminina foi a única a ter 

uma vida editorial mais longa na época, com enunciados que tinham uma particularidade 

demonstrativa de aproximar a leitora das revistas, numa conotação de amizade e conselhos. 

Para a autora, ―a linguagem não serve só para relatar ou descrever. A linguagem diz as coisas. 

E a imprensa feminina, sendo linguagem, diz a mulher. Ela produz formas, configurações que 

não aparecem à primeira vista‖ (BUITONI, [1981] 2009, p. 11). 

Dentro dos padrões idealizados pelo sistema instaurado, os conteúdos das revistas 

femininas estavam em ressonância com os valores do lar, os rituais domésticos, sociais e 

religiosos, apresentados como características essenciais a serem praticadas pela mulher, nas 

atividades rotineiras, devendo ser realizadas no espaço íntimo do lar, da família e de vida 

pública. 

Buitoni ([1981] 2009) analisa a revista como um veículo de comunicação completo 

destinado à mulher.  Ademais, a autora julga que a revista pode ser considerada precursora 

dos modernos veículos dedicados à mulher: 

 

Nela, havia até um estreito intercâmbio com as leitoras a demonstrar a sua 

vitalidade como produto editorial ―moderno‖, que abre espaço para uma 

resposta que sempre redunda em capitalização de mais simpatias [...] Em 

síntese, a Revista Feminina era um produto mais bem dimensionado em 

relação a um público específico, que estava evoluindo dentro da economia 

capitalista em consolidação. (BUITONI, [1981] 2009, p. 58). 

 

A revista surgiu nas primeiras décadas do século XX, que mostraram ser um momento 

de ruptura de um sistema sustentado por uma economia rural abastada. O trabalho servil, pós-

escravatura, foi substituído pelo trabalho livre por meio da cultura do café, principalmente nos 

estados de São Paulo e Minas Gerais, que se tornariam a mola propulsora da economia 

capitalista, prometendo importantes lucros, especialmente a São Paulo. Nessa época, um 

breve surto industrial e a expansão das redes de comunicação (ferrovias, portos, telégrafos) 



72 

 

produziram um grande incremento na circulação de riqueza entre as regiões Sul e Sudeste do 

país, que influenciou, direta e indiretamente, no comportamento de grupos. 

As transformações econômicas, sociais e políticas, nas primeiras décadas do século 

XX, impuseram novos comportamentos, moda, costumes, tradições, diálogos, entre outros 

meios de doutrinação, que colaborariam para a crescente industrialização nas décadas de 1920 

e 30. Junto a isso, estão também contribuições epistemológicas importantes, as quais 

evoluíram e se transformaram concomitantemente com esta nova mulher, mas que, ao mesmo 

tempo, deixaram lacunas, que atualmente buscam ser preenchidas com o estudo baseado nos 

enunciados discursivos destas duas revistas mundanas e em dois momentos diferentes. 

A Revista Feminina, no início da industrialização do país, mais propriamente de São 

Paulo, foi a primeira a ter um tônus industrial. Conforme destaca Buitoni,  ―essa publicação 

foi o exemplo mais perfeito da vinculação imprensa/indústria nascente/publicidade, pois deve 

sua existência a uma bem montada sustentação comercial, hoje ingênua, mas eficaz na época‖ 

(BUITONI, [1981] 2009, p. 43). 

As principais cidades do país passaram a registrar a migração de pessoas do campo e 

também de outros estados, animadas com as perspectivas de crescimento econômico, além da 

imigração ainda em curso, conforme analisa Lima: 

 

No séc. XX, as transformações que afetaram a sociedade brasileira, 

principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, trazendo crescimento urbano, 

aumento da população e de suas camadas médias, melhoria no nível de 

instrução, entre outras modificações, refletiram-se na modernização da 

imprensa. Surgiu a grande imprensa, com maiores tiragens, sustentadas pela 

publicidade. Intensificou-se o hábito de leitura de jornais e revistas, 

conforme comprova o aumento das publicações. (LIMA, 2007, p. 225). 

 

A logística de circulação da Revista Feminina foi montada graças ao seu círculo de 

contatos na elite de São Paulo e graças à sua ligação com a próspera indústria da beleza, por 

meio do seu irmão Claudio de Souza ―[...] apoiando-se em representantes, as ‗embaixatrizes‘, 

leitoras de maior projeção social, que a recebiam e divulgavam‖ (LIMA, 2007, p. 225). 

Em 1915, a revista vendia em torno de 15.000 exemplares; em 1918, chegou a 25.000 

exemplares. Estudos realizados a partir da década de 80 sobre a revista a analisam sempre 

como um produto editorial aliado aos preceitos morais e doutrinadores. Compactuando com 

os ideais propagados pela Nova República e o liberalismo do mercado, a Revista Feminina 

nasceu com o vestuário de sã e moral: 
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A Revista Feminina era variada em seus assuntos, limitando-os, porém, ao 

que poderia se integrar ao ―mundo da mulher‖. Suas capas coloridas eram 

sempre muito bonitas, com figuras de mulher em poses românticas, mas 

recatadas, muitas vezes com crianças, a anunciar o alvo principal de suas 

mensagens: esposas e mães. [...] Assim, os assuntos eram tratados quase 

sempre sob um prisma normativo que se harmonizava com os princípios 

morais e a ética de comportamento preconizada pela Igreja. Temas 

aparentemente banais, como a moda, eram enquadrados num tratamento 

específico que lhes dava um caráter crítico e doutrinário (LIMA, 2007, p. 

229). 

 

Como é possível verificar atualmente em muitas publicações que estão nas bancas de 

revista, a Revista Feminina, lançada praticamente há um século, tinha um discurso de 

aproximação com a mulher, o da amiga, que dá bons conselhos. A revista sedimentou, assim,  

o ideário de um veículo, cuja proposta editorial era ―de mulher para mulher‖, adotando uma 

linguagem coloquial e amistosa, de amiga de suas leitoras. Nas palavras de Lima, ―as opiniões 

masculinas chegavam não como normas impositivas, mas como colaborações voluntariamente 

aceitas‖ (LIMA, 2007, p. 232). 

Esse receituário de como viver bem no universo feminino de uma época estava 

presente em muitas matérias jornalísticas, crônicas, propagandas e apresentava um tom 

coloquial, como uma conversa. Para Lima,  

 

Parte da atenção da revista dirigia-se a ―conselhos‖ e ―receitas‖ de 

comportamento, que visavam orientar as leitoras a desempenharem 

adequadamente os papéis de esposa e mãe. Assim, seguiram-se, entre 1917 e 

1918, artigos com sugestivos títulos: ―Como a esposa consegue dar 

felicidade ao marido‖, ―Como a esposa consegue atrair o amor do marido‖, 

―Qualidades práticas da esposa‖, ―Qualidades morais da esposa‖, ―Aprender 

a ser mãe‖, etc. (LIMA, 2007, p. 232). 

 

A Revista Feminina, em seus mecanismos discursivos e iconográficos, mostrava no 

período de 1914 a 1936, principalmente na Era Vargas, enunciados com profunda exaltação 

implícita do poder do Estado num momento histórico específico a partir de uma forte 

inspiração positivista, na direção da ordem e da disciplina pelo trabalho e pelo progresso 

industrial. Nesse sentido, a mulher era, muitas vezes, colocada como moderadora, seguindo o 

modelo do caráter nacional, com comportamento que reproduzia uma ordem vigente e era 

servil a uma doutrinação da moral burguesa. 

Segundo Silva (2004), esse poder da mulher era doutrinado pela publicação das 

matérias e propagandas veiculadas, como meio de manutenção de uma ordem. A mulher era 

guardiã dos preceitos da sociedade urbana que se formava. Com um tom de aconselhamento, 
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a revista recorria ao discurso subliminar ideológico e de poder. E nos conselhos para ser boa 

esposa, mãe e cidadã, o veículo utilizava de signos ideológicos para que esta mulher tivesse 

papel de guardiã da moralidade, mantenedora da família e, especialmente, apoiasse o marido 

no caminho do bem da época, ou seja, das imposições do estado varguista. Segundo Lima, 

 

Como amiga de suas leitoras, a revista preocupava-se com sua formação, 

com o desenvolvimento das aptidões necessárias para o bom desempenho 

dos seus papéis básicos: esposa e mãe. Seu preparo, contudo, não implicava 

na necessidade de integrá-la no mundo exterior ao lar, portanto a revista não 

informava o que acontecia à sua volta .(LIMA, 2007, p. 234). 

 

Com esse perfil editorial, a Revista Feminina apresentava assuntos ligados ao 

cotidiano trivial feminino, mantendo-a alheia aos acontecimentos conjunturais da sociedade. 

A mulher, no ambiente doméstico, era vista como a primeira educadora, símbolo de amor, 

ordem, dedicação e disciplina. À esposa, estava reservada uma apresentação social que 

mantinha os alicerces da família.  

Lima (2007) observa que as mulheres foram mantidas fora de fatos políticos ou 

problemas econômicos, bem como da efervescência cultural no período de 1920 a 1930. Para 

a autora, ―nem mesmo a revolução de 1924
15

, que abalou a vida da cidade, foi mencionada, 

merecendo apenas as desculpas pela interrupção de sua publicação‖ (LIMA, 2007, p. 234). 

É necessário que se faça também uma importante distinção do espaço masculino e do 

feminino: o papel da mulher é redimensionado nas relações sociais, reservado ao espaço 

doméstico, mas com grande interferência da manutenção da ordem do Estado. A leitura da 

revista era um meio de prazer, que, além de matérias sem grande profundidade, trazia receitas 

e textos literários de folhetim. Segundo Lima (2007),  

 

[...] as revistas traziam em suas páginas de poemas, contos e pequenas peças 

de teatro. [...] Essa literatura era marcada por mensagens de acentuado fundo 

moral, compatível com o ideário da revista, e que, provavelmente, de forma 

até mais eficaz que os demais recursos, atingiam o pensamento das leitoras. 

[...] Valorizava o sacrifício, a abnegação, a renúncia, ao mesmo tempo em 

que enalteciam a importância do casamento e sublimavam a maternidade 

(LIMA, 2007, p. 230). 

 

                                                 
15

  A revolução ocorreu em São Paulo e foi um conflito armado entre o Governo Federal, representado na figura 

do Presidente Arthur Bernardes, e parte das Forças Armadas. O movimento revoltoso foi classificado por seus 

oponentes como mashorca, conspiração, subversão, sedição, conluio, motim e revolta. Essa visão foi preservada 

por muitos que escreveram posteriormente sobre os acontecimentos de 1924. A Revolução foi definida como 

uma revolta contra a Pátria, sem fundamento, encabeçada por membros ―desordeiros‖ do Exército Brasileiro. Já 

a população paulista foi apresentada como vítima ou agente imparcial diante dos eventos, o que de fato não 

ocorreu. Fonte www.arquivoestado.sp.gov.br/exposicao_revolucao, acesso em janeiro de 2013. 
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A Revista Feminina tinha, em suas matérias, uma preocupação com a vida feminina 

ligada ao universo do lar. As propagandas também eram inseridas em forma de conselhos à 

mulher. Tratava-se de um veículo notadamente dirigido às mulheres, adotando em seus 

enunciados discursivos um tom de conversa e amizade, realizando uma cisão bem clara:  

 

Assim, dividia-se a imprensa: aos jornais masculinos, a informação, os 

acontecimentos diários, o mundo real; à Revista Feminina, o mundo fechado 

pelos muros do lar, os padrões de comportamento, os valores ideais. (LIMA, 

2007, p. 234). 

 

Apesar de seu conteúdo doutrinário, a revista mostrou-se preocupada com alguns 

avanços da época, como a defesa do voto da mulher, que foi conquistado em 1932, sem, 

entretanto, ter características progressistas na maior parte do seu conteúdo. Para Buitoni 

(1990), a Revista Feminina apresentava um toque de modernidade não só nos anúncios, mas 

também na diagramação inovadora para a época. Segundo a autora, ―esta publicação pode ser 

considerada a precursora das modernas revistas brasileiras‖ (BUITONI, 1990, p. 45). 

A mulher urbana, que passou a utilizar-se do saber e da informação, especialmente 

com a leitura de livros e de revistas, torna-se agente multiplicador dos ideais da revolução 

burguesa, que transferiu seu poderio econômico dos cafezais para os centros urbanos. Para 

melhor compreender esse momento histórico, é necessário retomar alguns acontecimentos 

marcantes, como o surgimento de veículos de comunicação de massa, a exemplo do rádio, em 

1922 – com maior consolidação na década de 30 –, do cinema e da indústria fonográfica. 

Mesmo com essa transformação, a Revista Feminina manteve o ideário doutrinador do 

comportamento feminino.  

O Brasil passou a viver uma mudança de hábitos, principalmente nas cidades, com 

novos costumes e novas ideias de vida, e as mulheres revelam essa revolução que passou a 

valorizar ideais do liberalismo, do consumo, da moda e da beleza. Maluf e Mott (1998), ao 

discutirem os recônditos do mundo feminino, assim se referem à época:  

 

O dever ser das mulheres brasileiras nas três primeiras décadas do século foi, 

assim, traçado por um preciso e vigoroso discurso ideológico, que reunia 

conservadores e diferentes matizes de reformistas e que acabou por 

desumanizá-las como sujeitos históricos, ao mesmo tempo em que 

cristalizava determinados tipos de comportamentos convertendo-os em 

rígidos papéis sociais (MALUF; MOTT, 1998, p. 372). 

 

A posição da mulher nas primeiras décadas do século XX pode ser analisada pela 

perspectiva bakhtiniana, quando se afirma que o diálogo inconcluso, o discurso subjetivo, a 
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utilização de mecanismos ideológicos, expõem uma multiplicidade de sentidos, como se 

extraíssem da mulher a racionalidade, e os papéis sociais, do comportamento, dos costumes e 

a normatização, passam a ser uma forma de doutrinação, aparentemente inofensiva, mas que 

exclui a mulher da história.  

A mulher, tanto da década de 30 como a de hoje, está exposta à palavra ideológica e a 

recompõe como seu universo. A revista amiga, conselheira, extensa nas suas receitas e dicas, 

é um mecanismo de solidificação do mercado capitalista, que se utiliza dos mecanismos 

verbo-visuais, na e pela palavra, com o intuito de afirmar e reafirmar sua ideologia.  

A Revista Feminina foi então um marco nas publicações dirigidas às mulheres. 

Deslocando-se temporalmente, encontramos outra revista, que fora elegida para análise nesta 

tese, a revista Claudia. Ela  foi lançada pela Editora Abril em 1961, com o nome que Victor 

Civita (diretor-presidente da Editora Abril) e Sylvana Civita (sua esposa) pretendiam dar à 

filha, que não nasceu. Esse veículo de comunicação teve como foco inicial a mulher de classe 

média urbana, público-alvo semelhante ao da Revista Feminina. 

A Revista Feminina trazia um layout simples, quando comparado com as revistas 

femininas de hoje; porém, ousado para a época. Na capa, havia apenas a imagem de uma 

mulher e o título da Revista, em Itálico. No miolo, o conteúdo era distribuído a partir do 

critério de prioridade. As matérias tinham título, texto corrido; contudo, sem vinhetas, 

legendas, rodapés e boxes. 

O espaço era comercializado sem o intermédio de agência, como acontece atualmente. 

A própria diretora da revista começou a entrar em contato com comerciantes para inserir 

anúncios. O status social de Virgilina, pertencente à elite paulistana, facilitou esse início, 

fortalecido pela posição de seu irmão no meio literário. Nos anos que circulou, a Revista 

Feminina teve colaboração de Menotti del Picchia e Olavo Bilac. O público da Revista 

Feminina era restrito à classe alta, como mulheres de fazendeiros, empresários, profissionais 

liberais e de funções no alto escalão dos poderes constituídos. 

Segundo Buitoni (2009), a Revista Feminina foi distribuída por assinaturas e no meio 

em que circulou houve o que se descreve de ―propaganda boca a boca‖, ferramenta de 

marketing que fez a publicação crescer. A Revista Feminina é a mais longeva revista da 

primeira metade do século XX. Era distribuída por meio de assinaturas, apoiando-se em 

representantes, denominadas embaixatrizes da revista. Em 1915, a venda era de 

aproximadamente 15 mil exemplares e, em 1918, ano da morte da proprietária, chegou a 20 e 

25 mil exemplares. Diante do fato, a família passou a responder pela Revista Feminina e, em 

1924, chegou a abrir uma sucursal no Rio de Janeiro.  
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Os números da Revista Feminina disponibilizados para esta pesquisa não estão em 

ordem cronológica e não apresentam uma descrição linear. As capas seguem o mesmo padrão 

com uma única imagem de tamanho aberto, que, pelo microfilme, apresenta ser de pinturas, 

gravuras e desenhos feitos à mão, sem chamadas para o conteúdo interno. Alguns exemplares 

têm ano e número e outros não, o que dificultou a referência das fontes. A numeração de 

referência é a que consta no microfilme.  

As revistas de hoje, em sua maioria, na versão impressa, têm o tamanho de 21 

centímetros de largura por 27 centímetros de altura e utilizam como fonte tipográfica a família 

de Serifa. As serifas são semiestruturas existentes nas extremidades de uma fonte, pequenos 

traços e prolongamentos da letra. 

Também não há como afirmar se esse veículo manteve o mesmo formato do início ao 

fim da publicação. No microfilme consta a numeração de 188 a 262. Porém, não há como 

afirmar se segue a periodicidade da Revista Feminina.  

A estética editorial não é uniforme, mostrando diferenças na diagramação de um 

número a outro. Na época, os jornais eram desenhados por diagramadores, sendo assim, o 

material seguia uma hierarquia do conteúdo por ordem de importância. Os mais relevantes 

ocupavam a maior parte da página. 

A diagramação era realizada por desenhistas, os quais usavam como padrão o modelo 

gráfico da imprensa, distribuído na página. Desse modo, o primeiro esboço da publicação era 

feito no papel e depois era passado para a tipografia e impressão gráfica. Cada número 

apresentava uma estética diferente, sem seguir um único padrão. 

Por todas essas características mencionadas acima podemos entender a afirmação de 

Lipovetsky (2000), que afirma que a imprensa feminina teve grande influência sobre as 

mulheres e propagou a paixão pela moda, a expansão de produtos dirigidos ao feminino, além 

de contribuir para que este meio de comunicação passasse a exercer uma forma de poder 

sobre o público feminino.  

 

No fundo, ocorre com a imprensa feminina o mesmo que ocorreu com o 

poder político nas democracias modernas: assim como o poder público não 

cessou de aumentar e de penetrar na sociedade civil, no momento mesmo em 

que o poder moderno se apresenta como a expressão da sociedade, reforçou-

se a influência da imprensa sobre as mulheres na medida em que ela se 

esforçou em aumentar o poder sobre a sua própria aparência 

(LIPOVETSKY, 2000, p. 164). 
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Ao contrário da Revista Feminina, Claudia surgiu na época do pleno emprego, da 

inserção de políticas econômicas voltadas ao desenvolvimentismo, tendo a indústria 

automobilística como vetor de crescimento
16

. Concomitante, surgiram investimentos em 

infraestrutura e na expansão da indústria em produtos eletrônicos. Esses fatores levaram ao 

fortalecimento da burguesia nacional e desenvolvimento da classe média. 

Dois anos depois do surgimento de Claudia, a TV Tupi fez a primeira transmissão em 

cores da televisão brasileira. O mundo também vivia um momento de efervescência política, 

econômica e cultural. Em contexto internacional, a década de 1960 foi marcada pela Guerra 

do Vietnã, do movimento Hippie, da Contracultura, dos Beatles e do tropicalismo brasileiro. 

Norteados por ideias políticas de desenvolvimento, consequência dos anos 50, os anos 60 

deixaram três grandes marcas: o processo de industrialização, a urbanização e alteração no 

consumo popular (FARIA, 1997). 

A luta pela emancipação da mulher passava pela questão do corpo, do conhecimento e 

da beleza. Como consequência, surge a nova moda da minissaia, a ausência do sutiã e, de 

forma mais profunda, as discussões sobre o amor livre. Assim, as representações de um novo 

modo de ser das mulheres começam a surgir nos anos 60. 

Muitos outros fatos foram relevantes na década de 60, como a Lei 4.121/62, que 

instaurou o Estatuto da Mulher Casada, marco histórico da luta pela igualdade de direitos 

entre homens e mulheres, pois aboliu da legislação a incapacidade e revogou diversas normas 

discriminadoras. A lei permitiu o livre exercício, possibilitando às mulheres o livre ingresso 

no mercado de trabalho. 

Frente a esse cenário histórico, o público da revista era composto, inicialmente, de 

mulheres casadas, com preocupações basicamente domésticas. A propaganda da revista 

mostra uma indústria nacional mais fortalecida e uma mulher brasileira que podia consumir o 

que estava à mão, como um instrumento para fortalecer setores industriais distintos, bem 

como o comércio das grandes cidades, conforme pode ser visto no primeiro editorial: 

 

Você tem em suas mãos o primeiro número de uma revista que pretende 

desempenhar um papel muito importante na sua vida futura! Claudia foi 

criada para servi-la. Foi criada para ajudá-la a enfrentar realisticamente os 

problemas de todos os dias. Claudia lhe apresentará mensalmente ideias para 

                                                 
16

 Foi uma época de efervescência cultural e social e de muitos avanços nas áreas de ciência e tecnologia. Para as 

mulheres, o lançamento da pílula anticoncepcional, a Enovid, aprovada pela americana Foodand Drug 

Administration (FDA) em 1960, foi um marco divisor para antes e depois dessa invenção. Em abril de 1960, os 

Estados Unidos da América lançam o primeiro satélite meteorológico e a IBM o primeiro computador o 

RAMAC 30. Em 1961, a URSS inicia experiências na Lua e em 20 de julho de 1969, por meio da missão Apollo 

11, o homem pisa na Lua. Um ano antes, a capital brasileira foi transferida do Rio de Janeiro para Brasília. 
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a decoração de seu lar, receitas para deliciar a sua família, sugestões para 

mantê-la sempre elegante e atraente. Mas o importante é a forma como isto 

será feito. Antes de tudo, Claudia deverá ser útil para você. Deverá tornar-se 

sua amiga íntima. E estará sempre às suas ordens para lhe proporcionar todas 

[     ] as informações e novidades que você espera há tanto tempo, numa só 

revista, simpática, completa e moderna. Seja benvinda [sic], pois, às páginas 

de Claudia. ―Temos certeza de que ela será sua companheira fiel nos anos 

vindouros‖. (CLAUDIA, ano 1, nº 1, 1961). 

 

As propagandas elencavam produtos de uma economia mais fortalecida, como 

eletrodomésticos, produtos de higiene, de limpeza do lar, cosméticos e moda, nas suas 

variadas formas (roupas, calçados, acessórios), sedimentando o capitalismo brasileiro.  

Em suas páginas coloridas, havia cartas de aconselhamento, horóscopo, moda, beleza, 

decoração, culinária, boas maneiras, contos, crônicas, cuidados com animais domésticos, 

sugestões de livros, educação dos filhos, encartes de moldes de roupas e reportagens 

informativas. Claudia trazia na sua gênese um conteúdo fortemente ligado ao capitalismo e à 

necessidade de atender às demandas da indústria e às necessidades criadas pela sedução ao 

consumo. O apelo da indústria era mostrar à mulher uma quantidade de ferramentas para o lar, 

como enceradeiras, geladeiras, refrigeradores, máquinas de lavar, um repertório que atendia à 

mulher dona de casa que vivia para o lar. Conforme analisa Buitoni, 

 

Claudia, com nome de gente, veio ao encontro de uma certa busca de 

identidade da mulher de classe média urbana; também veio por um consumo 

emergente. Abriu espaço para Carmem da Silva que, de 1963, até sua morte, 

em 1995, tratou da problemática feminina de modo corajoso e instigante [...] 

Por outro lado, Claudia inaugurou um novo estilo de moda, beleza, culinária, 

decoração. (BUITONI, 1990, p. 49). 

 

A revista planejada para o mercado de consumo foi produtora e reprodutora da 

ideologia capitalista. Dessa forma, conforme assinala Buitoni, ―é uma revista que se procura 

adequar-se às exigências do mercado. [...] seu grande filão, além é o mundo doméstico‖ 

(BUITONI, 1990, p. 51). Ainda, conforme a autora, 

 

A revista Claudia, também da Editora Abril, representa o espírito da década 

em relação à mulher. O alvo principal da revista que tem por trás o consumo 

emergente nas cidades, só podia ser o da mulher de classe média urbana 

(geralmente casada), que tem mais poder aquisitivo para comprar os bens 

anunciados em suas páginas (BUITONI, [1981] 2009, p. 104). 

 

Nas edições atuais, foram introduzidas matérias como: carreira, educação de filhos, 

finanças, aconselhamento psicológico. As seções de culinária ganharam fascículo próprio, que 
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acompanha a edição regular. O veículo teve como adendo: Casa Claudia (decoração) e 

Claudia Bebê (mulher em gestação). E a Moda Claudia foi extinta do mercado. 

A Revista Claudia tem quase um milhão de leitores no Brasil. Apresentam-se com 

capa em papel couchê 90 gramas, formato de 208 mm x 274 mm. Além dos assinantes, é 

vendida em banca por doze reais o exemplar. Atualmente, a propaganda para assinatura da 

revista apregoa que Claudia traz inspiração, reflexões e soluções para a mulher, que cultiva 

muitos interesses, como se vê nas palavras da própria revista dirigias ao público: ―[...] É a 

Revista Feminina mais importante e mais lida do país. Claudia é completa, como a mulher 

tem que ser. É a marca porta-voz da mulher brasileira‖ (CLAUDIA, ano 1, nº 1, 1961). 

A cópia da primeira edição de Claudia, muito colorida conforme pode se visualizar  na 

figura abaixo, trazia Sofia Loren na capa, uma musa da beleza na época, e manchetes 

chamando para a matéria Confissões de Sofia Loren, além de sugestões de moda, cozinha, 

decoração e beleza: 

 

Figura 4 – Capa da Revista Claudia 

 

Fonte: www.abril.com.br/institucional/50anos/ocomeco 

 

Claudia, hoje fonte de pesquisa para várias áreas, surgiu no País numa época de 

mudança e transformações para o feminino, conforme analisa Costa: 

 

No Brasil, o impacto dessa política mundial pós-guerra esteve presente, entre 

outros fatores, na busca de uma modernidade - no setor industrial, 

publicitário, ou político - na tentativa de conceber novos rumos para o país, 

um ideal a ser perseguido. Anunciavam sinais de mudanças com novas 

tendências (modismos, linhas de conduta, comportamentos, estilos, 

tecnologias), faziam parte de um momento de criação e construção de uma 

identidade nacional da época. (COSTA, 2008, p. 34). 
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Assim, a revista Claudia, por meio de suas páginas, contribuía para a criação de uma 

―identidade nacional‖. Todavia, ao verificar revistas mais contemporâneas, verificamos que 

elas ainda atendem às preocupações de publicações mais antigas, como ideais de 

independência e liberdade, mas vinculados ao olhar masculino, como assinala Buitoni: 

 

Nossas revistas parecem não haver mudado muito, depois de tanto tempo. 

Por mais que a liberdade seja alardeada, moda e beleza continuam a 

conformar. A mulher é estimulada a ser independente financeiramente, mas 

continua dependente do olhar masculino. A presença crescente do sexo 

talvez seja a diferença mais visível. [...] Fala-se da ditadura da moda e da 

beleza. Algumas normas foram afrouxadas, em nome da liberdade e da 

diversidade, mas principalmente porque favoreciam o aumento do consumo. 

A maior parte da mídia teve benefícios com a liberação da mulher, mas a 

redefinição foi operada em termos individualistas e mercantilistas. 

(BUITONI, [1981] 2009, p. 212). 

 

Esses elementos citados pela autora se verificam na revista Claudia, que tem como 

público-alvo mulheres de classe média alta, entre 25 e 45 anos, que trabalham fora e possuem 

uma vida familiar ativa.  A publicação possui em média 190 páginas e, desde 1961, é a revista 

mais lida em sua categoria. Claudia, atualmente, é a principal revista dirigida ao público 

feminino, com maior tiragem e maior preço de anúncios. A revista tem os seguintes editoriais: 

reportagens da capa; comida e bebida; inspiração; moda; beleza e saúde; atualidades e gente; 

casa e família; sempre em Claudia. Conforme dados da Editora Abril, Claudia tem 

atualmente uma tiragem de 501 mil exemplares, com 306 mil assinaturas e vendas avulsas em 

bancas de 101 mil exemplares.  

A revista trabalha com uma estética moderna, arrojada, apesar de a linha editorial 

adotada ser praticamente a mesma da época da sua criação, usando enunciados que remetem 

ao tom de aconselhamento, indicando maior intimidade com o leitor. A complementar, 

Claudia tem conteúdo permanente e linhas editoriais específicas: Atualidades e gente; Moda; 

Casa e consumo; Amor e sexo; beleza e saúde. O sumário traz chamadas de capa e demais 

seções e editoriais. Há, ainda, entrevistas e perfis com homens e personalidades do mês, 

reportagens sobre temas diversos e um foco nas histórias de vida de mulheres. 

Muitas fotos, principalmente as das modelos e da personagem da capa, são feitas em 

estúdio, mas há também aquelas realizadas em ambiente externo. A maior parte das mulheres 

da capa são atrizes da Rede Globo de Televisão, modelos ou celebridades. Antes da 

publicação de uma revista, define-se a grade, que considera posição de imagens, das matérias, 

número de colunas do texto, margens e espaços em branco, além dos anúncios. Na 

diagramação, tudo isso é distribuído na página. 
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A impressão atual de Claudia utiliza tecnologia de ponta na impressão gráfica, ao 

contrário da Revista Feminina, que ainda usava o sistema de linotipo. Para a produção de uma 

revista, há etapas fundamentais, como a tipografia, com seleção de fontes, tamanho das letras 

do conteúdo impresso. Depois, a grade define a posição da imagem, texto, coluna, rodapés e 

espaços. Na diagramação, atualmente feita por planejamento gráfico digital, por softwares de 

editoração, é distribuído o local do conteúdo nas páginas, como reportagens, colunas, notas e 

anúncios. 

A revista leva em conta os aspectos jornalísticos, estético e técnico. Depois de lançada, 

Claudia
17

 teve outras publicações chamadas: Casa de Claudia, em 1977; Claudia Moda, que 

permaneceu de 1982 a 1992; Claudia Cozinha, lançada em 2000; Claudia Bebê, em 2003; e 

mais recentemente, Claudia Nossos Filhos. Claudia Cozinha deixou de existir em 2006, 

quando o suplemento de culinária foi reincorporado à revista principal. A publicação Claudia 

Bebê ocorre anualmente.  

A revista tem a impressão offset, sistema de impressão indireta, onde o papel não entra 

em contato com a matriz. A matriz (chapa) é instalada em cilindros da impressora. Ao invés 

de imprimir diretamente sobre o papel, transfere a imagem para outro cilindro revestido de 

borracha, que, posteriormente, transfere a imagem para o papel. A máquina é alimentada por 

bobinas. E a impressão é simultânea, nos dois lados do papel (frente e verso). A saída pode 

ser em cadernos dobrados ou em folhas. A impressão offset atende ao exposto pelas normas 

técnicas da NBRISO 12647-2 e a Gravação de chapas, impressão rotogravura editorial, atende 

ainda a NBR-ISO 12647-4, que trata da Tecnologia gráfica - Controle de processo e separação 

de cores, prova e impressão. 

A impressão rotogravura editorial é realizada em quatro cores (preto, magenta, ciano e 

amarelo), conhecidas como cores CMYK. Nessa norma, os parâmetros e valores consideram o 

processo completo e cobrem os seguintes estágios: "separação de cores", "confecção das 

formas de impressão", "produção de provas" e ―impressão dos impressos‖. Esse processo de 

policromia é obtido por meio da combinação destas cores. Em Claudia, o processo direto de 

reprodução gráfica utiliza máquina impressora rotativa com forma cilíndrica gravada em 

baixo relevo. Segundo dados da Abril, a gráfica imprime os produtos pelo processo 

rotogravura, para grandes volumes, ou pelo processo offset. Há ainda dois processos 

diferentes para a encadernação dos produtos: colecionamento dos cadernos impressos por 

                                                 
17

  A Abril Gráfica é considerada a maior gráfica da América Latina em volume de produção, sendo a única com 

impressão rotogravura para publicações. Opera integralmente em filmeless gerando matrizes em CTP (computer-

to-plate) e Gravação Eletromecânica de Cilindros, processos que agiliza o tempo de produção das revistas e 

garante qualidade gráfica cada vez melhor.  
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inserção (lombada canoa
18

), onde a junção dos cadernos e capa é feita por grampos metálicos; 

ou por sobreposição (lombada quadrada). Já a junção dos cadernos e capa se dá por cola.  

Todas essas informações corroboram com dados do Instituto de Pesquisa Econômica e 

Aplicada (IPEA), referindo-se que, nos anos 60, foram propiciadas as condições para que as 

indústrias de bens de consumo – duráveis e não duráveis – e de bens de produção pudessem 

implantar-se no país, indústrias estas, na sua grande maioria, de capital estrangeiro. Assim, 

―formou-se, então, o conhecido tripé da industrialização pesada brasileira: capital estrangeiro, 

capital estatal e capital privado nacional‖ (BRASIL, 2010, p. 8). 

Dados do IPEA mostram ainda que, de 1930 a 1960, houve uma expansão das 

indústrias culturais e da cultura de massa, por meio de políticas de rádio difusão, 

desenvolvimento do cinema e do audiovisual e, na década de 1960, da televisão.  

Segundo Del Priori (2006), entre as décadas de 1960 e 1970, eclodiu o fruto tão 

lentamente amadurecido: a chamada ―revolução sexual‖, incitada por fatores sociais, 

históricos e culturais, além da descoberta da pílula anticoncepcional, que deu à mulher um 

domínio sobre o seu próprio corpo.  Para Del Priori, 

 

As músicas de Bob Dylan, Joan Baez exportavam, mundo afora, a ideia de 

paz, sexo livre, drogas como libertação da mente e, mais uma vez, amor. Os 

países onde boa parte da população adotava o protestantismo — Estados 

Unidos, Inglaterra e Holanda — consolidavam uma desenvoltura erótica 

antes desconhecida. Tudo isso, somado ainda a transformações econômicas e 

políticas, ajudou a empurrar algumas barreiras. (DEL PRIORI, 2006, p. 

323). 

 

Nos cinquenta anos de circulação de Claudia, o seu público acompanhou essas 

transformações de impacto social, econômico e cultural. Entretanto, a mulher ainda necessita 

fazer o discurso da diferença e brigar por espaços. A edição da Veja
19

, em 2006, fez um 

apanhado da vida da mulher moderna. A reportagem de capa inicia com o seguinte texto: 

 

Mesmo a mais emancipada independente e bem resolvida das mulheres, 

ainda se vê mergulhada na burocracia cotidiana do lar. É a velha história: 

depois de um dia inteiro de trabalho, é preciso lidar com uma rotina muito 

                                                 
18

  Lombada vem de lombo, que strictu sensu é o dorso do boi. Por analogia, lombada também é o lado do livro 

ou revista onde fica a costura das folhas, oposto ao corte da frente, mantendo as folhas do livro unidas. Mais 

especificamente, é também a tira de couro ou de pano que, na meia-encadernação, cobre o lombo e parte dos 

planos. Nem sempre os livros tiveram lombadas, na antiguidade eram mais comuns os rolos de papiro, os 

pergaminhos e as tábuas de argila. Muito provavelmente o uso de lombadas começou na Idade Média, nos 

mosteiros, onde os monges copistas traduziam e reproduziam obras clássicas. Através dos séculos chegaram 

neste método mais eficiente de organização de conhecimento que são os livros, de mais fácil manuseio. Fonte: 

www.wikipedia.org/wiki/Lombada  
19

 Disponível em: http:www.veja.abril.com.br/especiais/mulher_2006/p_048.html, acesso em maio de 2012. 
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parecida com a das donas de casa do passado: dar orientações sobre 

refeições, marcar o médico das crianças ou dar aumento à empregada. 

Mesmo que se tenha um marido do tipo participante e engajado, a dupla 

jornada ainda é uma realidade para a maioria das mulheres. Quatro décadas 

depois do movimento feminino ter fincado raízes irreversíveis no que diz 

respeito à evolução da condição feminina, as mulheres enfrentam situações 

paradoxais. (PINHEIRO; MAXIMILIANO, 2006, p. 49).  

 

É sobre esse paradoxo que os estudos da linguagem, pelo e no discurso, podem ser 

produtivos, desvendando um pouco mais sobre a mulher de ontem e a de hoje. No Brasil, 

principalmente nas grandes cidades, com maior predominância em São Paulo, houve a 

expansão da indústria têxtil. Assim, as revistas femininas passam a reproduzir modelos de 

roupas copiados por modistas e costureiras.  

Na moda e nos costumes femininos, o cinema, a TV e as revistas tiveram e ainda têm 

influência com a utilização de uma linguagem verbo-visual que encanta e se multiplica em 

vozes sociais. Na esteira desses fenômenos, há um grande mercado de entorno, como a 

indústria de cosméticos, da moda, da gastronomia, do comércio de bens duráveis, entre 

outros. Lipovetsky explica que a explosão do culto à beleza ocorreu concomitantemente à 

Revolução Industrial:  

 

O desenvolvimento da cultura industrial e midiática permitiu o advento de 

uma nova fase da história do belo sexo, sua fase mercantil e democrática [...] 

durante séculos, a glorificação do belo sexo foi obra dos poetas e dos 

artistas, e agora em diante ela é própria da imprensa, da indústria dos 

cinemas, da moda e dos cosméticos. (LIPOVETSKY, 2000, p. 128-129). 

 

Nos conteúdos das revistas, conforme será retomado na seção de análise das 

propagandas, há o conservadorismo da classe detentora do capital, predominantemente 

urbana, moradora de grandes cidades. As análises da linguagem e dos recursos discursivos da 

comunicação mostram a lógica de mercado, que, por meio de textos, matérias jornalísticas 

aparentemente ingênuas e propagandas destinadas a um público especializado, mostram a 

ideia de uma comunicação como meio de aproximação da figura feminina: a revista como 

amiga da mulher.  

As mulheres, tanto nas propagandas da Revista Feminina como em Claudia, mostram 

os papéis de mãe e regeneradora da humanidade. Na época da Revista Feminina, primeiras 

três décadas do século XX, a estética do texto e da imagem mostrava que grandes projetos 

começavam a ser postos em prática no interior do próprio lar. Era ali, no espaço privado, que 

as mães ensinavam aos filhos pequenos as tarefas de casa, auxiliavam os filhos assumindo o 
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papel de primeira educadora, auxiliando das primeiras operações matemáticas, na escrita e no 

catecismo. 

Para a mulher, estava delegado um poder nas relações do sistema em sedimentação e a 

dinâmica da publicidade foi elementar: ―A economia política reforça esta visão das coisas, ao 

distinguir produção, reprodução e consumo. O homem assume a primeira e a mulher o 

terceiro, e assim cooperam na segunda‖ (PERROT, 1998, p. 178).  

A Revista Feminina, que absorve o conteúdo das primeiras décadas do século XX, 

atravessa um cenário com particularidades. O discurso dos anos 20 e 30 é registro de 

acontecimentos que foram e ainda são pauta de reflexão teórica no País. No instante em que 

se desenvolve e consolida essa ordem social burguesa, no Brasil, principalmente nos anos 30, 

a mulher absorve o ideário burguês com traços peculiares, como ressalta Perrot: 

 

Mas esse poder também se exerce na cidade. Na esfera autonomizada da 

mercadoria, a mulher burguesa e mesmo a operária seriam soberanas, 

decidindo as compras, a definição do gosto, o sucesso da moda, motor da 

indústria essencial, o têxtil, reinando sobre o consumo. Símbolo desse 

poderio; a linguagem publicitária, que se dirige primeiramente a ela; Os 

grandes magazines espaço feminino por excelência, seu reinado. (PERROT, 

1998, p. 179). 

 

O processo de inserção do livro na sociedade foi impulsionado também pelo fenômeno 

da criação da indústria cultural. Para Zilberman (2001), a leitura e a escrita continuavam 

sendo um privilégio da elite, relacionadas à imagem de erudição e de estabilidade social. Nos 

anos 30, entretanto, surgiu uma nova noção de leitura, ligada aos apelos dos ideais 

progressistas da época.  

Silva (2004) analisa que, a partir de 1930, tem-se uma radicalização na instauração do 

projeto nacional-desenvolvimentista a partir da utilização, sobretudo, dos meios de 

comunicação e de outros aparelhos ideológicos do Estado, como: Estado, Igreja, Exército, 

Família, Sindicato, Poder Judiciário, Partidos Políticos, Escolas, os quais visam à submissão 

ideológica da sociedade brasileira na continuidade do estágio de desenvolvimento econômico 

vigente, marcado pelo processo da industrialização. Expressando o projeto político da 

burguesia urbana, sustentado pelo caráter autoritário da propaganda, Vargas utilizou-se de 

mecanismos coercitivos de controle das massas, no sentido de controlar formas 

oposicionistas, conforme destaca Zilbermanan: 

 

[...] mais pragmático e objetivo, dirigida a obras tidas como úteis, por seu 

caráter informativo, propiciador de meditação ou aprendizagem, mas nunca 
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escapismo ou fantasia. Esta tônica pedagógica estava vinculada ao 

pensamento dominante na época, pois a promoção da leitura e do valor da 

escola, que compunha seu suporte material, tem entre os iluministas seus 

grandes aliados (ZILBERMAN, 2001, p. 33-35). 

 

Silva (2004) assevera, também, que, naquele momento, o Brasil acelerou o processo 

de urbanização, transitando de uma economia eminentemente agrária para uma economia 

relativamente diversificada. Nesse sentido, ocorrem transformações do capitalismo mundial, 

que mudaram a face no mundo, exigindo um novo tipo de homem, mais preparado para essas 

transformações. No Brasil, as oligarquias cafeeiras, juntamente com a camada agrária 

tradicional, tiveram que encontrar novos rumos e muitas famílias migraram do campo para a 

cidade. Porém, não deixaram de influenciar a política e a economia brasileira aos moldes 

social, econômico e cultural.  

A prática de ler entre as mulheres favoreceu o fortalecimento de uma indústria 

editorial dirigida a esse público, com peculiaridades regidas pelos fortes apelos morais e 

conservadores do final do século XIX e início do século XX, com exceção de algumas 

tendências modernizantes, como o movimento sufragista dos anos 30. Silva (2004) destaca: 

 

[...] O contexto econômico marcado pela indústria dos anos 30 procurava 

difundir um universo do espetáculo, em que a beleza e os bons modos eram 

as palavras de ordem. As revistas femininas estavam carregadas por 

conteúdos que enfatizavam conselhos de belezas, mostrando os segredos e 

racionalização do mundo feminino. A imprensa feminina veicula a mudança 

de hábitos considerados tradicionais para os novos tempos da produção 

industrial, tentando eliminar às resistências em relação às possibilidades do 

consumo (SILVA, 2004, p. 22). 

 

Os textos dirigidos ao público feminino, como romances ou mesmo as revistas 

ilustradas, traziam uma multiplicidade de sentidos polifônicos e dialógicos, que disseminavam 

e queriam perpetuar, na e pela linguagem, os valores da família, do estado e de novos poderes 

constituídos. 

A propaganda, elementar para manutenção da indústria editorial em suas várias 

formas, utiliza-se de signos verbais e não verbais para a propagação de sua mensagem 

mercadológica, que são dispostos de forma a seduzir o mercado de consumo. Conforme 

analisa Bakhtin/Volochinov: 

 

Qualquer produto de consumo pode da mesma forma, ser transformado em 

signo ideológico. O pão e o vinho, por exemplo, tornam-se símbolos 

religiosos no sacramento cristão da comunhão. Mas o produto de consumo 

enquanto tal não é, de maneira alguma, um signo. Os produtos de consumo, 
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assim como os instrumentos, podem ser associados a signos ideológicos, 

mas essa associação não apaga a linha de demarcação existente entre eles 
(BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 30).  

 

No jogo mercadológico da propaganda, objetiva-se a sedução e a venda de produtos, 

por meio de um jogo de textos aliados às imagens, dispostos de forma correspondentes. Nessa 

dinâmica, que se utiliza da cadeia semiótica, efetua-se o domínio concomitante de signo e 

ideologia.  

Segundo Bakhtin/Volochinov ([1929], 2002), o domínio do ideológico coincide com o 

domínio dos signos, mutuamente correspondentes. Se, de um lado, a Revista Feminina 

comungava com a ordem vigente dos anos 30, Claudia surgiu, em 1961, aparentemente com 

uma nova proposta editorial, mas manteve como pano de fundo um jogo de linguagem que 

não carregava no seu cerne grandes mudanças, mantendo as mesmas categorias editoriais que 

a Revista Feminina mantivera 50 anos antes.  

Sobre o caráter ideológico, Barros (1999) diz que, se nos discursos falam vozes 

diversas, elas mostram a compreensão que cada classe ou segmento de classe tem do mundo 

em dado momento histórico. Os discursos são, por definição, ideológicos, portanto, marcados 

por coerções sociais. 

A propaganda, como outros instrumentos ligados aos meios de comunicação, utiliza-se 

do poder de persuasão, de convencimento, da sedução e da ideologia pela e nos mecanismos 

verbo-visuais, que são ligados à noção de ideologia e consciência. Na propaganda, essa 

ideologia é repassada via signo.  

Bakhtin/Volochinov ([1929] 2002) argumenta que a consciência é um fato 

socioideológico e os signos, criados nas interações sociais, dão forma à consciência humana 

individual. Como meio de comunicação verbo-visual, a propaganda aproxima o público, 

utilizando-se de réplicas de diálogos de cotidiano.  

Brait (1999), no artigo ―As vozes bakhtinianas e o diálogo inconcluso”, apresenta o 

caráter atemporal da teoria de Bakhtin nos estudos da linguagem atuais, como é o caso da 

propaganda: 

 

Considerando a atitude dialógica exigida no discurso a partir de sugestões 

bakhtinianas, na impede que, ao folhear um jornal hoje, o leitor perceba que 

o mesmo tema se multiplica em diferentes vozes [...]. A essa percepção pode 

também corresponder uma pergunta ―Essa polifonia enunciativa revela um 

democrático processo dialógico ou unicamente uma polifonia 

polienunciativa‖? (BRAIT, 1999, p. 26). 

 



88 

 

Essa consideração é produtiva quando se aplica ao estudo da propaganda em revistas, 

pois, conforme Brait (1999), a resposta do questionamento que ela faz deve ser encontrada na 

atitude crítico-interacional do leitor com seu objeto de informação, seguindo a lição de 

Bakhtin sobre o que é dialógico. Para Brait, ―a ideia de diálogo inconcluso e de atitude 

dialógica em direção ao sentido talvez seja o ensinamento vivo e permanente no conjunto da 

produção de Bakhtin‖ (BRAIT, 1999, p. 26). 

É esse ensinamento que a presente pesquisa propõe ao estudar a propaganda dirigida à 

mulher na Revista Feminina (1930-1936) e em Claudia (2011-2013), o qual será subdividido 

nas páginas seguintes, abrangendo os conceitos de gêneros discursivos, de propaganda e 

subjetividade, diálogo inconcluso, dialogismo e signo ideológico nos corpora.  

 

4.2 ENUNCIADOS DISCURSIVOS E AS FONTES PRIMÁRIAS: MEIOS DE 

VERIFICAÇÃO DA LINGUAGEM 

 

A partir da leitura e transcrição de enunciados discursivos da Revista Feminina, com a 

edição do texto com caráter conservador mantendo as marcas do passado na grafia, 

analisamos os enunciados
20

 discursivos, compostos de escrita e imagem. A análise segue 

pressupostos da filosofia da linguagem na perspectiva de perceber a trama da tessitura da 

linguagem como ―puro produto da interação social, quer se trate de um ato de fala 

determinado pela situação imediata ou pelo contexto mais amplo que constitui o conjunto das 

condições de vida de uma determinada comunidade linguística‖ (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 

[1929] 2002, p. 126). 

Sobre a micro-história, a sua contextualização e os seus múltiplos significados, elege-

se a seguinte afirmação: 

 

A abordagem micro-histórica dedica-se ao problema de como obtemos 

acesso ao conhecimento do passado, através de vários indícios, sinais e 

sintomas. Esse é um procedimento que toma o particular como seu ponto de 

partida (um particular que com frequência é altamente específico e 

individual) [...] e prossegue identificando seu significado à luz de seu 

próprio contexto específico. (LEVI, 1992, p. 154). 

 

                                                 
20

  Grosso modo, é possível dizer-se que enunciado, em certas teorias, equivale à frase ou sequências frasais. Em 

outras, entretanto, que assumem ponto de vista pragmático, o termo e consequentemente o conceito por ele 

gerado são utilizados em oposição à frase, unidade entendida como modelo, como uma sequência de palavras 

organizadas segundo a sintaxe e, portanto, passível de ser organizada fora do contexto. O enunciado, nessa 

perspectiva, é concebido como unidade de comunicação, como unidade de significação, necessariamente 

contextualizado (BRAIT; MELO 2008, p. 61).  
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A pesquisa dos enunciados discursivos tem como objeto as relações femininas nas 

esferas pública e privada, que envolvem a sociedade e, principalmente, o questionamento que 

a mulher fez e faz na história nas suas diferentes épocas. O assunto põe à luz os traços da 

modernidade fincados pelas normas do capitalismo do bem-estar e, em seus rodapés, as 

angústias e as dúvidas a serem respondidas sobre o tema na época atual. As mulheres das 

classes abastadas são as que mais absorveram o discurso da classe dominante, conforme pode 

ser verificado nas palavras de Maluf e Mott:  

 

Embora o discurso dominante pregasse às mulheres uma norma elaborada 

pelas elites sobre o papel da esposa e dona de casa, e para os homens o papel 

de chefe de família – regras de vida que deveriam valer para toda a 

população –, pode-se dizer que foram sobretudo as mulheres das camadas 

abastadas das maiores cidades que ligaram aos seus maridos ―indissolúveis 

laços do matrimônio‖ civil e religioso. E acabaram afastadas das atividades 

produtivas realizadas dentro de casa, usufruindo dos novos bens de 

consumo, e dedicando-se exclusivamente à administração da casa e aos 

cuidados dos filhos, sob a retaguarda de um marido provedor. (MALUF; 

MOTT, 2002, p. 400). 

 

No que se refere à tradição discursiva, pode-se entender a história do gênero 

discursivo, estratificados em um nível temático (o "dizível" por meio de determinado gênero 

discursivo), um nível composicional (sua estrutura específica) e um nível estilístico 

(especificidades linguísticas do gênero). Analisado sobre esse foco, essas operações podem 

ser representadas no discurso da imprensa feminina e percebidas ao longo das transformações 

operacionalizadas neste modo de emissão comunicacional. Tudo isso está marcado na 

propagada. Sobre a doutrinação por meio da propaganda discorremos na próxima seção. 

 

4.3 DOUTRINAÇÃO PELA PROPAGANDA 

 

A imagem feminina remonta ao livro de Gênesis
21

, na criação do mundo, com Eva, a 

pecadora, com a desobediência, a inferioridade e a malícia. Esses adjetivos compõem, até 

hoje, o imaginário humano e são largamente explorados pela propaganda, especialmente as 

que têm como apelo a sedução. Como destacam Lima e Teixeira: ―Tratadas como naturais, e 

                                                 
21

 Gênesis 
(
(do grego, "origem", "nascimento", "criação") é o primeiro livro tanto da Bíblia Hebraica como 

da Bíblia cristã, antecede o Livro do Êxodo.
1
 
2
 Faz parte do Pentateuco e da Torá, os cinco primeiros livros 

bíblicos.  "No princípio") é tirado da primeira palavra de sua sentença inicial. Narra uma visão mitológica desde 

a criação do mundo na perspectiva hebraica, genealogias dos Patriarcas bíblicos, até à fixação deste povo 

no Egipto através da história de José. A tradição judaico-cristãatribui a autoria do texto a Moisés enquanto a 

crítica literária moderna prefere descrevê-lo como compilado de texto de diversas mãos. Fonte 

https://pt.wikipedia.org, acesso em agosto de2015. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega_antiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADblia_Hebraica
https://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADblia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_do_%C3%8Axodo
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%AAnesis#cite_note-echegary-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%AAnesis#cite_note-pearlman-2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pentateuco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tor%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Criacionismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patriarcas_b%C3%ADblicos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Egipto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_(filho_de_Jacob)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tradi%C3%A7%C3%A3o_judaico-crist%C3%A3
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por isso atribuídas a todo o gênero feminino. Eva representaria todas as mulheres e suas 

descendentes‖ (LIMA; TEIXEIRA, 2008, p. 114). 

Lima e Teixeira (2008) relembram que, na época medieval, a Igreja introduziu uma 

segunda mulher em seu discurso, Maria, figura antitética à Eva, já que negou tudo o que a 

primeira tinha feito.  

A mãe de Jesus foi fundamental para a teologia cristã enriquecer o seu discurso, pois, 

com a sua fé e a sua obediência, trouxe a vida e a salvação ao mundo, ao contrário da sua 

antepassada, que trouxe morte e desgraça para toda a espécie humana. Maria acreditou na 

Anunciação do Anjo Gabriel, obedeceu e, principalmente, fez-se escrava dos desígnios 

divinos. Ela seria a nova Eva, a anti-Eva: a Ave. (LIMA; TEIXEIRA, 2008).  

Para Lima e Teixeira (2008), concebida sem pecado, Maria tornou-se o protótipo 

idealizado do feminino: destaca-se pela pureza sexual e pela maternidade, caminho de 

remissão às ―filhas de Eva‖. Segundo os autores, por intermédio dela, a Igreja conseguia 

oferecer às mulheres uma espécie de saída da condição pecaminosa instaurada pela primeira 

mulher e mãe, Eva. Lima e Teixeira argumentam: 

 

Para isso, era necessário criar um novo modelo de mulher, ideal e idealizado: 

a de mãe, esposa e virgem. Apesar de o papel de esposa em Maria ter sido 

desvalorizado em relação aos outros dois, todos eles foram muito 

importantes nos séculos XII e XIII, pois levaram à valorização do 

matrimônio. Se a mulher não seguisse o ideal da virgindade e castidade, era 

preferível, então, que se casasse para ser esposa (servir ao homem) e, 

principalmente, ser mãe. (LIMA; TEIXEIRA, 2008, p. 114). 

 

Os autores asseveram que, com base em Eva e Maria, a Igreja construiu um discurso, 

sempre enfatizando a distância entre esses dois modelos. Por essa teoria, Eva era aquilo que as 

mulheres eram por natureza; Maria aquilo que as mulheres deveriam ser por opção. Todavia, 

como destacam Lima e Teixeira, 

 

[...] a partir dos séculos XII e XIII, ―apareceria‖ uma nova figura feminina, 

com base na vida de alguém que, tendo sido pecadora, optou pela conversão, 

através da penitência: Maria Madalena. Seu exemplo histórico seria mais 

plausível para as demais mulheres, já que Maria, em função da sua dupla 

caracterização como virgem e mãe, parecia inalcançável. (LIMA; 

TEIXEIRA, 2008, p. 11). 

 

Essas mulheres, Eva, Maria e Maria Madalena, permanecem ao longo dos séculos no 

imaginário humano e a propaganda vale-se desses instrumentos para emocionar o público e 

vender o seu produto, doutrinando comportamentos. Segundo Trindade (2004), o debate das 
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diferenças da categoria ―mulheres‖ suscitou a articulação dos estudos de gênero como uma 

categoria de análise.  

Segundo Ventorin (2005), os três modelos femininos difundidos por toda a Idade 

Média (Eva, Maria e Madalena) deixam claro o papel civilizador e moralizador 

desempenhado pela Igreja Católica ao longo de, aproximadamente, mil anos de formação da 

sociedade ocidental.  

Para Ventorin (2005), a própria passagem da visão de corporeidade e danação 

feminina, pautada no modelo de Eva, é vista como aliada do demônio. Para a autora, o estado 

de maldição foi amenizado com o culto à Virgem Maria, que trouxe reconciliação entre a 

humanidade e Deus. Com Maria Madalena se estende a possibilidade de salvação a todos que 

tinham caído no erro, mas foram capazes de se arrepender. 

Esses estereótipos, mais ligados à formação da identidade feminina, não são pauta 

principal dessa tese. Entretanto, é importante a menção, uma vez que o mundo ocidental e a 

mulher do mundo ocidental com educação cristã têm no seu imaginário essas mulheres, 

principalmente Maria e Maria Madalena, que são uma espécie de santificadora e redentora das 

mulheres nascidas pecadoras e para pecar. 

Com esse imaginário formado, a História da Mulher, que também é mencionada neste 

trabalho, tem nesses ideais muito de sua formação, identidade e comportamento, o que pode 

servir de base para pesquisa futura, focada nesses aspectos. Conforme Trindade (2004), 

 

Diante disso, a historiografia foi mudando de enfoque e cuidando das 

relações entre os gêneros, por entender que homens e mulheres não possuem 

definição intrínseca, biológica, mas contextual, portanto, só podem ser 

definidos em termos recíprocos (TRINDADE, 2004, p. 19). 

 

Para Trindade (2004), se as mulheres (das décadas de 1936-1950) conquistaram 

direitos, eram cobradas por comportamentos diferentes do feminismo: 

 

Em revista da época, textos acompanhados de ilustrações sugestivas 

evidenciam quais eram as representações do que se entendia como papel e 

função das mulheres na família: ser dócil ao que delas esperava a sociedade 

e responsáveis pela constituição, manutenção e aderência dos membros ao 

seu núcleo central: pai-mãe, como cuidadores da prole. Isto para uma 

camada social média. (TRINDADE, 2004, p. 35). 

 

O historiador Roger Chartier (1994) argumentava, quase vinte anos atrás, sobre a 

necessidade de averiguação do discurso para além do simples texto, no registro histórico. A 

partir desses elementos históricos, pode-se averiguar como a ideologia interferiu. A partir 
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desse raciocínio de construção de interesses pelos discursos, ideológica e socialmente 

determinada, limitada pelos recursos desiguais (de linguagem, conceituais, materiais etc.), é 

de que dispõem os que a produzem. Segundo o autor, ―essa construção discursiva remete 

portanto necessariamente às posições e às propriedades sociais objetivas, exteriores ao 

discurso, que caracterizam os diferentes grupos, comunidades ou classes que constituem o 

mundo social‖ (CHARTIER, 1994, p. 97). 

Chartier (1994) alertava sobre a necessidade de que realidades passadas só são 

acessíveis (maciçamente) por meio dos textos que pretendiam organizá-las, submetê-las ou 

representá-las. Nem por isso significa postular a identidade entre duas lógicas: de um lado, a 

lógica letrada, logocêntrica e hermenêutica que governa a produção dos discursos; de outro, a 

lógica prática que regula as condutas e as ações.  

Para Chartier (1994), a história deve levar em conta a irredutibilidade da experiência 

ao discurso, prevenindo-se contra o emprego descontrolado da categoria ―texto‖, ―cujas 

táticas e procedimentos não são em nada semelhantes às estratégias discursivas‖ 

(CHARTIER, 1994, p. 101). 

Alguns desses poucos aspectos históricos são elementares na análise do signo 

ideológico da propaganda, dos gêneros do discurso, da metalinguística do texto da 

propaganda, sem os quais é impossível analisar a doutrinação da mulher pelos processos 

midiáticos e como a indústria editorial se utiliza desse imaginário para produzir propaganda 

dirigida à mulher.  

Se, de um lado, há peças mais ousadas, como as propagandas de cerveja, na sua 

maioria veiculadas em meio televisivo e Internet, por outro, revistas dirigidas a um público 

cativo de 50 anos, como Claudia, continuam valendo-se de recursos de sua antecessora, a 

Revista Feminina, que introduziu um novo modo de imprensa feminina. 

Tanto o discurso de Claudia como o da Revista Feminina apresentam o aspecto 

doutrinário, utilizando-se de gêneros de discurso, com prevalência do modo injuntivo. Esses 

traços serão estudados no próximo capítulo, com a análise dos corpora da pesquisa. 

É a partir desses dois veículos que surge a palavra, com sua excelência ideológica, 

colocada em meio a textos densos, ou mesmo propagandas que representam não só uma 

ideologia, mas um anúncio de produto mercadológico. Roberto Menna Barreto, em 

Criatividade em Propaganda (BARRETO, [1978] 2004), declara que não concorda com a 

tese de que o "diálogo", entre publicitário e o eventual comprador do produto que ele anuncia, 

deva ser de igual para igual. Para ele, 
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Pares iguais tendem a se neutralizar por baixo, não produzem ação. Ao 

contrário, quem enfrenta objetivos de persuasão _ mesmo numa sala de aula, 

numa conferência - sabe que a posição mais adequada e eficaz é a de leve 

superioridade sobre o público a ser persuadido. (BARRETO, [1978] 2004, p. 

125). 

 

Na visão dos anunciantes, a propaganda adequada, inteligente, criativa, é 

demonstração de superioridade de imaginação sobre o comprador a ser persuadido, e esse se 

persuade mais rápido por isso. Conforme Barreto ([1978] 2004), 

 

O anúncio criativo gera em quem o recebe, uma admiração sincera, e ele 

cede bom grado a esse julgamento. O fugaz e tão comum deslumbramento -

"Puxa! que anúncio bem bolado!" _ pode ser meio caminho andado para 

fazer seu admirador comprar o produto. Afinal, convencer é uma forma de 

vencer. (BARRETO, [1978] 2004, p. 126). 

 

Se levar em consideração o lugar do anunciante para os gêneros do discurso, 

compreende-se que há uma multiplicidade de vozes e a criatividade vale-se do autor, que traz 

sua vivência de mundo e os recursos composicionais para ativar o enunciado da propaganda. 

Na visão de um criador de propaganda não há preocupação com a teoria da comunicação ou 

estudos de discurso e sim de convencimento. Barreto afirma ([1978] 2004): 

 

Numa agência, Marshall McLuhan pode ser leitura dignificante... para 

gerentes, contatos e mídias. Mas eu não o daria de presente de Natal a 

nenhum redator ou diretor de arte de minha agência: eles poderiam levar 

muito a sério o professor... Para estes, um best-seller como A sangue frio, 

um filme como Odisséia no espaço ou um show na Sucata têm 

incomparavelmente mais chances de serem compensadores à prática da 

criação publicitária do que qualquer preocupação quanto a processo sígnico, 

semiótica, implosão da informação, ou sutilezas do método heurístico 

(BARRETO [1978], 2004, p. 129). 

 

O anúncio, caracterizado como gênero secundário, parte da conversa do cotidiano, das 

pesquisas de mercado. É nos gêneros primários que a mídia retira o seu alimento para 

produzir não apenas notícias, mas propagandas e formatam comportamentos. A propaganda, 

mais especificamente, utiliza-se de recursos estilísticos pré-determinados, como orações em 

tons de conselhos ou verbos no tempo imperativo: Veja! Faça! Olhe! Perceba! Compare! 

Essas escolhas estilísticas e composicionais são determinadas por uma lógica de mercado, 

centradas numa ideologia, que tem na palavra o seu principal ingrediente. Como vimos, por 

meio das escolhas lexicais, aliadas à força da imagem, mantêm-se uma doutrinação da figura 



94 

 

feminina. Na próxima seção, exploraremos mais o discurso da propaganda como categoria de 

análise nesta tese. 

 

4.4 O DISCURSO DA PROPAGANDA: CATEGORIA DE ANÁLISE À LUZ DA TEORIA 

BAKHTINIANA 

 

 A propaganda é uma forma pública de comunicação que se utiliza da linguagem 

verbo-visual, em veículos impressos, na TV, no cinema e, mais recentemente, nas novas 

mídias via Internet. Nesse contexto, o texto da propaganda reforça a uma mensagem e os 

recursos pensados propositalmente para emocionar e persuadir. Para Vestergaard e Schroder 

(1988), 

Pertencendo à indústria de sonhos, a propaganda é engenhosa para 

apresentar um retrato da sociedade como ela é. Enquanto a maioria das 

mulheres fizer de si uma ideia de dona-de-casa, a propaganda continuará a 

dirigir-se a ela como tal. (VESTERGAARD; SCHRODER, 1988, p. 93).  

 

A propaganda tenta convencer sobre um produto anunciado, utilizando nos elementos 

textuais recursos estilísticos de convencimento, num jogo de sedução com o público. Para 

isso, vale-se de recursos estilísticos e do signo ideológico, como destaca Panzetti: 

 

Na persuasão, a linguagem publicitária é polissêmica contendo vários signos, 

neste emaranhado convivem juntas várias linguagens, que absorvem os 

signos de diversas naturezas [...] é necessário que elas convençam e induzam 

o receptor à ação. Portanto, a mensagem precisa ter força de persuasão. 

(PANZETTI, 2006, p. 111). 

 

Para Nery (2005), o discurso publicitário, ao operar com valores, gostos, afetos – e 

nessa medida fazer a mediação entre o produto e o consumo – não pode ser pensado fora do 

universo da Comunicação Social e da sociedade industrial, moderna, capitalista. Desse modo, 

 

[...] não podemos enxergar o anúncio publicitário apenas como um arranjo 

eficaz de palavras, imagens, sons e cores destinado a tornar um produto 

conhecido mas pensar o anúncio como ―um fato social‖, uma vez que ele 

oculta e revela várias das formas da representação social. (NERY, 2005, p. 

8). 

 

Segundo Panzetti (2006), a propaganda vale-se de um grande arranjo sintático e tático 

para despertar o interesse pelo produto anunciado. Portanto, o objetivo é ―[...] convencer, 

persuadir e inegavelmente seduzir, assim conseguir o principal. Levar o receptor da 
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propaganda a se tornar consumidor do produto anunciado‖ (PANZETTI, 2006, p. 99). A 

linguagem publicitária é uma combinação de signos, numa dialogia de situações e contextos, 

que, conforme Panzetti, 

 

[...] provocam no receptor uma interface proveniente da identificação com a 

falsa realidade. Falsa, pois, ela não é a realidade das pessoas, mas consegue 

com isso transformar essa identificação em desejo, desejo de consumir o 

produto anunciado, pois permitirá sua interação com um mundo feito a partir 

das ideias propagadas e os seus valores. (PANZETTI, 2006, p. 99). 

 

A ação das propagandas não é recente. No século XIX, a propaganda caracterizou-se 

com os anúncios em classificados. No século XX, o conceito de propaganda esteve vinculado 

à atividade prática de vender produtos e ideias. Esse cenário culminou com o surgimento de 

anúncios dirigidos a públicos especializados. Já no século XXI, era da revolução tecnológica e 

digital, vive-se uma época de superexposição de produtos nas várias mídias, principalmente, a 

Internet, ao que Mattelart chama de ―pret-a-porter ideológico‖. A globalização é uma dessas 

impressões insidiosas que integram o jargão das noções instrumentais que, em virtude da 

lógica mercantil e à revelia dos cidadãos, adquiriram direito de cidadania a ponto de se 

tornarem indispensáveis para a comunicação (MATTELART, 2000). 

Na propaganda, há como empregar a relação entre o sentido bivocal da palavra, num 

viés da metalinguística ou da translinguística. Em Problemas da Poética de Dostoievsky 

(2008), Bakhtin apresenta as questões de polêmica registradas na dissonância das vozes 

discursivas. O referido filósofo russo subdivide em características a alternância de sujeitos, o 

caráter conclusivo e a relação do enunciado com o falante. 

Assim, o texto não é um enunciado em si, ele se torna a partir do momento em que se 

tem uma intenção e da sua respectiva execução. Segundo Carvalho (2000), a função 

persuasiva da linguagem publicitária se foca na mudança de atitude do receptor da mensagem, 

pois  

 

[...] o publicitário leva em conta o receptor ideal da mensagem, ou seja, o 

público para o qual a mensagem está sendo criada. O vocabulário é 

escolhido no registro referente a seus usos. Tomando por base o vazio 

interior de cada ser humano, a mensagem faz ver que falta algo para 

completar a pessoa: prestígio, amor, sucesso, lazer, vitória. Para completar 

esse vazio, utiliza palavras adequadas, que despertam o desejo de ser feliz, 

natural de cada ser. (CARVALHO, 2000, p. 19). 
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Para Carvalho (2000), a língua traz em seu escopo aspectos gramaticais, nas instâncias 

da fonologia, morfologia, sintaxe e léxico. Entretanto, é na palavra que traz seu maior acervo, 

a carga cultural, crenças e comportamentos. Nesses termos, considera-se a seguinte afirmação 

de Bakhtin/Volochinov: 

 

A palavra acompanha e comenta todo ato ideológico. Os processos de 

compreensão de todos os fenômenos ideológicos (um quadro, uma peça 

musical, um ritual ou um comportamento humano) não podem operar sem a 

participação do discurso interior. Todas as manifestações da criação 

ideológica– todos os signos não verbais – banham-se no discurso e não 

podem ser nem totalmente isoladas nem totalmente separadas dele. 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 373). 

 

Quanto à enunciação, Bakhtin/Volochinov ([1929] 2002) diz que ela é produto de dois 

indivíduos socialmente organizados. E mesmo que não haja um interlocutor real, esse pode 

ser substituído pelo representante médio do grupo social ao qual pertence o locutor. Desse 

modo, o enunciado emerge no que Bakhtin/Volochinov ([1929], 2002) chama de oceano sem 

limites o discurso interior. Para o autor,  

 

As dimensões e as formas dessa ilha são determinadas pela situação de 

enunciação e seu auditório. A situação e o auditório obrigam o discurso 

interior a realizar-se em uma expressão exterior definida, que se insere 

diretamente no contexto não verbalizado da vida corrente, e nele se amplia 

pela ação, pelo gesto ou pela resposta verbal dos outros participantes da 

situação de enunciação. (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 125).  

 

Nos estudos bakhtinianos, o signo, pela e na palavra, é ideológico por excelência e 

traz nos seus conceitos a linguagem como reflexo do mundo, tanto no que concerne ao 

indivíduo que expressa o enunciado, como de quem o recebe. Diferentemente das concepções 

estruturalistas de língua, Bakhtin retoma o social, a vivência anterior do indivíduo, o papel do 

interlocutor, as múltiplas vozes disseminadas. Nesse sentido, a propaganda, nesta pesquisa, 

será analisada também como uma réplica do diálogo do cotidiano, que se diversifica conforme 

os temas, as situações e a composição de seus protagonistas.  

Bakhtin ([1963] 2011) cita o relato familiar, a carta (com suas variadas formas), a 

ordem militar padronizada, em sua forma lacônica e em sua forma de ordem circunstanciada, 

o repertório bastante diversificado dos documentos oficiais, em sua maioria, padronizados, o 

universo das declarações públicas (num sentido amplo, as sociais, as políticas). E é também 

com os gêneros do discurso que serão relacionadas as variadas formas de exposição científica 
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e todos os modos literários (desde o ditado até o romance volumoso). Para o filósofo da 

linguagem, 

 

Todos os diversos campos da atividade humana, por mais variadas que 

sejam, estão sempre relacionadas com a utilização da língua. Não é de 

surpreender que o caráter e os modos dessa utilização sejam tão variados 

como as próprias esferas da atividade humana, o que não contradiz a unidade 

nacional de uma língua. (BAKHTIN, [1963] 2011, p. 262). 

 

Essa dinâmica de pensamento linguístico não dissocia a ideologia da língua e da 

palavra. Para tanto, é proposto um conceito relativamente novo de analisar a linguagem, não 

como apenas uma estrutura, mas como realidade, por meio de uma língua viva. Nesse sentido, 

a propaganda é capaz de aglutinar essa língua viva, nas réplicas dos diálogos do cotidiano, 

utilizadas como mecanismos coercitivos de venda de produtos e doutrinação de 

comportamentos, assim como assinala Panzetti (2006): 

 

A linguagem publicitária incorpora ao objeto anunciado o desejo, e transfere 

assim para o consumo a falsa ideia de que aquele objeto será responsável 

pela satisfação de suas necessidades. Ao longo da história, pelas pressões 

exercidas pelos grandes conglomerados, procurou através da publicidade e 

do marketing conhecer em detalhes as necessidades dos seres humanos, para 

poder incorporar a arte de seduzir o consumidor. (PANZETTI, 2006, p. 113). 

 

A propaganda tem na palavra seu maior poder. Prova disso é observado na Revista 

Feminina, no uso de injuntivos, ou seja, com verbos no modo imperativo. Esses textos 

levavam às leitoras uma forma de instruir, sem narrar, debater, argumentar, mas numa forma 

injuntiva instrucional. Em alguns casos, há breves descrições e narrativas, mas sempre 

utilizando o estilo como meio de criação propagandística que leva à persuasão, que será visto 

mais adiante nesta tese. Nesse contexto, a imagem é incorporada a uma mensagem única, na 

linguagem verbo-visual e enunciativa. Na Revista Feminina, há ainda textos prescritivos de 

caráter coercitivo mais explícito.  

Em Claudia, o recurso injuntivo é utilizado, mas mescla-se a outros gêneros de 

discurso. Para Bakhtin ([1963] 2011), o enunciado reflete as condições específicas e as 

finalidades de cada uma das esferas de ação social. No caso da propaganda, entra o conteúdo 

(temático) e o estilo verbal, no que ele chama de seleção operada dos recursos da língua – 

recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais e construção composicional. 
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4.5 OS CAMINHOS PERCORRIDOS PELA PROPAGANDA 

 

A propaganda surge concomitantemente à sedimentação dos veículos de comunicação 

no Ocidente. No Brasil, a partir do século XX, especialmente nos primeiros trinta anos, 

jornais e revistas despontam como meio de alicerçar formas e mecanismos de poder e 

dimensões sociais.  

No Mundo, a propaganda surgiu com a Comissão Cardinalícia para a Propagação da 

Fé
22

 (Cardinalitia Comissio de Propaganda e Fide), no século XVII, no Vaticano. A 

propaganda insere-se no contexto da mídia e da informação instantânea. De acordo com 

Mattelart (2000), o século XIX inventa a news e, com ela, o ideal de informação instantânea. 

Entre 1830 e 1850, criam-se as grandes agências na Europa e, em 1875, formam-se os grupos 

de imprensa. Conforme Mattelart, ―surgem os primeiros gêneros escritos da produção de 

massa. Antes mesmo da Primeira Guerra
23

, as indústrias do cinema e da música revelam seu 

potencial de exportação‖ (MATTELART, 2000, p. 47). 

A propaganda e a imprensa surgem simultaneamente com Gutenberg e, mais 

efetivamente, na Revolução Industrial, na Europa, quando o sistema capitalista passa a criar 

seu modelo de sociedade no Ocidente. Com a transformação da sociedade feudal para a de 

consumo, na Europa e, mais tardiamente, no Brasil, criou-se uma nova classe consumidora da 

indústria editorial, a urbana, alfabetizada e com poder de compra. 

A modernização do parque publicitário na Europa após a I Guerra Mundial influenciou 

mutações estruturais no Brasil. Suas fases sucessivas ilustram as reviravoltas do processo de 

transnacionalização do marketing. A publicidade, a princípio, era vista como uma técnica de 

modernização dos métodos de venda e tornou-se, no correr do tempo, o indicador da 

comercialização do conjunto dos modos de comunicação e, como tal, uma figura agora 

indispensável da esfera pública. 

                                                 
22

  Com a Bula Inscrutabili Divinae, (22 de Junho 1622) emanada por Papa Gregório XV,a Congregação teve o 

seu inicio, sob a denominação Propaganda Fide, com o tempo foi-se acrescentando outros documentos 

pontifícios fundamentais como: Romanum decet (com a mesma data), Cum inter multiplices (14 de Dezembro de 

1622), Cum nuper (13 de Junho de 1623), e por fim Immortalis Dei (1 de Agosto de 1627). A tarefa primordial 

da Congregação é desde sempre a propagação da Fé pelo mundo inteiro, com a específica competência de 

coordenar todas as forças missionárias, de proporcionar directivas para as missões, de promover a formação do 

clero e das hierarquias locais, de incentivar a fundação de novos Institutos missionários e de prover às ajudas 

materiais para as actividades missionárias. A recém-criada Congregação se transformara, deste modo, o 

instrumento ordinário e exclusivo do Santo Padre e da Santa Sé, para o exercício da jurisdição sobre todas as 

missões e a cooperação missionária. Disponível em: 

www.vatican.va/roman_curia/congregations/cevang/documents 
23

 Nas vésperas da Primeira Guerra, Berlim é sede de uma das maiores empresas mundiais de informações 

estratégicas (MATTELART, 2000, p. 47). 
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Quando se retomam fatores históricos sobre a propaganda, registra-se a gênese dessa 

esfera de mercado na Revolução Industrial, na sociedade de consumo e na economia de 

mercado. No século XIX, surgem meios facilitadores para a expansão da informação, como a 

eletricidade e, no século XX, a eletrônica. Assim, vivencia-se o advento do rádio e da TV, 

mais efetivamente na terceira década do século. Ainda no século XX, o capitalismo passa de 

liberal para organização, criando as grandes corporações de comunicação. Para Coelho 

(1980), 

 

Não se poderia, de todo modo, falar em indústria cultural num período 

anterior ao da Revolução Industrial, no século XVIII. Mas embora esta 

Revolução seja uma condição básica para a existência daquela indústria e 

daquela cultura, ela não é ainda a condição suficiente. É necessário 

acrescentar a esse quadro a existência de uma economia de mercado, isto é, 

de uma economia baseada no consumo de bens; é necessário, enfim, a 

ocorrência de uma sociedade de consumo, só verificada no século XIX em 

sua segunda metade — período em que se registra a ocorrência daquele 

mesmo teatro de revista, da opereta, do cartaz. (COELHO, 1980, p. 5). 

 

Se a palavra de ordem era o consumo de bens, como destacou Coelho 91980), os 

meios de produção passaram a ter a necessidade de incorporar na sociedade seus valores e 

produtos. No século XIX, surgem em todo o mundo o jornal com fins econômicos, políticos e 

sociais e, no século XX, há uma maior expansão dos veículos de comunicação. Foi nesse 

período que a propaganda ganhou força e foi alicerçada como o meio de subsistência da 

mídia.  

Com a I Guerra Mundial, os anúncios tornaram-se mais expansivos e, aos poucos, se 

utilizaram de recursos gráficos e visuais para seduzirem o público. Nas revistas ilustradas, 

como destacamos anteriormente, os anúncios tornaram-se mais diversos, com uma linguagem 

mais sedutora e próxima da que se pratica atualmente. Antigamente, bastava ao capital 

produzir mercadorias e o consumo era mera consequência. Hoje, é preciso produzir 

consumidores, é preciso produzir a própria demanda e essa produção é infinitamente mais 

custosa do que a das mercadorias (BAUDRILLARD, 1994). 

Silva e Lopes (2007) argumentam que, com a expansão dos meios de comunicação, o 

Brasil passou a contar com agências de propaganda
24

. A década de 1920 suscitou o 

crescimento das grandes marcas de produtos dirigidos à mulher, com influência da 

                                                 
24

  A Eclética, a Pettinati, a Edanée, a de Valentin Haris e a de Pedro Didier e Antonio Vaudagnoti. Nos anos 

1920, elas experimentam um período de prosperidade, principalmente pelo avanço tecnológico e incrementos, 

como o outdoor e pela vinda de empresas estrangeiras, que se tornaram clientes regulares (SILVA; LOPES, 

2007, p. 159). 



100 

 

publicidade norte-americana e também da europeia, as quais passaram a moldar a 

industrialização para esse nicho de mercado. Produtos femininos, por meio de anúncios, 

buscavam tocar a vaidade da mulher. As mensagens se aproximavam do desejo das mulheres, 

que queriam ser belas, estar na moda, enfim, valorizavam a aparência por meio do uso dos 

produtos indicados pela indústria da aparência (SILVA; LOPES, 2007). 

A linguagem publicitária desenvolveu-se e passou a fazer parte da logística do 

mercado editorial e teve na mulher um grande filão de mercado. Para Silva e Lopes (2007), 

 

A história da publicidade está ligada aos avanços tecnológicos e aos meios 

de comunicação, e a chegada da televisão no Brasil foi um passo importante 

para a transformação do cenário publicitário. A partir da década de 1950, a 

televisão se desenvolveu rapidamente, tanto nos conteúdos quanto na 

linguagem e, com isso, promoveu também o rápido desenvolvimento da 

linguagem publicitária (SILVA; LOPES, 2007, p. 163). 

 

Um dado importante a ser considerado é o limiar que existe entre o jornalismo e a 

propaganda. Os meios de comunicação social subsistem graças à propaganda e à dinâmica 

criada em torno do anúncio, sejam os advindos da esfera pública, como a publicidade oficial, 

sejam os da esfera privada, por meio das empresas que necessitam vender suas marcas, bens e 

serviços.  

Os veículos de comunicação e a imprensa submetem-se às exigências e à lógica de 

mercado. A imprensa feminina também teve impacto na sedimentação do mercado da 

propaganda, pois a indústria passou a ver na mulher um grande campo ao consumo de 

produtos industrializados, principalmente os ligados à moda e beleza, dirigidos à mulher 

urbana de classe abastada.  

Ao discorrer sobre a expansão da propaganda, Mattelart (2000) declara que, após a 

Segunda Guerra Mundial, o mundo experimentou o que muitos teóricos chamam de 

americanização da cultura, com a interveniência dos Estados Unidos na recuperação dos 

países devastados pelo conflito. Anteriormente a isso, no período entre guerras, os EUA já 

tinham supremacia na indústria cinematográfica, pois 90% dos filmes rodados no mundo 

provinham de solo americano. Para Mattelart (2000), 

 

A primeira grande guerra conferiu à propaganda seu título de nobreza. No 

período entre guerras a ambição hegemônica dos Estados Unidos começa a 

preocupar os criadores europeus no que tange a cultura comercial. Já 

próximo da segunda confragação mundial, as estratégias de propaganda dão 

o tom na internacionalização do rádio. (MATTELART, 2000, p. 65). 
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Com a propagação de seus produtos culturais, como o modelo industrial dos jornais e 

revistas, a indústria de sonhos do cinema dos Estados Unidos ultrapassou fronteiras e inseriu 

no mundo o American Way of Life. O Brasil não deixou de ser influenciado pelo binômio 

EUA e Europa e incorporou, pela ação dos veículos de comunicação, a sociedade da produção 

e consumo, conforme destaca Mattelart (2000): 

 

Se, após a Guerra, o Plano Marshall é a alavanca que recoloca uma Europa 

devastada nas vias de crescimento, ele é também o cavalo de Tróia da 

americanização da sociedade. Ele abre caminho para o parque industrial dos 

países envolvidos e serve de pano de fundo à reconstrução social. 

(MATTELART, 2000, p. 64). 

 

Vestergaard e Schroder (1988) asseveram que a propaganda conheceu sua expansão 

no final do século XIX, com o advento de tecnologias de produção em massa das empresas. 

No século XX, o contexto social e institucional definiu-se com as mercadorias de produção, 

que criam renda para a propaganda.  

Em seu estudo, Vestergaard e Schroder (1988) elucidam que a propaganda surgiu 

efetivamente na Inglaterra, com o crescimento de uma classe média urbana e alfabetizada. 

Para os autores, ―os produtos anunciados eram supérfluos como café, chá, livros, perucas, 

cosméticos, espetáculos, concertos, bem como bilhetes de loterias‖ (VESTERGAARD; 

SCHRODER, 1988, p. 3). 

Para Carvalho (2000), a publicidade tem um fim essencialmente lucrativo e mantém-se 

com o lucro do produto, bem como se sustenta pelos mecanismos de sedução que lhe são 

próprios: 

 

A publicidade é mais ‗leve‘, mais sedutora que a propaganda. Como não tem 

autoridade para ordenar, o emissor utiliza a manipulação disfarçada: para 

convencer e seduzir o receptor, não deixa transparecer suas verdadeiras 

intenções, ideias e sentimentos, podendo usar de vários recursos: a ordem 

(fazendo agir) – ‗Beba Coca-Cola‘; a persuasão (fazendo crer) – ‗Só Omo 

lava mais branco‘; ou a sedução (buscando o prazer) – ‗Se algum 

desconhecido lhe oferecer flores, isto é Impulse‘. (CARVALHO, 2000, p. 

10).  

 

Carvalho (2000) mostra que a publicidade impõe, nas linhas e entrelinhas, valores, 

mitos, ideais e outras elaborações simbólicas. Ou seja, ―acima de tudo, a publicidade é 

discurso, linguagem e, portanto, manipula símbolos para fazer a mediação entre objetos e 

pessoas, utilizando-se mais da linguagem do mercado que a dos objetos‖ (CARVALHO, 

2000, p. 12). 
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Com a lógica da publicidade e a de mercado, possuir objetos passa a ser sinônimo de 

alcançar a felicidade. Assim, ―[...] os artefatos e produtos proporcionam a salvação do 

homem, representam bem-estar e êxito. Sem a auréola que a publicidade lhes confere, seriam 

apenas bens de consumo, mas mitificados, personalizados, adquirem atributos da condição 

humana‖ (CARVALHO, 2000, p. 12-13). 

Vestergaard e Schroder (1988) asseveram que a propaganda suscita desejos no 

indivíduo, ao utilizar-se de instrumentos coercitivos da linguagem. Para eles, a tarefa da 

propaganda é: chamar a atenção; despertar o interesse; estimular o desejo; criar convicção e 

induzir à ação. Para os autores,  

 

Na medida em que o aparelho de produção de uma sociedade não esteja 

suficientemente desenvolvido para satisfazer as meras necessidades 

materiais de sua população, é claro que há lugar para a propaganda. Para que 

esta tenha algum sentido, pelo menos um segmento da população tem que 

viver acima do nível de subsistência. (VESTERGAARD; SCHRODER, 

1998, p. 3). 

 

Muitas são as pesquisas sobre propaganda e suas influências no comportamento 

humano, como a questão do efeito persuasivo no indivíduo, que se dá pelo uso de enunciados 

discursivos. Sobre isso, Silva e Lopes destacam que 

 

No início e durante um bom tempo, a publicidade no Brasil foi basicamente 

oral. Poucos foram os avisos por escrito, que traziam uma linguagem simples 

e não contavam com as técnicas de persuasão. Numa primeira fase da 

publicidade no Brasil, prevaleceram os classificados em jornais. A década de 

20 foi a época também de grandes marcas e da influência norte-americana de 

publicidade. (SILVA; LOPES, 2007, p. 158). 

 

Para Silva e Lopes, um marco na solidificação da área foi o lançamento da Revista 

Propaganda, em 1937. Segundo os autores, ―nela eram abordados assuntos da área, com 

enfoque na necessidade da profissionalização. De modo geral, a década de 1930 foi de muita 

importância para a publicidade, pois nela foram alicerçadas as bases para a publicidade 

brasileira atual‖ (SILVA; LOPES, 2007, p. 158). 

Como buscamos mostrar até o momento, o gênero propaganda está atrelado aos 

aspectos culturais que circundam a sociedade, e objetiva chamar e manter presa a atenção do 

leitor/ouvinte; para tanto, a propaganda, normalmente, é permeada de cores vibrantes, humor, 

linguagem criativa, dentre outras características, estrategicamente pensadas, a fim de 

convencer ou persuadir o interlocutor.  Vimos que a organização metagenérica é arquitetada 
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de tal forma a influenciar o leitor: há a predominância de textos curto, com uma linguagem de 

fácil compreensão; grande apelo às imagens (logomarca, logotipos etc.). A partir desses 

elementos, o próximo capítulo é dedicado a análise das propagandas veiculadas na Revista 

Feminina e Claudia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ANÁLISE DOS DADOS: UM OLHAR BAKHTINIANO  

  

Tenho em mim todos os sonhos do mundo.  

Fernando Pessoa 

 

 

 

Segundo Bakhtin/Volochinov ([1929] 2002), o domínio do ideológico coincide com o 

domínio dos signos e esse movimento é mutuamente correspondente. Ali onde o signo se 
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encontra, encontra-se também o teor ideológico da palavra, sedimentado no texto, no discurso 

e nas suas ressonâncias. Assim, ―tudo que é ideológico possui um valor semiótico‖ 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 32). 

Ao nos reportar às investigações científicas que envolvem a mídia, nos vem à mente 

toda a construção do processo de comunicação social, que converge na mensagem última: a 

publicação que cai nas mãos do consumidor. Essa dinâmica irá desembocar no signo 

ideológico, que foi catalisador de inúmeros estudos sobre corpora midiáticos.  

Entretanto, muitos ficaram focados apenas na ideologia, principalmente na noção de 

ideologia propagada pela Escola de Frankfurt e também por autores neomarxistas, não se 

estendendo ao discurso, porque esse campo é um lugar minado e pode reduzir-se a meros 

julgamentos de valor, o que não é a intenção desta pesquisa. Por isso, traçou-se um longo 

percurso de contextualização histórica antes de realizar quaisquer referências às imagens ali 

posicionadas e aos textos ali escritos. 

Os signos são organizados pela propaganda, que emite determinadas ideologias, com o 

objetivo de manter uma ordem de mercado. O produto de consumo é transformado em signo 

ideológico, pois, por si só, não o é. A dinâmica de transformação do teor linguístico em 

ideologia é estudada por correntes diversas, entretanto, para Bakhtin/Volochinov ([1929] 

2002), esse mecanismo de ligação entre signo, ideologia e discurso ocorre nas relações sociais 

que surgem no âmago da sociedade. 

Por conta da multiplicidade das funções discursivas, a ideologia sustenta uma cadeia 

de elementos sígnicos, nas relações entre os homens, nas conversas cotidianas e nas relações 

mais complexas e institucionalizadas.  

Na afirmação, tem-se a materialidade discursiva, pois, quaisquer que sejam os signos, 

eles vêm carregados de conteúdo ideológico implícito, seja por meio do texto, ou da imagem, 

advertindo-se que ―por mais elementar e evidente que ele possa parecer, o estudo das 

ideologias ainda não tirou todas as conseqüências que dele decorrem‖ 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 31). 

Esse conteúdo possibilita a compreensão de que o signo, na e pela palavra, consiste 

em aproximar o signo apreendido de outros signos já conhecidos na realidade material e 

histórica. A compreensão do enunciado é, portanto, uma resposta a um signo por meio de 

signos e dessa cadeia de criatividade e de compreensão ideológicas. Para o autor, 

 

Assim uma cadeia de enunciados que formam uma cadeia de signos 

linguísticos, com natureza semiótica, material. Em nenhum ponto a cadeia se 
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quebra, em nenhum ponto ela penetra a existência interior, de natureza não 

material e não corporificada em signos. (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 

[1929] 2002, p. 32). 

 

Essa teoria sobre signo ideológico na propaganda de revistas, um gênero de discurso 

que se utiliza da linguagem da vida cotidiana, é aplicada a partir do método bakhtiniano, o 

qual não separa a ideologia da materialidade discursiva, ou seja, da situação social e material 

em que ela foi produzida. 

Os veículos de comunicação têm uma organização segmentada, que se subdivide em 

etapas. A primeira é o pensamento do editor sobre o número a ser impresso, o que na 

linguagem chama-se de produção jornalística. Mas, antes de tudo isso, há a empresa 

jornalística. Sem ela, não há revista, nem jornal, nem quaisquer outros produtos da área. Sobre 

isso, falamos na sequência. 

 

5.1 UNIVERSO DAS PROPAGANDAS 

 

A propaganda por si só já é uma ideologia. Poderíamos dizer que a propaganda evoca 

ideologia, na sua multiplicidade de sentidos. Depois de pensada pelo editor, entra a questão 

empresarial. Os jornais e as revistas têm um alto custo de produção gráfica, que exige não só 

equipamentos, mas profissionais qualificados. Na fase editorial também há o quadro 

profissional estratégico em duas áreas distintas: a comercial, que faz a propaganda, e a 

jornalística, que divulga as notícias. As duas dialogam entre si. A propaganda é paga por 

empresas que querem divulgar seus produtos de consumo e isso se chama espaço publicitário. 

É por esse motivo que as propagandas nas revistas femininas perpassam vários 

diálogos até serem publicadas. A gênese das propagandas se dá no que a empresa quer vender 

e, antes de chegar a esse estágio, as campanhas publicitárias são pensadas, com pesquisas de 

público e de mercado, atendendo àquele determinado público. Só depois chegam até à 

diagramação jornalística. Assim, as revistas, e consequentemente as propagandas, se fazem, 

então, com o diálogo entre empresa, consumidor, empresa de publicidade e jornalismo. Tudo 

isso se amalgama na hora de formar a página a ser impressa.  

Essas relações dialógicas utilizam-se da emissão sígnica, além dos enunciados 

discursivos, outros tipos de signos, que se referem aos tipos gráficos utilizados nos títulos das 

matérias, jornalísticas ou de propagandas, como cores, texturas, legendas de fotos. Também 

ocorrem por meio de imagens, de recursos de arte gráfica, de ilustrações, de charges, da forma 
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como estes elementos estão dispostos na página, entre outros recursos, bem como o uso dos 

enunciados que remonta a determinada situação e realidade.  

A escolha dos recursos discursivos pelos veículos de comunicação, que inclui diversos 

gêneros do discurso, como, por exemplo, artigo, crônica, charge, notícia simples, reportagem, 

tem nas propagandas elementos que atendem à determinada linha editorial, necessária à 

manutenção dos meios de comunicação no mercado consumidor. Isso revela uma inter-

relação com o material semiótico da vida interior e exterior, que ocorrem na e pela palavra, a 

qual é ideológica por excelência. Assim, uma palavra é produzida tanto individualmente como 

coletivamente, conforme destaca Bakhtin/Volochinov: ―Isso determinou o papel da palavra 

como material semiótico da vida interior, da consciência (discurso interior)‖ 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 35, grifo nosso). 

 Analisamos que a consciência não está separada da materialidade histórica. Ela é 

produto do campo social e de toda ação humana, e é carregada de signos ideológicos que 

refletem a vida e todos os mecanismos dessa sociedade. Sem história não existe essa 

consciência, essa elementaridade do signo linguístico, inscrito e encravado historicamente, 

socialmente e no cotidiano da vida das pessoas. É nesse cotidiano que surge a palavra, com 

sua excelência ideológica, colocada em meio a textos densos, ou mesmo propagandas com 

grandes vazios estéticos, representando apenas uma ideologia, um anúncio de produto, uma 

regra de comportamento, um conselho a ser seguido, como é o caso das revistas femininas. 

Nessa cadeia de elos sociais, há um novo horizonte teórico de análise discursiva. 

Conforme Bakhtin/Volochinov, ―é claro que esse problema não pode ser abordado 

corretamente se se recorre aos conceitos usuais de palavra e de língua tais como foram 

definidos pela linguística e pela filosofia da linguagem não sociológicas‖ 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 35). 

A verdadeira explicação da ideologia do signo ocorre no material social particular ―de 

signos criados pelo homem. Sua especificidade reside, precisamente, no fato de que ele se 

situa entre indivíduos organizados, sendo o meio de sua comunicação‖ 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 330). No que diz respeito à forma que essa 

consciência de ideologia acontece nas relações sociais, na e pela linguagem, haveria uma 

dinâmica social de formação. 

Frente a essa compreensão, metodologicamente, optou-se por realizar uma descrição 

objetiva, com orações mais diretas, tanto no campo verbal como no visual. Analisar-se-ão 

texto e imagem dentro de determinado contexto social e histórico e as mudanças ocorridas na 

forma de expressão de uma época a outra, sob as premissas de Bakhtin. 
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5.2 ANÁLISE DAS PROPAGANDAS: O CONTEÚDO TEMÁTICO DOS TEXTOS 

 

Como já anunciado no capítulo metodológico, analisaremos pares de propagandas da 

Revista Feminina e Claudia, sendo que tais propagandas foram escolhidas por eixos 

temáticos: alimentação, beleza e saúde. Verificaremos as propagandas, lado a lado, a fim de 

verificarmos os elementos discursivos presentes nelas, tanto por meio do material verbal 

quanto imagético, e como eles perpetuam ou não elementos ligados à formação da figura 

feminina.  

  

 

5.2.1 Eixo Temático: Alimentação 

 

No eixo temático alimentação, apresentamos, na sequência, um par de propaganda, as 

quais foram extraídas da revista Feminina e Claudia: 

 

Figura 5 – Alimentação e vida social 

 

Fonte: Revista Feminina (1935) e Revista Claudia (2011, outubro, p. 27) 

 

Na propaganda exposta na Revista Feminina apresenta-se o produto Quaker Oats cujo 

slogan é ―A vida social é fatigante‖. O anúncio tem como figura uma mulher sentada numa 

cadeira alta e torneada. A mulher magra aparece com as mãos no sentido de louças para o 
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café. No lado esquerdo da propaganda está uma lata do cereal. A propaganda está no lado 

esquerdo da página, ocupando duas colunas existentes, como os seguintes dizeres, transcritos 

abaixo para facilitar a leitura: 

 

Os deveres sociaes são exigentes e os cuidados da vida doméstica minando 

vitalidade. As senhoras a parte verificam que o Quaker Oats é o alimento 

ideal para renovar as energias combater a fadiga acalmar os nervos. O seu 

efeito Tonico em todo o organismo é devido ao seu equibrio quase perfeito 

dos elementos nutritivos. Um cereal natural salutifero delicioso, o Quaker. É 

fácil de preparar, fácil de digerir e muito econômica. Coma-se diariamente. 

(REVISTA FEMININA, 1935, sic.) 

 

Escolheu-se a aveia Quaker Oats
25

 porque o produto se manteve no mercado. 

Atualmente, é usado para crianças em fase de crescimento como o mingau de aveia. A 

imagem do senhor Quaker, que estampava as latas de aveia, ficou conhecida e tem um signo 

ideológico que leva à figura do grande pai.  

Segundo Machado e Souza (online)
26

, os elementos mais constantes na apresentação 

da marca gráfica Quaker são o nome da marca e o símbolo gráfico, que representam a figura 

do senhor de chapéu.  

De acordo com os mesmos autores, o homem de chapéu retrata um típico 

representante da comunidade religiosa, a Quaker, que, no século XVII, foi fundada na 

Inglaterra. Seus integrantes emigraram para os Estados Unidos, na época da colonização, para 

criar comunidades regidas por princípios de justiça, de moralidade e de fraternidade e foram 

especialmente reconhecidos por cultivarem costumes simples e saudáveis em seu modo de 

vida.  

A primeira marca gráfica representando a empresa Quaker foi apresentada em 1877, 

com a figura do senhor de chapéu, de corpo inteiro, trajando roupas características para 

representar um integrante da comunidade Quaker. 

Em Claudia, um produto similar é anunciado, o Mucilon, alimento para crianças 

ingerirem a partir do sexto mês de idade. Há uma mulher jovem, branca, de cabelos longos, 

aparentando ter 30 anos, com uma menina no colo. A mulher olha para a menina e sorri. A 

criança está tomando o Mucilon com um canudo. Abaixo, há uma cesta de piquenique com 

frutas e o Mucilon. Ao fundo, um lugar com grama e árvores. No canto esquerdo da 

propaganda, um urso azul segura o cartaz que diz ―Mucilon Prontinho, o único cereal com 

                                                 
25

  A empresa de alimentos Quaker, cujo produto base é aveia, foi fundada em 1877, na cidade de Ohio, nos 

Estados Unidos, e representa uma das maiores empresas mundiais do segmento alimentício. 
26

  Disponível em: www.sigmo.ufsc.br/index.php/repositorio-de-artigos, acesso em agosto de 2013. 



109 

 

leite pronto para beber, específico para crianças a partir do sexto mês. Nutrição e cuidado a 

qualquer hora e lugar‖. Na sequência, o logotipo do fabricante, Nestle, com a frase ―começar 

saudável para viver saudável‖. 

 

Quadro 1 – Síntese de Análise das propagandas – Eixo Alimentação 

Categorias de Análise Gênero Propaganda 

Conteúdo temático O tema das propagandas gira em torno da 

alimentação. Na revista Feminina, o 

produto oferecido é ―ideal‖ para mulher 

recuperar as energias, tendo em vista que 

ela possui uma vida agitada, pois possui 

muitos afazeres domésticos. Na revista 

Claudia, o produto alimentício é 

direcionado às crianças, a fim de que 

tenha um bom desenvolvimento. As mães 

que dão o produto aos filhos são ―boas 

mães‖. 

Análise da construção composicional 

do gênero 

Exploração da imagem de mulheres 

magras, belas, associadas a orações 

predominantemente injuntivas. 

Análise do estilo O discurso da propaganda é geralmente 

sustentado pela combinação de recursos 

icônico-linguísticos e que de maneira 

consciente procura convencer o consumidor a 

adquirir um produto ou a mudar de 

comportamentos e atitudes. Para isso, é 

utilizado um conjunto de técnicas e recursos 

semióticos, tais como jogo de cores e 

imagens; diferentes tamanhos das fontes; 

frases curtas, períodos compostos por 

coordenação; seleção lexical cuidadosa, uso 

de figuras de linguagem com termos 

específicos, claros e concisos; linguagem clara 

e objetiva. 

Signo Mantém-se a figura da mulher como a que 

cuida da casa, não mede esforços para cuidar 

dos seus, e a ―boa mãe‖, que dá sempre o 

melhor aos filhos.  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

5.2.2 Eixo Temático: Beleza 

 

 Para o eixo temático Beleza, elegemos 4 pares de propagandas das referidas revistas, 

os quais descrevemos e analisamos na sequência: 
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Figura 6 – Recursos de embelezamento 

 

Fonte: Revista Feminina (1936, n. 262) e Revista Claudia (2013, maio, p. 25). 

 

A imagem do anúncio de Revista Feminina é bastante simples. Gilka foi um dos 

primeiros esmaltes a serem comercializados no país, segue com o texto ―GILKA- Esmalte 

para as unhas. É o melhor e mais distinelo e tons maravilhosos para realçar a fidalguia de suas 

mãos delicadas‖ (REVISTA FEMININA, 1936, n. 262, sic).  

Em Claudia, a Colorama, uma das líderes em comercialização de esmaltes no país, sai 

na edição especial do Dia das Mães, com uma propaganda de página inteira, fazendo 

referência à descontração e alegria. Está em página ímpar, ao lado do expediente do periódico. 

No lado esquerdo do anúncio, há uma mulher com mãos bem tratadas, uma corrente com uma 

bonequinha simbolizando a filha, e o texto: ―Deu vontade de ser mãe ou de ser filha?‖. No 

lado direito, ocupando a maior parte do anúncio, a mesma modelo aparece fazendo uma bola 

de chiclete, com as unhas pintadas de rosa. No mesmo anúncio, lê-se ―Feliz Dia das Mães‖, 

com uma rosa no slogan, seguido da frase ―Deu vontade? Colorama‖. A cor predominante no 

anúncio é o rosa. 

O anúncio da Revista Feminina, mesmo sem imagem, apresenta um enunciado 

concreto com uma multiplicidade de sentido. O esmalte GYLKA
27

 não é só um esmalte: ele 

                                                 
27

  O Laboratório Aclimação é sucessor da empresa Alvim & Freitas. Fundado a mais de 100 anos e até hoje 

preza pela qualidade e eficiência de seus produtos, o que garantiu sua sobrevivência a décadas. Produz creme 
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ganha outro destaque, pois a mulher que o usa se distingue. No texto, a palavra distinelo, já 

em desuso, vem do ato de distinguir, que tem como sinônimos termos que levam à ideia de 

diferente, uma origem social superior, uma qualidade que diferencia ou distingue a pessoa das 

demais, que dá aparência elegante. 

Há, ainda, a palavra fidalguia
28

, um signo ideológico que leva ao sentido do indivíduo 

que é aristocrata, tem título de nobreza, maneiras refinadas. Além das palavras usadas, o 

anúncio utiliza apenas o nome da marca, em fontes grandes, em sentido transversal. 

De um lado, o sentido de fidalguia, que remete à distinção e, de outro, a Colorama 

impõe um sentido contrário, de irreverência. A imagem da mulher que faz papel de mãe ou de 

filha mostra os vários papéis da mulher contemporânea. Uma imagem mostra uma mulher 

suave, com uma corrente e um pingente de bonequinho, simbolizando o filho. Em outra, 

aparece a mesma modelo fazendo uma bola de chiclete. Nas duas, o esmalte é rosa, em várias 

tonalidades.  

Passamos, na sequência, a análise de outro par de propagandas. 

 

Figura 7 – O mundo dos cosméticos 

 

Fonte: Revista Feminina (1935, n. 281) e Revista Claudia (2013, maio, p. 225). 

 

                                                                                                                                                         
Rugol e a Loção Brilhante, e comercializado até hoje pela Rugol Cosmetic, que desenvolvidos há mais de 92 

anos. 
28

  A palavra surge da a aglutinação de filho-de-algo, palavra sido importada de Castela a partir do século XV, 

quando o Rei D. Afonso V de Portugal mandou operar a reforma centralizadora da Casa Real Portuguesa, 

instituindo as moradias, nada tem que ver em significado com a palavra castelhana hidalgo, por sua vez evoluída 

do termo castelhano ou leonês fijodalgo. Até esta época, com efeito, o principal título de nobreza português, com 

excepção dos da Família Real, continuava a ser o de rico-homem, aplicando-se ainda a designação genérica de 

infanções àqueles dos seus descendentes não-sucessores nas respectivas casas e bens, linhas empobrecidas, 

portanto, que desfrutavam de estatuto social e jurídico semelhante ao dos hidalgos castelhanos, e dos 

infanzonesnavarros. Fonte: www.wikipedia.org 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aglutina%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Castela
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XV
http://pt.wikipedia.org/wiki/Afonso_V_de_Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hidalgo
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fijodalgo&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rico-homem
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Infan%C3%A7%C3%B5es&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hidalgo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Navarra
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Na Revista Feminina, o anúncio do Leite de Colônia
29

 aparece no lado superior 

direito. Um dado interessante é que, na própria página institucional do produto, há referência 

de divulgação na Revista Feminina, na década de 1930. Apesar de se ter nos registros 

microfilmados da Revista Feminina, a propaganda do leite de Colônia, a propaganda do 

produto não consta na página institucional do fabricante. Na página na Internet, o texto 

começa com a oração: ―A realçar a beleza desde 1960‖, o que mostra a falta de informação 

sobre a memória da propaganda e do próprio fabricante.  

Na Revista Feminina, o anúncio apresenta uma mulher morena, com olhos expressivos 

e traços perfeitos com um leve esboço de sorriso, em forma de porta retrato oval. A grafia da 

marca é a mesma apresentada até hoje, seguida de um texto sobre os benefícios do produto, 

prometendo o rejuvenescimento e a beleza, ícones ainda reverenciados pelas revistas 

femininas. No anúncio, a propaganda afirma que problemas como ―pannos, sardas, espinhas‖ 

prejudicam o encanto feminino: ―Rejuvenesça sua cútis, torne sua presença agradável, faça-se 

admirada [...] evita manchas, pannos, sardas, espinhas e tudo que prejudica o encanto 

feminino‖ (REVISTA FEMININA, 1935, n. 281, sic). 

Na Revista Claudia, o anúncio tem o título de Beleza Express e reúne numa mesma 

página anúncio de sete produtos, sendo apenas um nacional. Os demais, de luxo, são de 

marcas importadas, como Givenchy, creme de cabelo da gigante francesa Loreal, perfume 

Eudora, perfume da Natura. Na Revista Feminina, o anúncio é de apenas um creme para o 

rosto, assim como o do leite de colônia para tirar manchas do rosto. A propaganda não tem 

como enunciado principal Beleza Express, no sentido de que, para ser bela, a mulher tivesse 

que comprar, adquirir e ter em mãos todos esses produtos. A indústria dos cosméticos mostra 

sua força quando faz um mix de nacionais e importados, desvelando que no varejo há 

produtos para todos e sempre de qualidade. Diferentemente do Leite de Colônia, esses 

produtos são de luxo e não estão nas drogarias e supermercados. São encontrados apenas em 

lojas especializadas. 

Na sequência, outro par de propagandas. 

                                                 
29

 A realçar a beleza desde 1960. Leite de Colónia é uma marca cuja fórmula foi desenvolvida há mais de 50 

anos pelo médico Dr. Arthur Studart. Um tónico facial, que ao longo dos anos tem realçado a beleza natural de 

todas as mulheres. O seu slogan cantado em brasileiro ficou no ouvido de todos: ―De colónia é o leite que você 

deve usar. Leite de Colónia para a beleza realçar‖. A marca adquirida a patente pela SINCAYD Pharmaceuticals, 

empresa que entre outras detém participações fez mudanças na embalagem e a tampa foi adaptada para dosear o 

líquido, evitando desperdícios. Foi ainda introduzido no mercado um novo sabonete aromático, com a fragrância 

inesquecível de Leite de Colónia. A marca promete lançar novidades em breve, para voltar a realçar a beleza das 

portuguesas. Fonte: www.leitedecolonia.com.br. 
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Figura 8 – Cremes antienvelhecimento 

 
 

Fonte: Revista Feminina (1934, n. 238) e Revista Claudia (2012, maio, p. 10) 

 

 

No par de anúncios apresentados acima, a Revista Feminina traz o anúncio do Crème 

Simon, de Paris. Há apenas uma figura de uma mulher, com olhos levemente puxados e 

cabelos curtos. A propaganda está no canto inferior direito da página, que tem como matéria 
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principal ―A Flecha e o Cupido‖ com assinatura de Elizabeth Bastos. O Crème Simon é uma 

marca de cosméticos de herança francesa, fundada em 1860, por Joseph Simon. Antes da 

guerra, Crème Simon era um nome familiar no seu auge de popularidade em toda a Europa e 

EUA. Seu uso visava combater os efeitos que o frio causava na pele. Estava entre os maiores 

produtos do início do século XX (REVISTA FEMININA, 1934, n. 241). 

O logotipo do creme está segurado por uma mão, em rascunho em dedos finos, com o 

seguinte texto: ―Para ficar jovem e Bella, deve empregar sempre o inimitável Crème Simon 

(Paris). São, fresco, activo, vivificante. Os pós Simon finos, adherentes, que dão um tom 

matte e aveludado são procurado. O sabonete Simon puro, virtuoso, perfeito‖. (REVISTA 

FEMININA, 1934, n. 238, sic). 

Em Claudia, o produto Renew, da empresa de cosméticos Avon, apresenta seu 

anúncio em página dupla-espelho. Na edição, é o décimo anúncio da revista, desde a primeira 

página. O anúncio começa com o slogan ―Não é milagre, é tecnologia Avon‖. Ao lado, uma 

mulher clara, de olhos e cabelos castanhos e pele impecável, sem maquiagem, com uma das 

mãos levantadas na direção do rosto. O produto, na embalagem prata, trata-se de um 

dermocosmético antirrugas da marca Renew Clinical. O anúncio diz: ―Renew Clinical ativa a 

produção de colágeno em três dias e garante a redução das rugas. Com asterisco, a frase 100% 

das mulheres aprovaram o resultado. Experimente e tenha uma pele mais jovem‖. 

Os verbos no injuntivo, experimente e tenha, indicam a necessidade emergente de 

comprar o produto, experimentar e logo ter um resultado, numa conotação afirmativa, compre 

e tenha a beleza. A beleza como algo a ser comprado, por meio do produto.  

Em ambos os anúncios há a presença do campo semântico que orbita em torno da 

noção de ―juventude‖, tanto no aspecto verbal como no trato da imagem. Em Claudia, é 

notório o tratamento da fotografia que elimina qualquer marca de expressão. Na Revista 

Feminina, a solução gráfica para não acentuar a região dos olhos foi representá-los fechados. 

Nos dois anúncios as imagens expressam um esboço de sorriso, que não mostra marcas de 

expressão ao redor da boca. O que se percebe é que, mesmo com a diferença de época, há uma 

representação idealizada da figura feminina.  

Vejamos, agora, mais um par de propagandas. 
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Figura 9 – Cremes para pele  

 

Fonte: Revista Feminina (1932, s/n) e Revista Claudia (2013, p. 167) 

 

Na revista Feminina, apresenta-se o anúncio do creme Rugol
30

, possuindo apenas uma 

pequena figura no canto superior direito, seguido de um texto explicativo sobre o produto e 

orientações de como usá-lo. Isso não acontece com anúncios de produtos para beleza atuais, 

que exploram mais a imagem. O Creme Rugol é produzido pelo Laboratório Aclimação, 

fundado em 1934, e sucessor da empresa Alvim & Freitas. Seus principais produtos são 

Loção Brilhante e Creme Rugol, ambos fabricados há mais de 92 anos. Em 1988, a empresa 

passou por uma renovação no seu quadro de diretores e adquiriu uma visão voltada ao 

mercado. Apresenta-se, a seguir, o anúncio que acompanha o material:  

 

Faz Rostos Formosos... O creme rugol, fórmula da famosa doutora de 

belleza, Dra Legay, é um produto insubstituível para fazer a cutis formosa. 

Eis os seus benefícios e resultados: Elimina rapidamente as rugas Evita que a 

pelle em qualquer estação do anno se torne aspera ou secca; tonifica os 

músculos do rosto e fortalece a cútis; alivia promptamente qualquer irritação 

da pelle; extingue as sardas, manhas, cravos e pannos e espinhas, deixando a 

pelle alva e suave; não estimula o crescimento de pellos no rosto e imprime à 

cutis um tom sadio e loução; o CREME RUGOL é insuperável para 

                                                 
30

 Registrado em 1921 por Joviano Alvim, do Laboratório Alvim e Freitas, o creme Rugol teve seus momentos 

de glória entre os anos 30 e 50, junto às mulheres que queriam manter a pele clara para não ser confundidas com 

trabalhadoras da lavoura de café. Um dos jingles de Rugol que ficaram famosos no rádio estavam um que dizia: 

―As rosas desabrocham com a luz do sol e a beleza das mulheres, com o Creme Rugol‖. O Laboratório 

Aclimação assumiu o produto em 1934 e, aos poucos, foram tentando atualiza-lo frente à competição com 

produtos. Disponível em: http://www.mofolandia.com.br/mofolandia_nova/cosmeticos 
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massagens faciaes e é bom para todas as cutis. É o melhor para aplicar-se 

antes do pós de arroz. (REVISTA FEMININA, 1932, s/n, sic). 

 

Na revista Claudia tem-se o anúncio do creme antirrugas Q10, de Nívea Visage, que 

explora a foto da cantora brasileira de música popular, Vanessa da Mata. A cantora está de 

tiara, realçando o rosto e os cabelos crespos, diferentemente da maior parte das modelos da 

Nívea. Com uma pele morena e cabelos naturais, Vanessa usa pouca maquiagem e esboça um 

sorriso leve. Usa uma blusa de renda branca. Há também em seu rosto uma espécie de 

tatuagem, feita graficamente, na qual apresenta-se o logotipo do produto Q10 em letras 

douradas. O slogan de Nívea é ―Feito especialmente para quem quer uma aparência mais 

jovem, ou seja, toda mulher‖. A utilização da afirmação generaliza a máxima de que o gênero 

feminino quer ser mais jovem. Para reafirmar, há uma pequena assinatura da cantora depois 

de fechar as aspas do slogan. Na página, uma faixa azul destaca o texto ―A Nova Linha Q10, 

agora com Max Creatina Ativa, atua nas camadas mais profundas da pele, proporcionando 

mais firmeza e elasticidade. Experimente esta inovação‖. (REVISTA CLAUDIA, 2013, p. 

167) 

A análise desse par de anúncios reforça o processo de significação do par anterior, isto 

é, de que a beleza é fundamental. Já o enunciado da Revista Feminina tem a seguinte 

expressão: ―extingue as sardas, manchas, cravos e pannos e espinhas, deixando a pelle alva e 

suave; não estimula o crescimento de pellos no rosto e imprime à cutis um tom sadio e 

loução‖ (REVISTA FEMININA, 1932, s/n, sic). A referência à questão das manchas no rosto, 

comum às pessoas morenas e negras, e também a palavra ―alva‖, dão uma noção de que a 

mulher bela tem pele clara.  

Já em Claudia, a própria Vanessa, cantora popular de músicas que refletem a 

brasilidade, define-se como mestiça em entrevista concedida ao canal Uol e ao jornalista 

Marcos Melo. Na indagação, ele faz referência à música ―Eu Sou Neguinha‖, e a cantora 

responde ―eu sou uma pessoa muito mestiça. Alguns dizem que sou negra por causa do cabelo 

e outros dizem que sou branca. Esta música tem uma letra mais profunda porque é o Caetano 

dizendo que é ‗neguinha‘. Eu interpretando quis me perguntar ‗Eu Sou Neguinha?‘
31

‖. A 

maioria dos anúncios de Nívea tem como modelo mulheres brancas, o que marca a 

contemporaneidade do produto, que indica ―sem preconceito‖. 

 

 

                                                 
31

 Disponível em: www.musica.uol.com.br/ultnot/2007/08/28/ 
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Quadro 2 – Síntese de Análise das propagandas – Eixo Beleza 

Categorias de Análise Gênero Propaganda 

Conteúdo temático O tema das propagandas gira em torno dos 

produtos de beleza. Na revista Feminina, 

o produto oferecido é ―ideal‖ para mulher 

recuperar as energias, tendo em vista que 

ela possui uma vida agitada, pois possui 

muitos afazeres domésticos. Na revista 

Claudia, o produto alimentício é 

direcionado às crianças, a fim de que 

tenha um bom desenvolvimento. As mães 

que dão o produto aos filhos são ―boas 

mães‖. 

Análise da construção composicional 

do gênero 

Exploração da imagem de mulheres belas, 

associadas aos produtos de cosméticos. 

Análise do estilo Há a mescla de texto escrito e texto não 

verbal, com o objetivo de convencer as 

mulheres que elas necessitam comprar os 

produtos a fim de ficarem belas. No caso das 

modelos, não há expressões de rugas, ou seja, 

tanto na revista Feminina quanto em Claudia 

usam-se estratégias para amenizar as 

expressões, dando a ideia de uma pele 

perfeita. 

Signo Nas propagandas selecionadas, verificou-se a 

perpetuação de uma idealização da mulher, ou 

seja, ela tem que estar bela, com a pele 

perfeita, sem manchas, espinhas etc. Nas 

propagandas, passa-se a ideia de que a beleza 

se compra.  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

5.2.3 Eixo temático: Saúde 

 

 Para o eixo temático Saúde, escolhemos 3 pares de propagandas, retiradas das revistas 

elencadas para este estudo. Vejamos o primeiro par abaixo: 
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Figura 10 – Saúde feminina 

 

Fonte: Revista Feminina (1936, n. 261) e Revista Claudia (2013, maio, p. 189). 

 

Na Revista Feminina, a figura da mulher aparece à esquerda do anúncio. Há uma 

representação do rosto e das mãos, mas não do corpo. Percebe-se um penteado alinhado e 

mãos bem tratadas. A mulher apoia o rosto sobre as mãos entrelaçadas. Não há referência 

visual a nenhum ―mal‖. A figura retrata uma mulher bonita. 

Ainda na Revista Feminina, a face verbal da composição alinha-se ao desenho. Em 

letras maiúsculas, surge um período marcado pela inversão entre sujeito e predicado: ―Perderá 

a senhora a sua belleza‖. A oração subordinada segue na linha inferior, menos evidente: ―se 

não procurar o seu mal‖. Não há menção explícita a nenhum nome que remeta ao período 

menstrual (cólicas, menstruação etc.). Nota-se o uso do verbo ―procurar‖ com a acepção de 

―curar‖. No período seguinte, que vem logo abaixo, há uma ordem direta entre sujeito e 

predicado: ―A mulher soffre de incômodos secretos desde mocinha até a edade crítica‖ (sic). 

Sobre o exposto, destaca-se o campo lexical do ―segredo‖, cujo sentido é reforçado pela 

diminuição do tamanho da fonte. O nome do medicamento, com referência explícita ao corpo 

(útero), aparece em fonte maior, em cor clara destacada sobre um fundo escuro. Essa 

composição dialoga com a figura da mulher, clara, disposta sobre um fundo mais escuro. 
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Em Claudia, observa-se o anúncio de absorvente, com perfil mais natural do que os 

que estão no mercado. Trata-se de um anúncio produzido em página inteira e que tem como 

modelo a atriz Paola Oliveira, mostrando o corpo semidesnudo com uma lingerie branca. A 

atriz tem mãos e pernas cruzadas e deixa apenas braços, pernas e pés descobertos. A posição 

cobre cintura e seios. Ela esboça um sorriso suave, expressando naturalidade. A propaganda 

traz a frase ―você sabia que irritação não precisa fazer parte daqueles dias?‖. Na sequência, 

observa-se que o anúncio do produto apresenta uma explicação mais extensa quando 

comparado à maioria dos anúncios de Claudia: ―Os absorventes e protetores diários Naturella 

oferecem superabsorção e são os únicos com Dermocrem, um toque seco que forma uma leve 

camada protetora sobre a pele, ajudando a reduzir o atrito e a prevenir irritações‖. Em 

seguida, aparece a figura do absorvente, com a imagem da embalagem em dois tipos. No final 

do anúncio, está a frase ―Naturella com Dermocrem, Saudável para sua pele. Previne 

irritações‖. O fundo da propaganda é em verde, remetendo à natureza, e a pose que a atriz faz 

remete ao sentido de estar abraçando a si mesma, reforçando a ideia de como é necessário 

cuidar-se. Há uma moldura em torno da foto com desenhos de flores em rascunho, como num 

gesto de aconchego e conforto. 

No enunciado da propaganda, há algumas palavras que reforçam um tabu sobre a 

menstruação, com uso de ―aqueles dias‖. Trata-se de um eufemismo, tanto quanto 

―incômodos secretos‖. Isso não é lei para os anúncios de produtos ligados ao período 

menstrual, mas o fato de aparecer aqui mostra que ainda há certa resistência em explicitar um 

fator biológico, comum na época em que Revista Feminina circulou. 

O enunciado mantém a dualidade do período menstrual, sofrimento versus serenidade 

na Revista Feminina, e sofrimento versus felicidade em Claudia. Isso fica latente pela 

expressão das mulheres no desenho e na foto. Em Claudia, o enunciado produz a ideia de que 

é possível não sofrer e ser feliz durante a menstruação. Isso é marca da contemporaneidade.  

Agora, tem-se o segundo par de propagandas do eixo saúde: 
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Figura 11 – Longevidade 

 

Fonte: Revista Feminina (1935, n. 252) e Revista Claudia (2011, outubro, p. 27) 

 

Na Revista Feminina, o anúncio do Tonico Vinovita é simples. A partir de um desenho 

em círculo, como uma mandala, sai um raio com o logotipo do produto Tonico Poderoso 

Vinovita, ―o vinho da Vida - Restaurador de Forças‖. A propaganda localiza-se na parte 

inferior esquerda da página. E o anúncio está na mesma página da publicidade do Elixir de 

Inhame. 

Em Claudia, o anúncio da Lipomax está em página inteira, apresentando o shake para 

emagrecimento. O slogan é ―O que você perde em peso ganha em elogios. Lipomax. A mais 

nova receita para quem quer emagrecer de forma rápida e saudável‖. Ao contrário da maioria 

dos anúncios de Claudia, a propaganda de Lipomax explora o teor descritivo, com o seguinte 

texto ―Inovações [...] já contém leite desnatado, basta apenas adicionar água. Lipomax 

também possui colágeno, que combate a flacidez da pele. Praticidade - Lipomax vem em 

saches portáteis que você pode levar onde quiser‖. A palavra ―quiser‖ possui o signo 

ideológico que marca movimento, produzindo o sentido contemporâneo de que a mulher vai 

para todos os lugares e não é mais cativa ao lar.  

Na propaganda, a mulher aparece sorrindo, com uma roupa para prática de esportes e 

com os braços cruzados. Há também as figuras do copo de água, do copo de shake preparado 

e de uma menção ao produto da concorrência, que necessita da adição de leite.  
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Quanto à marca linguística, observa-se a tendência a reforçar o verbo ―veja a 

diferença‖. Há no mercado outros shakes, mas esse, referindo-se à Lipomax, tem um 

diferencial, pois não precisa do leite, o qual tem o seu consumo questionado atualmente 

devido às pessoas que apresentam intolerância ou quadro alérgico à lactose.  

 Passemos, agora, a outro par de propagandas do eixo saúde. 

 

Figura 12 – Comparação entre Revista Feminina e Claudia – eixo temático: saúde 

 

Fonte: Revista Feminina (1934, n. 255) e Revista Claudia (2013, p. 239). 

 

O produto anunciado na Revista Feminina aparece com um texto e imagem de família 

na hora da refeição. O anúncio está localizado na parte superior esquerda da página, ocupando 

uma coluna e meia de texto. Nessa página, a Revista Feminina traz duas colunas de texto. A 

imagem é de um casal e dois filhos. A mulher está servindo um prato quente. As figuras das 

crianças aparecem na posição de espera da refeição e o homem, com a cabeça abaixada, 

expressando um mal estar. Traz o seguinte texto: 

 

É muito raro que ao menos um membro da família não se queixe de vez em 

quando dos males de estomago. Hoje foi o Dono da Casa que comeu um 

prato que não lhe fez bem, amanhã será a vez da Dona da Casa. 

Frequentemente são as creanças muito golosas, que abusando das cousas 

boas, ficam com o estomago desarranjado. Por conseguinte toda a mãe de 

família deve ter à mão, para uso immediato, um vidro de Magnésia Bisurada. 

A maioria dos incômodos do estomago são causados ou acompanhados por 

um excesso de acidez que se manifesta pela dilatação, por azias, por 

azedumes, flatulência e indigestão. A Magnésia Bisurada neutraliza 
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rapidamente a acidez, protege as paredes delicadas do estômago e faz 

desapparecer a dor desde a primeira dose. A Magnésia Bisurada facilita o 

bom funcionamento do apparelhuo digestivo encontra-se à venda em todas 

as pharmacias, em pó e em comprimidos. É o verdadeiro tratamento alcalin o 

para combater os effeitos d`um excesso de acidez. (REVISTA FEMININA, 

1934, n. 255, sic) 

 

Nesse anúncio, há uma referência ao uso familiar do produto, mas é a mulher que 

dirige o seu uso, fazendo referência a essa como ―Rainha do lar‖, a qual também atua como 

enfermeira, cuidadora do marido, dos filhos, da saúde e do bem-estar de todos. Esses sentidos 

se constroem com os enunciados concretos da época, num texto narrativo. O início do 

anúncio, mais especificamente na oração ―É muito raro que ao menos um membro da família 

não se queixe de vez em quando dos males de estomago‖, mostra o sentido da mulher como 

cuidadora. Esse enunciado concreto vai se formando à medida que o texto utiliza outros 

enunciados e forma juízos de valor. Por conseguinte, ―toda mãe de família deve ter à mão, 

para uso immediato, um vidro de Magnésia Bisurada‖.  

Em Claudia aparece a imagem do fitoterápico alcachofra, vendido sem receita em 

farmácias e drogarias. O produto, de nome científico Cynarascolmus, feito a partir do extrato 

seco da planta, auxilia na digestão. O slogan principal Ser levinha é show está junto à imagem 

de duas moças, vestidas de calça jeans e camiseta regata branca, em duas posições diferentes. 

A moça é branca, tem cabelos levemente ondulados e em ambas observa-se um sorriso, 

mostrando leveza. O slogan do produto é ―Seja uma levinha e fique de bem com a vida”, o 

qual aparece acima do texto: ―fique ligada: alcachofra é a tradicional da caixinha azul e verde. 

Facilita a digestão das gorduras, alivia a sensação de desconforto abdominal e náuseas. É um 

produto fitoterápico sem açúcar que ajuda você a enfrentar o dia sem perder a leveza!‖  

Isso! A descrição já aponta para algumas questões relevantes, como:  

- A mulher de Revista Feminina só se define em relação à família: é a dona da casa, a 

mãe de família; a mulher de Claudia mostra a composição verbo-visual, define-se por si 

mesma; a publicidade atua levando em conta o desejo do consumidor. Na Revista Feminina, 

qual é o desejo? Ter uma família feliz e saudável. Em Claudia, a ideia de ser magra, que é 

expressa numa variedade de outros enunciados, mostra o sentido de exigência. No texto 

(levinha), na imagem da mulher-gazela, está implícito o fato de ―auxiliar a digestão das 

gorduras‖ ser o primeiro item na lista de feitos do produto; na descrição ―sem açúcar‖ e no 

reforço ―sem perder a leveza‖.  

É possível ver nesse anúncio como os enunciados concretos dialogam e vão formando 

uma teia de sentidos para ter a responsividade ativa do público leitor. O enunciado da 
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propaganda traz muitos enunciados atuais, por meio de orações com signos ideológicos 

nítidos. A palavra leveza mostra o sentido da noção de culpa. Ser leve é não comer o que 

engorda, o que deixa a mulher com uma sensação de bem-estar. 

Os elementos analisados até o memento podem ser traduzidos na seguinte imagem, 

que tenta fazer alusão e relação aos elementos que constituem o gênero propaganda. A base 

do eixo é a IDEOLOGIA E A PROPAGANDA, depois, seguem outros processos por meio da 

interação social da Língua. 

 

 

Figura 13 – Ideologia e a propaganda 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Como ilustrado na imagem acima, e corroborando da perspectiva de  

Bakhtin/Volochinov ([1292]2002), o enunciado concreto se faz com orações, que ganham 

sentido e juízo de valor quando se expressam dentro de um contexto histórico, social e 

cultural. No caso da Revista Feminina, a oração do anúncio: ―A maioria dos incômodos do 

estomago são causados ou acompanhados por um excesso de acidez que se manifesta pela 

dilatação, por azias, por azedumes, flatulência e indigestão‖ mostra o sentido oral, como o 

gênero secundário vai se formando a partir de uma afirmação sem base científica, que pode 

ser dita em outras esferas de circulação. Nesse caso, o que completa o enunciado é o produto, 

magnésia bisurada, dando forma e sentido ao texto. 
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No sentido dialógico, tanto a primeira como a segunda propaganda, são permeados por 

outros discursos. A Revista Feminina mostra as vozes do anunciante, das relações de trabalho 

que levam ao bem estar familiar, com o jantar em família, da mãe acolhedora que serve a 

família no jantar. Nessa trama, entra o signo ideológico, ou seja, a consciência de que é 

necessário manter esse ritual para a manutenção de uma ordem vigente, de produção e 

consumo.  

É possível ver nesse anúncio como os enunciados concretos dialogam e vão formando 

uma teia de sentidos para ter a responsividade ativa do público leitor. O enunciado da 

propaganda traz muitos enunciados atuais, por meio de orações com signos ideológicos 

nítidos. A palavra leveza mostra o sentido da noção de culpa. Ser leve é não comer o que 

engorda, o que deixa a mulher com uma sensação de bem-estar. 

A riqueza do enunciado está no fato de a mulher conseguir ―se livrar‖ da prescrição: 

―seja mãe, seja dona de casa‖; e é capturada pela prescrição ―seja magra, gostosa, saudável e 

feliz‖. Em Claudia, essa série de injunções nos enunciados aponta para o ―dever ser‖, isto é, 

para a obrigatoriedade de seguir os ditames de um conceito de beleza. Na Revista Feminina, o 

enunciado utiliza argumentação construída por diversas bases textuais, como exposição, 

narração, injunção, orações abstratas fora daquele contexto.  

Podemos sistematizar a análise as propagandas com o quadro a seguir. Nele, 

descrevemos as principais características do gênero analisado, seguindo a perspectiva 

bakhtiniana: 

 

Quadro 3 – Síntese de Análise das propagandas – Eixo Saúde 

Categorias de Análise Gênero Propaganda 

Conteúdo temático O tema das propagandas gira em torno dos 

produtos que contribuem para a saúde 

feminina, os quais colaboram para que 

elas se sintam bem no período menstrual e 

outros produtos que fazem com continuem 

magras.  

Análise da construção composicional 

do gênero 

Exploração da imagem de mulheres belas, 

associadas aos produtos de bem estar e de 

emagrecimento. Há frases curtas, bem 

destacadas, incentivando a compra dos 

produtos. 

Análise do estilo Há a mescla de texto escrito e texto não 

verbal, com o objetivo de convencer as 

mulheres que elas necessitam comprar os 

produtos a fim de ficarem bem nos perídos 

menstruais e também ficarem magras e 

manterem a saúde delas e da família.  No caso 
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das modelos, todas sã magras e estão com 

suas feições sorridentes, demonstrando 

felicidade.  

Signo Perpetua-se a ideia de que a mulher 

sempre tem que estar bem, mesmo nos 

períodos ―difíceis‖ a fim de cuidar dos 

seus afazeres e da família. Além disso, 

mantém-se a ideia de que existe um 

padrão de beleza, e elas só serão felizes se 

forem magras. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

 

5.3 O UNIVERSO PUBLICITÁRIO E A RELAÇÃO DIALÓGICA ENTRE AS 

PROPAGANDAS 

 

Analisar a propaganda dirigida ao público feminino, sob o horizonte teórico do 

método dialógico, leva ao desafio de conceber um novo olhar para a comunicação humana na 

e pela língua, nos mecanismos discursivos da ideologia, no dialogismo/alteridade, na 

heterogeneidade do discurso, no diálogo inconcluso, na subjetividade, nos múltiplos sentidos 

do teor propagandístico. Nessa tessitura da linguagem, as escolhas sígnicas relativas ao 

discurso na comunicação verbo-visual são realizadas de forma a encantar, seduzir e levar a 

determinados comportamentos de consumo e formação de opiniões. 

Nas escolhas das palavras que servirão para compor o texto, que não se atêm apenas à 

escrita, mas também à imagem, utilizam-se elementos sígnicos dialéticos que fazem parte da 

construção da linguagem humana na sua essência e na história. A escolha do aporte teórico se 

deu em função de as obras do Círculo reunir conceitos para além do estruturalismo, da lógica 

racionalista, do objetivismo – que veem o fenômeno da língua como abstrato, despido de 

intersecções com uma visão do mundo social e, dessa forma, é puramente objetiva e idealista.  

A comunicação, na sua plenitude, ocorre na e pela linguagem, nas relações cotidianas, 

nas experiências vividas, numa visão de mundo ampla e diversa. No objeto propaganda, o 

enunciado é parte de outras interpretações, ―se avaliando a perspectiva em que se deu o 

contexto maior em que se insere‖ (BRAIT; MELO, 2008, p. 71). 

Perguntas como ―A quem se dirige o enunciado?‖, ―Como o Locutor percebe e 

imagina seu destinatário?‖, ―Qual a força de influência do destinatário sobre o enunciado?‖, 
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ajudam a compreender a composição e o estilo do enunciado, apontando para traços de autoria 

e para o que há de extraverbal na constituição do verbal (BRAIT; MELO, 2008, p. 72). 

Segundo Brait e Melo (2008), no caso do enunciado verbo-visual, há de se considerar 

que essa linguagem é carregada de sentidos, ou seja, a linguagem da vida humana, seja 

simples ou complexa, expressa na propaganda, recurso que se utiliza maciçamente das 

réplicas de diálogos do cotidiano, que são analisados para atender ao objetivo da pesquisa. 

Elencar os fios condutores da propaganda que almejam vender uma ideia, impor 

comportamentos, utilizar o sentimento como imperativo de ações, alijando o homem de uma 

consciência racional, conduz a pesquisa, que se apresenta num prisma de conhecer o diálogo, 

na sua multiplicidade de vozes, posto ao público feminino na e pela linguagem 

propagandística, como ressalta Barros: ―A língua é dialógica e complexa, pois nela se 

imprimem historicamente e pelo uso as relações dialógicas dos discursos‖ (BARROS, 1997, 

p. 34). 

Segundo Barros e Fiorin (1999), a intertextualidade ou dialogismo é a incorporação de 

um elemento discursivo a outro. Para eles, quando um autor constrói a sua obra com 

referências a textos, imagens ou a sons de outras obras e autores e até por si mesmo, como 

uma forma de reverencia, de complemento e de elaboração do nexo e sentido deste 

texto/imagem. 

As relações dialógicas expressas num meio específico de comunicação, a propaganda, 

estão entrelaçadas a um amplo fenômeno, no qual os diálogos comunicacionais são réplicas 

das conversas do cotidiano, universalmente, que, nas palavras de Bakhtin/Volochinov 

([1929], 2002), penetram toda a linguagem humana e todas as relações e manifestações da 

vida humana, em suma, tudo o que tem sentido e importância. 

Do latim propagare, a compreensão de propaganda em revistas femininas ocorre na 

relação do homem com o que se quer que seja propagado, insinuado, vendido, perpassado 

como verdade, principalmente a ideologia, um meio de expor ideias, provocando a difusão de 

sentidos diversos pelo e no discurso. 

É relevante esclarecer que se opta pelo termo propaganda em detrimento do termo 

publicidade, do francês Publicité e do latim publicus, qualidade do que é público. Entretanto, 

há similaridades entre as duas terminologias e, por isso, as indicações teóricas sobre 

propaganda aliam-se à difusão de ideias e ideologias. 

Quando a classe média urbana emerge com mais força no país, os veículos de 

comunicação social são reprodutores de determinada normatização e ideologias, 
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especialmente no que tange ao público feminino, uma vez que as mulheres não são registradas 

pela história tradicional na sua plenitude.  

Entende-se que, para estudar a mulher na modernidade, é fundamental verificar seu 

passado e, para isso, há fontes a serem desvendadas, descobertas, analisadas. Nos anos 30, o 

Brasil vivenciou a constituição de uma classe com ideários burgueses, com seu pilar na 

família e demais instrumentos ideológicos. Entende-se que a mulher teve papel fundamental 

no que tange tanto às relações privadas, como públicas, num encadeamento de 

comportamentos e atitudes, absorvido a partir da linguagem. Como destaca Silva (2004), ―é a 

mulher reprodutora da ideologia burguesa nascente nas cidades, nos anos 30, e a mulher 

moderna de hoje, cada qual ao seu tempo, mas no entremeio da linguagem que circula no 

mundo, pela e nas revistas‖ (SILVA, 2004, p. 26).  

Optou-se por manter as marcas da grafia dos anos 30, uma vez que, dessa forma, foi 

possível captar traços ideológicos e identitários de determinada época, fornecendo, com 

critérios, um texto fidedigno. Por outro lado, elementos linguísticos do texto estabelecido 

permitem – e têm sempre permitido – estudar a língua aí documentada.  

A partir do estudo, tem-se o entendimento de que é impossível estudar a evolução da 

língua dissociando-a completamente do ser social, do que ela se refrata e das condições 

socioeconômicas em que é produzida. O estudo da evolução da língua, para o teórico russo, 

pode ocorrer por meio ―da história da filosofia da palavra e da história da palavra na palavra. 

É nessa última perspectiva que se situa o nosso trabalho‖ (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 

[1929] 2002, p. 191). 

Nos anos 30, a mulher tem papel preponderante, colaborando para a formação de um 

Estado burguês, que, apesar de ter rompido teoricamente com os preceitos da República 

Velha, carregava em seu cerne os seus pilares, mesmo ao romper preceitos do estereótipo das 

tradições oligárquicas e, com um detalhe, sempre estando em consonância com o capital 

estrangeiro e as influências culturais.  

Pelas análises já realizadas, constatou-se que a sociedade de costumes foi, 

predominantemente, influenciada por um processo de modernização na Europa. No Brasil, 

principalmente nas grandes cidades, com maior predominância em São Paulo, houve a 

expansão da indústria têxtil, de cosméticos e mais adiante, na década de 50, eletrodomésticos 

e meios de comunicação de massa mais incisivos, como a TV. As revistas femininas passam a 

reproduzir modelos de roupas, copiados por modistas e costureiras.  

Pela análise dos corpora, confirmou-se: a mulher de classe média, que, nos anos 30, 

com o letramento de camadas mais abastadas, teve condições de utilizar-se do saber e da 
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informação, especialmente com a leitura de livros e de revistas, mas com restrições. Já a de 

hoje se torna agente multiplicador dos ideais da revolução burguesa, que transferiu seu 

poderio econômico dos cafezais para os centros urbanos. 

Para melhor compreender esse momento histórico, mediante as fontes já consultadas 

ao longo do estudo, percebeu-se o quanto é importante retomar a memória das mulheres. Na 

época em que a Revista Feminina circulou, houve acontecimentos marcantes, como o 

surgimento de veículos de comunicação de massa. As revistas passavam, então, a reproduzir 

esse ideário doutrinador do comportamento feminino. Os anos 30, intensamente estudados, 

revelam uma revolução no Brasil, no campo público e no privado.  

A partir da linha bakhtiniana, realizou-se uma abordagem da imprensa feminina no 

contexto da grande imprensa brasileira, utilizando a linguagem como ponto de referência. 

Seguindo esse pressuposto, o enfoque das análises foi direcionado para a História, para a 

Filosofia da Linguagem e também para o diálogo externo midiatizado pelas matérias e artigos 

da imprensa feminina
32

: ―A imprensa feminina está estreitamente ligada ao contexto histórico 

que cria razões para seu surgimento, e que interfere em cada passo de sua evolução. Jornais e 

revistas femininas funcionam como um termômetro dos costumes de época‖ (BUITONI, 

1990, p. 24).  

O discurso dessa imprensa dirigida percebe o signo e o que lhe é exterior, na 

interdiscursividade, na relação entre o eu e o outro, entre os muitos eus e os muitos outros, 

marcada no signo linguístico. Com ênfase na Filosofia da Linguagem, é pertinente a análise 

acerca dessa ciência, feita por afirmação de Adail Sobral, quando ele discorre sobre o 

fenômeno das relações e não das dicotomias entre elementos do objeto estudado
33

.  

Na análise empreendida, é pertinente a seguinte afirmação de Bakthin/Volochinov: 

 

A época, o meio social, o micromundo — o da família, dos amigos e 

conhecidos, dos colegas — que vê o homem crescer e viver, sempre possui 

seus enunciados que servem de norma, dão o tom; são obras científicas, 

literárias, ideológicas [...] Toda época, em cada uma das esferas da vida e da 

realidade, tem tradições acatadas que se expressam e se preservam sob o 

invólucro das palavras, das obras, dos enunciados, das locuções, etc. Há 

sempre certo número de ideias diretrizes que emanam dos ―luminares‖ da 

                                                 
32

  A partir de pesquisas sobre a imprensa, com a gênese marcada pelas pesquisas de Dulcília Buitoni (1980), 

que propagou o termo ―imprensa feminina‖, diz-se dessa categoria toda a publicação, editada por mulheres e 

homens, voltadas ao público feminino, dirigidas e pensadas para mulheres (BUITONI, 1990, p. 16).  
33

 Dentre as principais relações consideradas, tem-se: a) forma e conteúdo material; b) resultado-processo; c) 

material-organização arquitetônica; d) individualidade-interação entre indivíduos; e) cognição e vida prática; f) 

universalidade-singularidade; g) objetividade (o real concreto), objetivação (manifestação semiótica da 

objetividade); h) estética/ética/cognição (esta última em termos de conhecimento, não de processamento 

cerebral) (SOBRAL, 2008, p. 137). 
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época, certo número de objetivos que se perseguem, certo número de 

palavras de ordem, etc. Sem falar do modelo das antologias escolares que 

servem de base para o estudo da língua materna e que, decerto, são sempre 

expressivas (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929], 2002, p. 314). 

 

Diante desse cenário, em dois tempos diferentes, é necessário analisar, historicamente, 

os enunciados para verificar o papel da língua nesse mecanismo, uma vez que as marcas na 

escrita em duas épocas diferentes são também um meio de analisar a ideologia, uma 

determinante do sentido que está presente no interior do discurso e que, ao mesmo tempo, se 

reflete na exterioridade e que dela é reflexo.  

 

5.4 O ENUNCIADO DA PROPAGANDA 

 

Segundo Bakhtin/Volochinov ([1929], 2002), as relações entre linguagem e a 

sociedade, colocadas sob a ótica da dialética do signo, têm efeito nas estruturas sociais. Essa 

afirmação mostra o quão amplo é o legado de Bakhtin/Volochinov para os estudos filosóficos 

da linguagem, que vão além da língua no racionalismo ou mesmo dos preceitos idealistas e 

subjetivos da linguística saussuriana e de seus paradigmas dicotômicos. 

À guisa da teoria bakhtiniana, é essencial a caracterização discursiva do perfil da 

mulher burguesa dentro do contexto sócio-histórico. Nesse sentido, buscou-se desvelar o 

perfil feminino implícito nos enunciados discursivos das revistas, que, assim como os jornais, 

expressavam de sua forma a lógica do sistema capitalista dos anos 30.  

Quanto à necessidade de o pesquisador olhar e observar no conjunto do enunciado, do 

discurso, de que forma ocorre a confluência das vozes, significa muito mais uma interpretação 

do discurso alheio, ―ou a manipulação na direção da argumentação autoritária, ou mesmo a 

apropriação e subversão desse discurso‖ (BRAIT, 1999, p. 25). 

A intertextualidade na obra de Bakhtin é ―interna‖, que polemiza no texto, 

reproduzindo o diálogo com outros, quando o discurso mostrado oculta outras vozes e mostra-

se como verdade, como ―discurso autoritário é aquele em que se abafam as vozes dos 

percursos em conflito, em que se perde a ambigüidade das múltiplas posições, em que o 

discurso se cristaliza e se faz discurso da verdade única, absoluta, incontestável‖ (BARROS, 

1999, p. 6).  

Quanto ao objeto, Barros (1997) elenca quatro definições importantes sobre o seu 

papel no texto. O autor relaciona a inexistência do texto fora do contexto social ao fato de que 

não há como dissociá-lo do social e reduzi-lo à sua materialidade linguística (empirismo 
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objetivo) ou dissolvê-lo nos estados psíquicos daqueles que o produzem ou o interpretam 

(empirismo subjetivo). São eles:  

 

a - objeto significante ou de significação, isto é, o texto significa. De um 

lado opõe-se, assim. "coisa" a "signo"; de outro. Fica claro que as ciências 

humanas se preocupam com os processos de significação [...]; 

b - produto da criação ideológica ou de uma enunciação. Com tudo o que 

está ai subentendido: contexto histórico, social, cultural, etc. Em outras 

palavras, o texto não existe fora da sociedade; 

c - dialógico: já como conseqüência das duas características anteriores. o 

texto é constitutivamente dialógico; define-se pelo diálogo entre os 

interlocutores e pelo diálogo com outros textos (da situação, da enunciação) 

e só assim, dialogicamente, constrói-se a significação; 

d - único, não reproduzível: os traços mencionados fazem do texto um objeto 

único, não reiterável ou repetível (BARROS, 1997, p. 26). 

 

Quanto à ―opção pelo social‖, outros aspectos do dialogismo entre interlocutores são 

também considerados por Barros, dos quais há dois outros fatores importantes a serem 

considerados na pesquisa em enunciados de propaganda: 

 

a - a interação entre interlocutores é o principio fundador da linguagem. [...] 

Bakhtin vai mais longe do que os lingüistas saussurianos, pois como vimos, 

considera não apenas que a linguagem é fundamental para a comunicação, 

mas que a interação dos interlocutores funda a linguagem; 

b - o sentido do texto e a significação das palavras dependem da relação 

entre sujeitos; 

c - a intersubjetividade é anterior à subjetividade, pois a relação entre os 

interlocutores não apenas funda a linguagem e dá sentido ao texto, como 

também constrói os próprios sujeitos produtores do texto;  

 d - as observações feitas podem conduzir a conclusões equivocadas sobre a 

concepção bakhtiniana de sujeito, considerando-a "individualista" ou 

"subjetivista". (BARROS, 1997, p. 26). 

 

O princípio norteador sobre o fato de a interação ser o princípio fundador da 

linguagem é pertinente, pois, no gênero analisado, é utilizado esse recurso para dialogar com 

o público. Nesse caso, há vários sujeitos interligados, o veículo de comunicação, com a sua 

linha editorial, a voz do editor, o autor das reportagens dispostas na página em que estão 

impressas as propagandas. É de se notar que a matéria tem um matiz referente na condução 

propagandística, a voz do publicitário, que interliga outras vozes, a de quem faz a arte da 

propaganda impressa, o redator publicitário e a mensagem da publicidade, que detém a voz a 

empresa que anuncia. Todas essas vozes interligam-se para direcionar outra voz, a do público 

feminino, que consome o produto. Por trás desse produto, existe a voz das relações de 

mercado. 
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Nesse emaranhado de vozes, entram a questão do sentido do texto, da significação das 

palavras, da intersubjetividade, uma vez que, segundo Barros (1997), a relação entre 

interlocutores não apenas funda a linguagem e dá sentido ao texto, mas também constrói seus 

próprios sujeitos.  

Os enunciados discursivos das revistas femininas mostram as dicotomias da sociedade: 

homem-mulher, adulto-criança, forte-fraco, honestidade-desonestidade, cujos padrões são 

sublimares e colocados em forma de textos e imagens. 

Na propaganda, o discurso tem múltiplos interlocutores, utilizando-se de mecanismos 

verbo-visuais e de um apelo aos múltiplos sentidos, despidos de racionalidade. A mulher se 

mescla nessa teia linguística, numa mistura de papéis: a mulher que escreve a revista e a 

mulher que lê o produto editorial.  

Como o ideário de uma época é transformador, por meio de uma linguagem 

aparentemente inofensiva, esses efeitos são traços discursivos e não puramente formais da 

linguagem: o que é interpretado como ―fechamento‖, por exemplo, dependerá do contexto 

concreto da elocução e é variável de uma situação comunicativa para outra (EAGLETON, 

[1991] 1997). Se toda linguagem articula interesses específicos, então, aparentemente, toda 

linguagem seria ideológica. Como assevera Eagleton, 

 

O conceito clássico de ideologia não se limita, de maneira nenhuma, ao 

―discurso interessado‖ ou à produção de efeitos persuasivos. Refere-se ao 

modo pelo qual os interesses de certo tipo são mascarados, racionalizados, 

naturalizados, universalizados, legitimados em nome de certas formas de 

poder político, e há muito a perder politicamente quando essas estratégias 

discursivas vitais são dissolvidas em alguma categoria indiferenciada e 

amorfa de ―interesses‖. (EAGLETON, [1991] 1997, p. 178). 

 

Eagleton não restringe a ideologia à linguagem e diz que essa questão está 

estreitamente ligada ao poder, que é tácito nos mecanismos de discurso. O discurso e a 

ideologia representam focos de poder, pois 

 

[...] Representa os pontos em que o poder tem impacto sobre certas 

enunciações e inscreve-se tacitamente dentro delas. Mas não deve, portanto, 

ser igualada a nenhuma forma de partidarismo discursivo, discurso 

―interessado‖ ou viés retórico; antes, o conceito de ideologia tem como 

objetivo revelar algo da relação entre uma enunciação e suas condições 

materiais de possibilidade. (EAGLETON, [1991] 1997, p. 195). 

 

Eagleton utiliza alguns conceitos para denominar as ideologias dominantes e de 

oposição como, por exemplo, a unificação, a identificação espúria, a naturalização, a ilusão, a 
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autoilusão e a racionalização. ―Mas não fazem isso universalmente; na verdade, é duvidoso 

que se possam atribuir à ideologia quaisquer características invariáveis” (EAGLETON, 

[1991] 1997, p. 194). 

Barros (1999, p. 33) analisa o horizonte teórico de Bakhtin/Volochinov no que tange 

ao princípio constitutivo da linguagem e à condição do sentido do discurso. Nesse caminho de 

análise, o discurso deixa de ser individual e ocorre na interlocução dialógica. Essa construção 

é realizada por seres sociais que formam um diálogo entre discursos. 

Na análise empreendida, não se dissocia a comunicação de suas formas de base 

material. Antes de se analisarem alguns trechos da Revista Feminina, optou-se por uma breve 

análise do contexto de nascimento e permanência da Revista Feminina. Os textos analisados, 

que antecedem a análise final das propagandas, corpora desta tese, foram extraídos de 

números que circularam nessa época.  

 

5.5 A CONSTRUÇÃO DOS DISCURSOS DA PROPAGANDA E SUAS MÚLTIPLAS 

VOZES 

 

As propagandas, veiculadas em duas épocas distintas da sociedade brasileira, nos anos 

30 e na contemporaneidade, tratam de relações dialógicas, cada qual fazendo uso de 

determinada sintaxe. Entretanto, o discurso carrega em si uma multiplicidade de outras vozes 

e desvela os princípios dialógicos. Para Bakhtin/Volochinov, ―o discurso citado é o discurso 

no discurso, a enunciação na enunciação, mas é, ao mesmo tempo, um discurso sobre o 

discurso, uma enunciação sobre a enunciação. Aquilo de que nós falamos é apenas o conteúdo 

do discurso‖ (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 149).  

Desse modo, o discurso de outrem vai além do tema, podendo adentrar nas 

construções sintáticas, ―assim, o discurso citado conserva sua autonomia estrutural e 

semântica sem nem por isso alterar a trama linguística do contexto que o integrou‖ 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 149). 

É dessa trama que se ocupa a pesquisa, uma vez que essa enunciação se integra na 

construção maior do discurso. Quando se inserem estruturas narrativas, a enunciação 

transforma-se em tema, pois, conforme Bakhtin/Volochinov, ―[...] faz parte integrante de sua 

unicidade temática, na qualidade de enunciação citada, uma enunciação com seu próprio 

tema: o tema autônomo então torna-se o tema de um tema‖ (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 

[1929] 2002, p. 149).  
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Para o filósofo russo, esse fenômeno da reação da palavra à palavra é, contudo, 

radicalmente diferente do que se passa no diálogo. Aí, as réplicas são gramaticalmente 

separadas e não são integradas a um contexto único. A lição bakhtiniana traz à tona o fato de 

que a linguagem está além da língua, não sendo uma orientação monológica, ―individual e 

isolada, mas a interação de pelo menos duas enunciações, isto é, o diálogo‖ 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 149). 

Outros questionamentos na obra de Bakhtin/Volochinov, mais aparente em Marxismo 

e Filosofia da Linguagem, levam à reflexão e questionamento sobre o discurso de outrem, e 

como, na realidade, ele é absorvido e respondido, além da experiência da enunciação de 

outrem na sua consciência, que se exprime por meio do discurso interior. O mecanismo desse 

processo não está no individual e sim na sociedade, 

 

[...] que escolhe e gramaticaliza – isto é, associa às estruturas gramaticais da 

língua – apenas os elementos da apreensão ativa, apreciativa, da enunciação 

de outrem que são socialmente pertinentes e constantes e que, por 

conseqüência, têm seu fundamento na existência econômica de uma 

comunidade linguística dada. (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 

150).  

 

Ao diferenciar a recepção ativa da enunciação e o processo de transmissão no 

contexto, assevera-se que as transmissões escritas sempre têm em foco uma terceira pessoa 

que reforça as influências sociais. Desse modo, não se retomam no discurso as palavras já 

pronunciadas, o que leva sempre a uma inserção, por parte do interlocutor, de suas próprias 

palavras, da situação de transmissão.  

Ao analisar as condições de transmissão da mensagem das propagandas, existe a 

intenção de influenciar o leitor da linguagem verbo-visual, contribuindo para uma tendência 

de apreensão ativa, ―no quadro do discurso interior; ora essas últimas só podem desenvolver-

se, por sua vez, dentro dos limites das formas existentes numa determinada língua para 

transmitir o discurso‖ (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 151). 

A questão da essência da enunciação está na alteridade, pois, palavras ideologicamente 

significativas têm sua expressão no discurso interior. Assim, entende-se que a pessoa que 

capta a enunciação não é privada da palavra, pois a traz no seu universo interior, no que se 

pode denominar de ―fundo perceptivo‖, nos e pelos enunciados discursivos. 

Nessa dinâmica, ocorre a orientação ativa do falante, que se efetua nos planos de 

emissão da palavra e do texto. Esse processo efetua-se nas operações de réplica interior de 
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comentário efetivo, híbridos na unidade de apreensão ativa e não isolados, de forma abstrata 

na direção do que diz Bakhtin/Volochinov.  

 

Qualquer que seja a orientação funcional de um determinado contexto – quer 

se trate de uma obra literária, de um artigo polêmico, da defesa de um 

advogado, etc. – nele discerniremos claramente essas duas tendências: o 

comentário efetivo, de um lado, e a réplica, de outro. Habitualmente, um dos 

dois é dominante. O discurso citado e o contexto narrativo unem-se por 

relações dinâmicas, complexas e tensas. (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 

[1929], 2002, p. 151).  

 

Com essa condução de raciocínio, erraram aqueles que dissociaram formas de 

transmissão do contexto narrativo, uma vez que o objeto verdadeiro deve ser a interação 

dinâmica do discurso a transmitir e daquele que o transmite. ―Na verdade, eles só têm uma 

existência real, só se formam e vivem através dessa inter-relação, e não de maneira isolada. O 

discurso citado e o contexto de transmissão são somente os termos de uma inter-relação 

dinâmica‖ (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 152). 

Nessa dinâmica discursiva, ocorre a inter-relação ideológica verbal. Nela, o indivíduo 

traz sua vivência de mundo, o discurso interior. Numa trama inter-verbal, menciona-se o 

discurso despersonalizado e objetificado, que terá sua apreensão responsiva a partir de fatores 

como grau de firmeza ideológica, de autoritarismo e de dogmatismo que o acompanha. Para o 

autor, ―quanto mais dogmática for a palavra, menos a apreensão apreciativa admitirá a 

passagem do verdadeiro ao falso, do bem ao mal, e mais impessoais serão as formas de 

transmissão do discurso de outrem‖ (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 153). 

As fronteiras entre o discurso citado do resto da enunciação são nítidas e há uma inter-

orientação entre discurso narrativo e o discurso citado. Sobre o estilo linear, a sua tendência 

principal ―[...] é criar contornos exteriores nítidos à volta do discurso citado, correspondendo 

a uma fraqueza do fator individual interno‖ (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 

154). 

Quando não existe esta linearidade, a 

 

própria língua elabora meios mais sutis e mais versáteis para permitir ao 

autor infiltrar suas réplicas e seus comentários no discurso de outrem. O 

contexto narrativo esforça-se por desfazer a estrutura compacta e fechada do 

sempre introduzido sob a forma de massa compacta, fechada e pouco 

individualizada. (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 154). 
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No quadro de deslinearização discursiva, o narrador pode apagar marcas fronteiriças 

do discurso citado, inserindo emoções, humor, ironia, encantamento ou desprezo. Nesse tipo 

de construção, o discurso autoritário e racionalista tende a desaparecer completamente e o que 

predomina é o relativismo. No capítulo nove de Marxismo e Filosofia da Linguagem, 

Bakhtin/Volochinov ([1929] 2002) expõe o funcionamento dessa dinâmica discursiva: 

 

Toda a essência da apreensão apreciativa da enunciação de outrem, tudo o 

que pode ser ideologicamente significativo tem sua expressão no discurso 

interior. Aquele que apreende a enunciação de outrem não é um ser mudo, 

privado da palavra, mas ao contrário um ser cheio de palavras interiores. 

Toda a sua atividade mental, o que se pode chamar o ―fundo perceptivo‖, é 

mediatizado para ele pelo discurso interior e é por aí que se opera a junção 

com o discurso apreendido do exterior. A palavra vai à palavra. 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 151). 

 

Nas análises acerca do discurso de outrem, discorre-se sobre a questão posta para 

aplicação nesta pesquisa, ou seja, o fato de o discurso literário transmitir com sutileza todas as 

transformações no processo de interação sócio-verbal. Nessa afirmação, apoia-se o fato de as 

propagandas utilizarem recursos estilísticos que vão da simples réplica do cotidiano às figuras 

de linguagem do discurso literário. 

 

A língua existe não por si mesma, mas somente em conjunção com a 

estrutura individual de uma enunciação concreta. É apenas através da 

enunciação que a língua toma contato com a comunicação, do seu poder vital 

e torna-se uma realidade. As condições da comunicação verbal, suas formas 

e seus métodos de diferenciação são determinados pelas condições sociais e 

econômicas da época. (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 157, 

grifos nossos). 

 

É importante, nesse caso, enquadrar em qual tipologia discursiva a propaganda se 

atém, porque o discurso retórico, diferentemente do discurso literário, não é tão livre na sua 

maneira de tratar as palavras de outrem: ―Ele tem um sentimento agudo dos direitos de 

propriedade da palavra e uma preocupação exagerada com a autenticidade‖ 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 157). 

Nesse caminho, as diferentes tipologias discursivas tendem a assumir algumas 

orientações, como no caso da linguagem judicial, discrepante entre o subjetivismo verbal das 

partes num processo e a objetividade do julgamento. Nessa situação, coisa parecida ocorre 

com a retórica política: há um peso específico em determinados tipos de discursos, que 

utilizam-se da retórica, dos argumentos ou outros mecanismos de argumentação, que são e 
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estão conformes a um dado grupo social, em determinada época: ―[...] Quanto mais forte for o 

sentimento de eminência hierárquica na enunciação de outrem, mais claramente definidas 

serão as suas fronteiras [...]‖ (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 157). 

Em resumo, Bakhtin/Volochinov declara que, na inter-relação dinâmica do discurso 

citado e do contexto narrativo, há relações dogmáticas, que foram se construindo ao longo dos 

anos. Primeiro, o dogmatismo autoritário, caracterizado pelo estilo linear, impessoal e 

monumental de transmitir a fala de outrem na Idade Média; segundo o dogmatismo 

racionalista, com seu estilo linear ainda mais pronunciado nos séculos XVII e XVIII. O 

terceiro tipo, tomado de um individualismo realista e crítico, com seu estilo pictórico e sua 

tendência para infiltrar o discurso citado com as réplicas e os comentários do autor (fim do 

século XVIII e começo do XIX); e, o quarto, o Individualismo relativista, com a sua diluição 

do contexto narrativo (época contemporânea).  

Os corpora de análise, constituídos das propagandas, têm como foco o individualismo 

crítico, dos séculos XVIII e XIX e o individualismo relativista. O primeiro, pela infiltração do 

discurso citado, com réplicas e comentários do autor e, na sequência, o Individualismo 

relativista, que dilui o contexto narrativo.  

No que tange à inexistência da língua por si mesma, mas somente em conjunção com a 

estrutura individual de uma enunciação concreta, argumenta-se que apenas por meio da 

enunciação a língua toma contato com a comunicação, consequência da sua concepção 

dialógica e polifônica da linguagem. A palavra não é exclusiva do falante, pois inclui vozes 

outras, sempre presentes na palavra do locutor. Desse modo, o sujeito que fala (escreve) é um 

ser histórico e ideológico, uma vez que seu discurso reflete e refrata variadas vozes sociais.  

A relação comunicativa ocorre em distintas situações: somada à estrutura política 

(contexto mais amplo); e associada ao espaço institucional e geográfico e, ainda, ao momento 

da enunciação (contexto imediato). Nessa análise, observa-se que uma palavra dita em 

contextos diferentes está ligada a uma relação de sentido e significação diferentes, numa 

cadeia de interação tensa e ininterrupta.  

O discurso, condicionado às condições da comunicação verbal, suas formas e seus 

métodos de diferenciação, interliga-se às condições determinadas pela situação econômica e 

sócio-verbal. 

Nessa busca para explicação dos fenômenos linguísticos, que implicava na ruptura dos 

paradigmas sobre a noção de ideologia posta até então, há o desenvolvimento de uma filosofia 

da comunicação, na qual o diálogo passa a ser visto de forma mais ampla, como afirma Brait: 
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Esse jogo dramático das vozes, denominado dialogismo ou polifonia, ou 

mesmo intertextualidade, é uma forma especial de interação, que torna 

multidimensional a representação e que, sem buscar uma síntese de 

conjunto, mas ao contrário uma tensão dialética, configura a arquitetura 

própria de todo discurso. (BRAIT, 1999, p. 25). 

 

A mesma autora assinala que o viés bakhtiniano observa o discurso não como 

autossuficiente, formalista, mas interligado a uma situação social posta. É uma forma de 

comunicação e, portanto, não existe isoladamente, pois participa do fluxo social e se envolve 

em processos de interação, de troca, com outras formas de comunicação (BRAIT, 1999, p. 

18). Assim, nessa linha, Brait (1999) assevera que, na ideia de ―diálogo inconcluso‖ de uma 

―atitude dialógica em direção do sentido‖, está a vivacidade do legado bakhtiniano. É sobre 

esta noção de contradição permanente, de dialética do diálogo, que versa o próximo item 

desta seção, com algumas pontuações sobre a noção de ideologia no e pelo discurso. 

 

5.6 AS MARCAS DISCURSIVAS E IDEOLÓGICAS 

 

Na dinâmica social nascem signos do seio das relações sociais, que se alimentam da 

consciência individual, de onde extrai seu desenvolvimento, e ela reflete sua lógica e suas leis. 

A lógica da consciência é a lógica da comunicação ideológica, da interação semiótica de um 

grupo social (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929], 2002, p. 34). 

Sobre a questão da consciência, o teórico russo afirma que, se ela for privada de 

conteúdo semiótico e ideológico, esvazia-se. Para Bakhtin/Volochinov, ―A imagem, a palavra, 

o gesto significante, etc. constituem seu único abrigo. Fora desse material, há apenas o 

simples ato fisiológico, não esclarecido pela consciência, desprovido do sentido que os signos 

lhe conferem‖ (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 34). 

Essa lógica da consciência está ligada a uma relação semiótica de determinado grupo 

social, ou seja, num processo intermitente e com tangência social. Sem essa materialidade 

histórica e social do signo, a emissão desse sistema sígnico seria apenas um ato fisiológico e 

estanque.  

Bakhtin/Volochinov ([1929] 2002) argumenta que os problemas da filosofia da 

linguagem adquiriram, recentemente, uma atualidade e uma importância excepcionais. Na 

maioria dos setores mais importantes de seu desenvolvimento científico, o método vai 

diretamente de encontro a esses problemas e não pode avançar de maneira eficaz sem 

submetê-los a um exame específico e encontrar-lhes uma solução. 
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Os estudos das ideologias e da filosofia da linguagem são o aporte fundamental para a 

compreensão da metodologia dialógica, pois ela está inscrita no texto, no intertexto, no 

diálogo, no papel do sujeito, em todas as dinâmicas que compõem a linguagem humana. Essa 

linguagem tem, no encadeamento dos signos, seu componente basilar, pois ―[...] um produto 

ideológico faz parte de uma realidade (natural ou social) como todo corpo físico, instrumento 

de produção ou produto de consumo; mas, ao contrário destes, ele também reflete e refrata 

outra realidade, que lhe é exterior‖ (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 29).  

Nos pressupostos bakhtinianos, está posto que, apesar de suas profundas diferenças 

metodológicas, a filosofia idealista e o psicologismo em matéria de cultura cometem, ambos, 

o mesmo erro fundamental porque situam a ideologia na consciência, transformando-a apenas 

em estudo da consciência.  

A partir do processo da relação social, todo signo ideológico, o signo linguístico em 

interação verbal, tem marcas da sociedade de uma época e de um grupo social determinados, 

na focalização do conteúdo e do índice de valor que afeta todo conteúdo. Para o filósofo, 

―esse espaço semiótico e esse papel contínuo da comunicação social como fator condicionante 

não aparecem em nenhum lugar de maneira mais clara e completa do que na linguagem. A 

palavra é o fenômeno ideológico por excelência” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, 

p. 34, grifo nosso). 

Percebe-se, então, o conceito de discurso a partir de uma perspectiva social e histórica, 

num encadeamento reflexivo no qual o filósofo russo não deixa de analisar, com 

profundidade, estudos tradicionais, perpassando pelo estruturalismo no início do século XX, 

herdeiros da lógica racionalista, o idealismo, o psicologismo, que não consideram o sujeito na 

história. A abordagem, a percepção da linguagem, a partir dos estudos bakhtinianos, deu um 

salto mais preciso no que diz respeito à análise semiótica e à leitura dos textos em dado 

momento. Essa análise macrolinguística tem como base a palavra e suas inúmeras 

confluências. 

Sobre as premissas de que o discurso é uma situação resultante da interação social e 

verbal dos atores que dela participam, seguem-se as análises sobre dialogismo bakhtiniano, 

estudando a linguagem da imprensa como elemento de interdiscursividade e de verificação de 

uma ideologia, entendendo que não há puramente formas determinadas socialmente, mas as 

suas relações dialógicas – como embates discursivos, a polifonia – como efeito do dialogismo 

e as formas dos discursos – como gênero discursivo que se dá no processo de interação social. 

A análise discursiva dos corpora elegidos pauta-se na verificação da ideologia inscrita 

no discurso, que é reflexo do contexto socioeconômico e da vida material. ―Todo signo é 
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ideológico, e, portanto também o signo linguístico, vê-se marcado pelo horizonte social de 

uma época e de um grupo social determinados‖ (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 

44). 

Os enunciados discursivos das revistas femininas mostram as dicotomias da sociedade 

e os papéis delegados à mulher nesse sistema social de comunicação. Mesmo utilizando 

recursos linguísticos, mostra-se a ligação ao ideário da moral cristã, que define papéis 

específicos para o homem e para a mulher no convívio social, bem como reforçando os 

estereótipos da mulher desejada pelo homem e pela sociedade. ―A situação e o auditório 

obrigam o discurso interior a realizar-se em uma expressão exterior definida, que se insere 

diretamente no contexto não verbalizado da vida corrente‖ (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 

[1929] 2002, p. 125). 

Com o uso dos mecanismos discursivos, os signos linguísticos desvelam o 

redirecionamento da sociedade e, especialmente, a difusão de um ideário de classe burguesa 

para a assimilação da essência das mudanças de comportamento, que estabeleceram novos 

padrões e, concomitantemente, rupturas, em que o novo está sempre diante do mundo 

feminino.  

Dos mecanismos ideológicos transcendem os conceitos clássicos a respeito desse 

olhar, e vai além, com uma conotação fortemente avaliativa na direção de que observa Faraco 

(2003): 

 

[...] o adjetivo ideológico aparece como equivalente a axiológico. Aqui é 

importante lembrar que, para o Círculo, a significação dos enunciados tem 

sempre uma dimensão avaliativa, expressa sempre um posicionamento social 

valorativo. Desse modo, qualquer enunciado é, na concepção do Círculo, 

sempre ideológico – para eles, não existe enunciado não ideológico. 

(FARACO, 2003, p. 47). 

 

Nas análises a respeito da propaganda, que terão lugar importante nesta tese, está a 

noção avaliativa e de formas de significação, que se dá por meio da utilização dos gêneros 

discursivos, que será o elemento condutor.  

A propaganda se sustenta nas engrenagens da sociedade do consumo, da 

mercantilização, do discurso carregado de juízo de valor, que, a priori, os homens não notam 

e passam a reproduzir, não somente como agente histórico, mas como um ser da linguagem. A 

linguagem, como visão de mundo, reflete e refrata a realidade posta e imposta pelos agentes 

externos, pelo outro, pelas múltiplas vozes e inquietações permanentes do discurso.  
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5.7 REVISTA FEMININA: GUARDIÃ DOS PRECEITOS MORAIS 

 

Neste item, foram utilizados os textos da Revista Feminina, editados na pesquisa de 

Mestrado em Letras (SILVA, 2004), ampliada agora no Doutorado. A edição, realizada de 

forma conservadora, mantendo a grafia da época, foi retomada no Doutorado como forma de 

dar à pesquisa o sustentáculo que levou a novos questionamentos sobre a Revista Feminina.  

A Revista Feminina, que foi diagnosticada em pesquisa anterior como guardiã dos 

preceitos da moral, dos bons costumes e do comportamento feminino, dito como adequado, 

publicou, em 1924, o Decálogo da Esposa, com 20 orientações à mulher: 

 

I - Ama teu esposo acima de tudo na terra e ama o teu próximo da melhor 

forma que puderes; mas lembra-te de que a tua casa é de teu esposo e não do 

teu próximo
34

; 

II - Trata teu esposo como um precioso amigo; como a um hóspede de 

grande consideração e nunca como uma amiga a quem te contam as 

pequenas contrariedades da vida. (MALUF; MOTT, 1998, p. 396). 

 

Nessas duas primeiras orientações, há referências com a moral cristã e os 

ensinamentos das sagradas escrituras. Há vozes múltiplas nesse texto, como o do dever da 

mulher cristã e as funções de sujeição da mulher diante do homem. Outros itens do decálogo 

fazem a mesma referência:  

 

III - Espera teu esposo com teu lar sempre em ordem e o semblante risonho; 

mas não te aflijas excessivamente se alguma vez ele não reparar nisso; 

IV - Não lhe peças o supérfluo para o teu lar; pede-lhe, caso possas, uma 

casa alegre e um pouco de espaço tranqüilo para as crianças; 

V - Que teus filhos sejam sempre bem arranjados e limpos; que ele ao vê-los 

assim possa sorrir satisfeito e que essa satisfação o faça sorrir quando se 

lembre dos seus, em estando ausente; 

VI - Lembra-te sempre que te casaste para partilhar com teu esposo as 

alegrias e as tristezas da existência. Quando todos o abandonarem fica tu a 

seu lado e diz-lhe: Aqui me tens! Sou sempre a mesma. (REVISTA 

FEMININA, 1924). 

 

Nessas outras orientações e conselhos à mulher fala-se ainda sobre o dever de nora, e, 

nesse caso, há um sentido ambíguo no texto: 

 

                                                 
34

 "De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus 

maridos" (Ef 5:24), carta de Paulo aos Efésios. 



141 

 

VII - Se teu esposo possuir a ventura de ter sua mãe viva, seja boa para com 

ela pensando em todas as noites de aflição que terá passado para protegê-lo 

na infância, formando o coração que um dia havia de ser teu; 

VIII - Não peças à vida o que ela nunca deu para ninguém. Pensa antes que 

se fores útil poderás ser feliz; 

IX - Quando as mágoas chegarem não te acovardes: luta! Luta e espera na 

certeza de que os dias de sol voltarão; 

X - Se teu esposo se afastar de ti, espera-o. Se tarda em voltar, espera-o; 

ainda mesmo que te abandone, espera-o. Porque tu não és somente a sua 

esposa; és ainda a honra do seu nome. E quando um dia ele voltar, há de 

abençoar-te. (REVISTA FEMININA, 1924, sic). 

 

Segundo Silva (2004), mesmo sendo lançada com um ideário liberal, a Revista 

Feminina retrata uma mulher historicamente marcada pelos alicerces de uma sociedade 

autoritária e patriarcal. Nas análises preliminares, com a manutenção das marcas da escrita, 

analisa-se a ideologia, determinante do sentido que está presente no interior do discurso e que, 

ao mesmo tempo, reflete-se na exterioridade e que dele é reflexo.  

No início do século XX, quando a Revista Feminina surge, os veículos de 

comunicação social reproduziam determinado status social e as relações de poder estavam 

inscritas implicitamente nos discursos, inclusive naqueles dirigidos à mulher, que, à primeira 

vista, eram leves e acolhedores, mas que carregavam um caráter doutrinador e de conselhos. 

A revista nasce em São Paulo, em 1914, com perfil liberal, mas tem, em grande 

medida, a reprodução da ordem capitalista e positivista no seu ideário de mulher exemplar e 

educadora. A linguagem, a escrita e as imagens dispostas na página mostram o registro dessas 

marcas no discurso. Nas revistas antigas, há textos informativos, narrativos e literários com 

tendências à formação de comportamento. 

Silva (2004) ainda percebe que relação do discurso com outro discurso, as vozes 

discursivas, os discursos alheios, o interdiscurso e o conjunto das formações discursivas que 

se inscrevem no nível da constituição do discurso dessas revistas refletem e refratam a voz da 

sociedade de determinada época. 

A Revista Feminina apresenta uma nova mulher, transformada, a ser imitada, 

higiênica, delicada, atual, bem informada com os acontecimentos do seu tempo, inclusive com 

o mundo. Os anúncios mostram os produtos com poder revolucionário nos mais diferentes 

tratamentos da pele. As diferenças entre homens e mulheres também são apresentadas, com 

informações consideradas importantes de como o homem deve tratar uma mulher. Ora o 

homem é apresentado como uma autoridade, ora como alguém perigoso. As mulheres são 

encorajadas a seguirem regimes, fazerem ginásticas e conservarem a pele, tudo para transmitir 

encanto.  
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Nas observações de Silva (2004), entre os anos de 1920 e 1930 do século XX, a 

imprensa feminina teve uma grande influência sobre as mulheres que seguiam o ideário da 

burguesia e também as de classe média com poder aquisitivo, favorecendo a disseminação dos 

produtos de beleza ao maior número possível de consumidoras. Paralelamente a isso, 

buscava-se a valorização da individualidade e da personalidade feminina, como requisitos 

importantes para a sociedade da época, tornando a elegância mais acessível e símbolo da 

liberdade. Nunca, até então, a beleza esteve tão associada ao sucesso, à riqueza e à realização 

individual.  

Nos seus conteúdos, as revistas femininas difundiam princípios, hábitos e práticas, 

apresentavam algumas ordens a serem seguidas: Cuide da beleza! Ame a pátria! Pratique 

esportes! Tenha cuidados com a higiene pessoal e da casa! Seja bela, mãe, feminina!  

Sob esse sustentáculo de construção linguística, as revistas utilizam o texto com uma 

conotação de que esses acontecimentos deveriam ser considerados naturais e assimiláveis no 

cotidiano.  

Lima afirma o seguinte sobre a revista: 

 

Assim, a propaganda também era submetida ao mesmo critério de seleção 

das matérias; muitas vezes era sutilmente inserida em meio a longos textos 

sobre moda, decoração, ou algum depoimento pessoal, em que aparece sob a 

forma de ―conselho‖: é o caso das propagandas do Mappin Store ou mesmo 

de uma companhia de seguros, que se vale da experiência de uma viúva para 

aconselhar as outras mulheres a fazerem seus maridos comprarem apólices 

de seguro de vida. A linguagem utilizada pela Revista Feminina variava da 

coloquial e amistosa, com que tratava as leitoras com a intimidade de amiga, 

especialmente no caso de pedidos de novas assinaturas, à cerimoniosa, 

formal, quando se referia às ―senhoras leitoras‖ em campanhas de fundo 

moral, quando demonstrava a dignidade e o respeito a seu público. (LIMA, 

2007, p. 233). 

 

Após apresentar a contextualização histórica e analisar a imprensa feminina nesse 

contexto, o direcionamento deste capítulo segue a vertente da filosofia da linguagem, 

utilizando para isso o método de análise social a partir de elementos da linguagem. O 

mecanismo de análise tem como respaldo a intertextualidade e as marcas do discurso escrito, 

que fazem referência a um não explicitado, revelado pela interdiscursividade.  

Dado o pressuposto de que o discurso é uma situação resultante da interação social e 

verbal dos atores que dela participam, seguem-se os principais tópicos do dialogismo 

bakhtiniano, estudando a linguagem da imprensa como elemento de interdiscursividade e de 

verificação de uma ideologia.  



143 

 

A teoria bakhtiniana é essencial na caracterização discursiva do perfil da mulher 

dentro do contexto sócio-histórico. Nesse sentido, procura-se desvelar a identidade feminina 

implícita nos enunciados discursivos das revistas, que, assim como os jornais, expressavam de 

sua forma a ideologia do sistema capitalista dos anos 30.  

Bakhtin/Volochinov ([1929] 2002) afirma que palavras são fios ideológicos e servem 

de trama a todas as relações sociais em todos os domínios. Dessa forma, indica sensivelmente 

a realidade social, política e econômica de uma sociedade:  

 

A palavra será sempre o indicador mais sensível de todas as transformações 

sociais, mesmo daquelas que apenas despontam, que ainda não tomaram 

forma, que ainda não abriram caminho para sistemas ideológicos 

estruturados e bem formados. A palavra constitui o meio no qual se 

produzem lentas acumulações quantitativas de mudanças que ainda não 

tiveram tempo de adquirir uma nova qualidade ideológica, que ainda não 

tiveram tempo de engendrar uma forma ideológica nova e acabada. A 

palavra é capaz de registrar as fases transitórias mais íntimas, mais efêmeras 

das mudanças sociais. (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 41). 

 

É necessário perceber que o conceito de discurso, a partir de uma perspectiva social e 

histórica, rompe com as tradições dos estudos tradicionais. Com a tendência historicista dos 

estudos de gêneros enquanto categoria de sexo, enfocando a história das mulheres, seria 

possível resgatar o pensamento marxista, que permite análise da categoria histórica abordando 

a linguagem nos seus aspectos sociológico, histórico e cultural. Essa conexão entre as áreas de 

conhecimento necessita de um critério apurado de interpretação, respaldado principalmente no 

dialogismo dos enunciados discursivos, utilizados como fonte para a construção da história, 

pois a análise discursiva permite entrar nos meandros das estratégias linguístico-ideológicas.  

No processo de sedimentação de uma classe emergente, há uma contrapartida ao 

regime vigente, especialmente no que diz respeito às mulheres, ao lado da religião, das artes, 

da escola, da ciência, dos maneirismos, das leis, entre outros, que passam também a ser 

agentes moldadores de uma consciência social.  

Nessa visão marxista, a objetivação do indivíduo, que o torna distante do trabalho, 

acontece, segundo o marxismo, a partir de uma determinação do próprio sistema, cuja 

dinâmica cria condições para a sua manutenção. Conceituar alienação a partir dessa 

perspectiva é verificar a teoria de que, no modelo capitalista, o homem não se vivencia como 

agente ativo, de seu controle sobre o mundo, mas que o mundo (a natureza, os outros, e ele 

mesmo) permanece alheio ou estranho a ele. Entretanto, esse não é o escopo deste trabalho, 

que se ocupa das relações pela e na língua e não de classe social e suas dimensões.  
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Retomando a questão da teoria da linguagem, os enunciados se formam no interior do 

discurso, ou seja, pela utilização da língua nas mais variadas formas, no que em Estética da 

Criação Verbal (BAKHTIN, [1963] 2011), mais especificamente em Gêneros do Discurso, 

denominam-se gêneros primários e secundários, os quais podem estar presentes, dependendo 

da época, na formatação dos primeiros periódicos, no mesmo gênero, nesse caso, as revistas 

femininas. 

A inter-relação entre enunciados discursivos e os constructos identitários se 

fundamenta na noção de que um diálogo sempre é polissêmico e interativo, ou seja, se 

relaciona com outros enunciados. É nesse sentido que Bakhtin/Volochinov ([1929] 2002) 

afirma que problemas da filosofia da linguagem adquiriram grande relevância para o 

marxismo, pois o método não priorizou essa angulação.  

Essas formulações permitem um aprofundamento dos estudos da linguagem no que 

tange à construção, à difusão e à reprodução dos discursos, analisados no presente trabalho 

pelo foco da imprensa feminina, que faz parte dos organismos propagadores de ideias que 

tornam inexistentes as diferenças de classe, os conflitos, as relações de dominação e a 

resistência no interior da sociedade.  

Nesse prisma, pode-se refletir sobre a afirmação de que a língua é determinada pela 

ideologia. A consciência, assim como o pensamento, a atividade mental, são condicionados 

pela linguagem e também modelados pela ideologia. A palavra, fenômeno ideológico, está tão 

determinada para quem a emite quanto por aquela pessoa para a qual ela é destinada, num 

movimento de contradição. 

O emprego dessa abordagem ao estudo mais aprofundado dos enunciados discursivos 

é uma forma de se analisar a língua a partir da sua inserção no contexto social e no universo 

em que ela está atuando, uma vez que esse território é um lugar demarcado por conflitos na 

relação entre o homem e a sociedade e a linguagem é um instrumento decisivo na constituição 

da identidade e das representações, deixando apenas de ser um instrumento puramente de 

expressão do pensamento.  

Silva (2004) confere que as relações humanas se tornam mera mercadoria, resultando 

no processo de alienação econômica e social, da expropriação do homem de seu trabalho. A 

não compreensão do processo de produção material começa a ser formulada a partir da 

reflexão sobre o modelo capitalista, relações e inter-relações implícitas na linguagem a partir 

da ideologia. Tudo o que é ideológico possui um significado e remete a algo situado fora de si 

mesmo. Em outros termos, ―tudo o que é ideológico é um signo. Sem signos não existe 

ideologia (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 31). 
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Na teoria bakhtiniana, esse processo se dá por meio da linguagem e da interação 

verbal, cujos signos são o substrato da ideologia. O signo contempla um universo que vai 

além da simples palavra, formando um encadeamento complexo no interior da sociedade. 

A construção dos enunciados discursivos mostra a implicação entre a oralidade formal 

e informal e a construção de uma linguagem que se adapta a esta implicação, um movimento 

constante da narrativa da imprensa feminina. A análise da linguagem utilizada em 

determinado período, linguagem instigada pelo sistema de governo, é uma forma de 

compreender a organização da geração e a interpretação de uma ideologia. Seguir esse 

caminho leva a compreender a utilização dos signos também linguísticos.  

Centrar essa discussão nos anos 30 significa abranger uma vasta gama de temas. 

Entender esse prisma de construção de linguagem é levar em consideração a propriedade do 

discurso na sua modalidade (acertos apreciativos), que permite análises interdiscursivas e da 

heterogeneidade da palavra, que se traduz nas manifestações de linguagem em situações 

sociais. Pela e na palavra está a língua no seu todo, uma criação coletiva, dos vários ―eus‖. 

Por isso, apreciar o estudo da linguagem em situações sociais torna a compreensão do 

processo sócio-histórico mais completo, porém, não menos complexo. 

Nesse campo de estudos, a perspectiva de análise dos enunciados procura enfatizar a 

interação verbal a partir de uma estrutura social. É o estudo da enunciação dos discursos 

produzidos pelo regime, especialmente o da mídia, a partir de uma das categorias mais 

estudadas do seu pensamento: o dialogismo. 

Para Silva (2004), pautadas nessa abordagem da linguagem, as análises das revistas 

permitiram obter outro tônus, especialmente no que diz respeito à necessidade de verificar a 

linguagem pela via dos signos, não a partir de uma noção superestrutural determinada pela 

base econômica, mas sim interacional, determinada pelas relações sociais, levando a pensar 

sobre o texto de forma mais ampla, resultado de um processo totalizante, a partir de um ponto 

de vista sociológico, calcado num materialismo filosófico da linguagem. 

A maior atenção nesse item são discursos da revista, que servirão de aporte para a 

análise das propagandas. Esse item pretende averiguar as relações contraditórias do discurso 

das revistas femininas, vendo-o como objeto histórico-ideológico, que incorpora elementos do 

contexto histórico e social. A premissa do dialogismo, na qual ele sugere que todo signo 

resulta de um consenso entre indivíduos socialmente organizados no decorrer de um processo 

de interação social, será o fio condutor das análises discursivas, sendo essa a forma de estudar 

as ideologias, vistas pelo ângulo da imprensa feminina. 
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A noção de que o domínio das ideologias consiste no domínio dos signos refletirá nas 

análises, em que se pretendeu compreender a linguagem como produção da sociedade e, por 

esse motivo, considerou-se a exterioridade que forma o discurso. Nesse discurso, o sujeito é 

resgatado por uma produção polifônica, em que a linguagem é ―instrumento‖ heterogêneo de 

discursos.  

Nos enunciados da Revista Feminina, cujos conteúdos expressam imagens e ideias 

coletivas e individuais, carregadas por valores sociais, morais e políticos de uma época, os 

discursos foram escritos por mulheres e por homens, esclarecendo que nem todos eram 

assinados. A imprensa feminina, de caráter liberal, incorporou a lógica do sistema capitalista, 

de que a mulher é o elemento essencial na instalação de uma ordem de liberdade em 

consonância com as leis da economia política.  

De acordo com Silva (2004), é na década de 30 que se multiplicaram os clubes 

recreativos, os espaços públicos, a expansão do comércio, entre outras possibilidades de 

interação de mulheres com o meio ambiente, elementos facilitadores para a exibição e, 

também, da propagação das tendências do momento, nas quais se inseria a moda, o 

comportamento, a saúde, os relacionamentos, entre outros temas tidos pela sociedade da 

época como relevantes para o universo feminino. Foi a partir do resgate desses textos 

históricos da revista que se adentrou no terreno das análises dos corpora, até então 

inexplorados neste trabalho. Entende-se, pelo prisma da ideologia inscrita no discurso, outro 

sentido para a história. Os enunciados discursivos utilizados nas análises reforçam a tese de 

que a linguagem vai além da pura expressão, mas conota referências e marcas já existentes. 

Considerando, a partir dos pressupostos bakhtinianos, o entendimento de que a 

linguagem conota referências e marcas já existentes, também pode-se dizer que ela integra um 

sistema organizado dentro da própria sociedade, necessitando da interação social para ser 

materializada. Utilizando-se de signos – não só linguísticos –, da intertextualidade e de 

mecanismos de cooptação, a linguagem tece uma rede comunicacional na sociedade, que leva 

também elementos históricos presentes na memória discursiva. A partir desse universo, é 

possível entender que a linguagem, em toda a sua sistemática, está povoada de relações 

dialógicas, polissêmicas e intertextuais, inclusive com o passado, mostrando seu traço social.  

 

5.8 O ESTILO DOS TEXTOS E O GÊNERO 

 

Quanto ao estilo dos textos e do gênero empregado, recorre-se tanto ao MFL como à 

Teoria dos Gêneros do Discurso. Ao realizar um questionamento acerca do verdadeiro núcleo 
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da realidade linguística e suas implicações na ciência da linguagem, Bakhtin/Volochinov 

([1929] 2002) leva-nos a repensar conceitos sobre a língua, que por muitos anos permearam o 

universo dos estudos linguísticos. A pesquisa parte da seguinte pergunta bakhtiniana: 

 

O que se revela como verdadeiro núcleo da realidade linguística? O ato 

individual da fala – a enunciação – ou o sistema da língua? E qual é, pois, o 

modo de existência da realidade linguística? Evolução criadora ininterrupta 

ou imutabilidade de normas idênticas a si mesma? 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 89). 

 

Para apontar a questão da ideologia nos discursos dos dois veículos de comunicação, 

apresenta-se uma reflexão sobre o papel do texto, inscrito na palavra e na imagem das 

revistas, como meio de enunciar uma multiplicidade de sentidos no cenário da comunicação 

social restrita ao discurso dirigido à mulher.  

Os enunciados discursivos da Revista Feminina e de Claudia, presentes nas matérias 

jornalísticas, nos artigos de opinião, nos editoriais e demais textos que compõem uma edição, 

formam um todo dialógico, analisado antes das propagandas. A propaganda é parte do veículo 

de comunicação, mas, por si só, não o constrói materialmente.  

À guisa da lição bakhtiniana sobre as tessituras dialógicas, realiza-se uma breve 

análise desses enunciados, que dará um norte sobre o tipo de veículo e a que público se 

destina. A seguir, apresentam-se as análises do discurso das revistas, classificados por temas. 

No texto que segue, existe uma forte conotação ideológica sobre o comportamento feminino 

diante do marido, a quem deve servir e cuidar. Na matéria, há indicação de uma loja 

―visitemos á Casa Kosmos, sita á Rua Direita, 14 e podemos estar certas de que qualquer, um 

dos artigos ali escolhidos constituirá apreciadíssimo presentes” (REVISTA FEMININA, 

1930, p. 32).  

 

5.8.1 A mulher e o consumo 

 

QUE PRESENTE DAREMOS A NOSSO MARIDO? 

Não deve mais constituir isto, problema pois que o commercio hoje em dia 

entala o mais variado cortimento para presentes, facilitando-nos sua escolha. 

Para nosso marido, noivo, visitemos á Casa Kosmos, sita á Rua Direita, 14 e 

podemos estar certas de que qualquer, um dos artigos ali escolhidos 

constituirá apreciadissimo presentes. São bellas Camisas e pyjames em 

modernos padrões, novidades em lenços e gravatas e todos as demais peças 

do vestuario masculino (REVISTA FEMININA, 1930, p. 32, sic). 
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A moda também é um componente muito enaltecido nos enunciados das revistas e, 

embora no enunciado destacado acima a moda seja para valorizar o homem, mostra-se nesse 

recurso estético uma forma de autoafirmação do sujeito inserido nos moldes a serem seguidos, 

no bom comportamento perante a vida pública e na aceitação, como nas passagens destacadas 

abaixo:  

 

[...] o commercio hoje em dia entala o mais variado cortimento para 

presentes, facilitando-nos sua escolha... Para nosso marido, noivo, visitemos 

á Casa Kosmos, sita á Rua Direita, 14 e podemos estar certas de que 

qualquer, um dos artigos ali escolhidos constituirá apreciadissimo 

presentes... (REVISTA FEMININA, 1930, p. 32, grifo nosso, sic). 

 

Conforme já visto, as revistas exibiam recomendações, com um discurso voltado para 

a produção de uma mulher moderna, ágil, amável, responsável, sofisticada, capaz de enfrentar 

os desafios que a vida urbana-industrial impunha a elas. No enunciado anterior, fica claro 

também que as preocupações deveriam estar voltadas para o agrado do homem, e é com esse 

fim que a mulher consome, para ficar bonita e alegrar o homem, para ajeitar a casa e o 

vestuário dele, entre outros mimos. Um dos ângulos analisados com os editoriais de moda é 

que o mercado consumidor feminino, a partir dos anos 30, entrou em sua fase de expansão e 

amadurecimento: as mulheres, adaptadas àquele tom da moda, estavam protegidas pelo 

homem provedor e liberal, que estava em consonância com a economia da época e os 

investimentos na indústria, no comércio e em serviços. A necessidade de civilizar o país, nos 

moldes europeus, e de inseri-lo no mundo da circulação das mercadorias modernas, buscava 

definir hábitos, costumes, atitudes e comportamentos das mulheres.  

Apesar de as revistas não tratarem apenas do universo feminino, elas mostravam 

reproduzir as imagens da mulher ideal daquele momento histórico, apresentando aspectos de 

liberdade, de exibição, sensualidade, cuidados com o corpo e boa saúde. Em suas páginas, 

adotavam um padrão feminino tendo como referência uma mulher adulta, jovem, branca, 

saudável, heterossexual e pertencente aos estratos de classe média.  

Outro referencial frisado nos enunciados das revistas era o apelo à higiene e à limpeza, 

o estabelecimento do padrão de qualidade da vida urbana, construindo uma cumplicidade com 

as leitoras que, naquela época, eram, normalmente, donas de casa e que, por isso, deveriam 

agradar a todos com seus hábitos higiênicos, como pode ser verificado no texto que segue: 
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5.8.2 A mulher e o lar 

 

LIMPEZA DO LAR 

Nunca será de mais insistirmos sobre o rigor que toda dona de casa deve ter 

no asseio de seu lar pois que delle depende a bôa apresentação. A limpeza 

dos vidros, marmores, banheiros, cozinha é um reflexo do espirito da dona 

de casa. E hoje mesmo com a difficuldade de empregados não é difficil 

conservar-se tudo, polido e brilhante. O Saponaceo Radium, já afamado e de 

uso geral, é operador rapido da limpeza, pois seu uso é facil, não estraga as 

mãos e limpa todos os artigos de metal, marmore, vidro aluminio etc. 

Saponaceo Radium é indisfensavel no lar. (REVISTA FEMININA, 1934, n. 

21 sic). 

 

Os conselhos para higienização da casa, os cuidados com a saúde, a beleza e a higiene 

pessoal atendiam aos preceitos da modernização econômica em curso, à substituição das 

importações por produtos nacionais e ao desenvolvimento da indústria nacional, que produziu 

um nicho de mercado feminino, gerando consumidoras advindas das famílias de classe média, 

indicando a prosperidade e sinais de desenvolvimento, como a civilidade transposta em 

manuais de limpeza para atender aos preceitos burgueses instaurados como modernização: 

―[...] A limpeza dos vidros, marmores, banheiros, cozinha é um reflexo do espirito da dona de 

casa [...]‖ (REVISTA FEMININA, 1934, n. 21). 

Os produtos, como roupas, calçados, perfumes, remédios, cosméticos, artes, música, 

filmes e entretenimentos, serviam para reforçar o ideário burguês e como forma de consolidar 

a liberdade humana. O consumismo fazia com que o tema da beleza fosse recorrente nas 

matérias das revistas. Tratava-se de artigos de cunho científico, conselhos médicos e 

propagandas de produtos e truques para melhor cuidar do corpo. Não faltavam argumentos 

para conservar a beleza. 

O ideário da beleza, assim como nos dias atuais, foi veiculado pela mídia impressa, 

tendo como modelo as atrizes de cinema, cantoras do rádio, enfim, mulheres que deveriam se 

inspirar nas mulheres que servissem como objeto de desejo do homem.  

 

5.8.3 A mulher e a beleza 

 

AUMENTO E CONSERVAÇÃO DA BELLEZA 

Os meios para conservar a belleza feminina são tão antigos como é a antiga a 

cultura. Já os gregos e romanos em tempos remotos trabalharam muito para 

esse fim, melhorando os meios e alcançando a maior escala de belleza e 

saude. Esses cuidados pódem ser divididos em dois grupos: 1) Os meios para 

conservar a belleza; 2) Os meios para embellezar. 
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1) Agua: Acima de todas as invenções chimicas, a agua é o melhor meio 

cosmetico. Como sabemos, a nossa pelle é orgão de extracções do organismo 

e sobre ella juntam-se substancias prejudiciaes eliminadas do corpo. A agua 

as remove de modo ideal, eliminando-as. Estas substancias são: suor, acido 

da gordura, alcaloides e algumas outras combinações chimicas. Todas ellas, 

quando as deixamos junto com poeira no rosto, provocam a irritação da 

pelle, tapando os pólos, produzindo espinhas e cravos. Mas, nem toda a pelle 

tolera a agua sem medida, porque demasiadas applicações de agua fria na 

epiderme deliada, provocam o seccamento, caspas da pelle, assaduras, como 

tambem a tornam grossa e dura. Por isso, o uso da agua dever ser feito com 

cuidado e alguma moderação. Elle é especialmente prejudicial quando, 

depois do banho deixamos o rosto molhado. A umidade, seccando devagar, 

resfria a cutis e a endurece, porque ella não tem um pouquinho da sua 

gordura natural. O melhor meio para evitar isto, é depois de lavar o rosto, 

pôr um pouco de pó de arroz: ou, quando a pelle é secca, passar no rosto um 

pouco de creme. A melhor agua para lavar a rosto é a agua da chuva: mas 

nem sempre podemos obtel-a. Esta agua é muito bom cosmetico, porque 

além dos seus componentes chimicos: oxygenio e hydrogenio, não contém 

nenhuma outra substancia. Quando a pelle é refractaria aos banhos com agua 

e sabão, precisamos evitar a irritação, juntando sempre a esta, uma colher de 

chá de bórax, ou soda. A agua fica não só macia e agradavel, como tambem 

com a acção purificadora maior. 

2) Sabão – Existem senhoras, cuja pelle não admitte o sabonete. A essas 

senhoras recommando, para lavagem do rosto, a agua bem morna, juntando 

um pouco de camomila, leite ou gemma. Porém, ás que têm pelle normal, 

aconselho o sabonete neutro. Para a pellesecca, sabonete gorduroso, para a 

pelle gordurosa, o melhor será o de enxofre, o qual já pertence ao grupo de 

sabonetes medicinaes. 

Os unicos sabonetes medicinaes, de facto valiosos, são os seguintes: 

sabonetes de enxofre, para gordura da pelle, espinhas e cravos: e 

tambemsabonetesde alcatrão, para as caspas. As peléas de sabonetes de 

alcatrão pódem ser feitas do modo seguinte: tirando um pouco desse 

sabonete com a faca, junta-se um copo de agua fervendo, usando depois a 

forma obtida. 

3) – Alcool – O effeito do alcool é parecido com o da glycerina, além deste, 

possue ainda propriedade muito importante: derrete a gordura da pelle, tira a 

sujeira dos póros, e tem effeitosdesinfectantes, matando as bacterias. O 

alcool é muito precioso quando a pelle é gordurosa, e elimina muito sebo, 

espinhas e cravos: porém, secca a pelle, escurecendo-a ligeiramente. Na 

toilette de cada senhora cuidadosa, o alcool deve ter o primeiro logar, ao 

lado dos outros necessarioscosmeticos. 

4) – As gorduras e pomadas – A gordura é sem contradicção o cosmetico 

ideal quando é usada e applicada recionalmente em forma apropriada. Uma 

das melhores emulsões gordurosas para o banho, absolutamente natural, é o 

leite. Até hoje, conserva-se a tradição dos afamados banhos de leite de 

Pompeia, esposa de Cesar. Como dizem as chronicas desse tempo. Pompeia, 

quando foi condemnada á banição, julgava como cousa necessaria levar 

comsigo 300 jumentas, no leite das quaes tomava cada dia os seus banhos. 

Pompeia foi afamada especialmente por sua milagrosa e encantadora 

carnação, pelle e tez. Em nossos tempos, para conservação de uma bella 

carnação da pelle, não é preciso nem jumentas, nem violetas. As primeiras e 

melhores perfumarias nos fornecem as desejadas gorduras e pomadas. Para 

obter a capacidade de escolher para o rosto um crême apropriado, 

primeiramente precisamos conhecer a qualidade individual da pelle. 



151 

 

Depende dessa qualidade, o facto de se poder enumerar quatro typos de pelle 

facial. (REVISTA FEMININA, 1935, nº 21, sic). 

 

Outro fator preponderante nesse processo de fortalecimento da mídia como 

propagadora do capitalismo é o fato de que, durante Governo Provisório (1930-1934) e o 

Constitucional (1934-1937), as revistas ganham maior circulação, produção e dissipação de 

ideias, em sua maioria, caracterizadas por informações científicas, pedagógicas, estéticas, 

comportamentais, higienistas
35

, com conteúdos marcados por traços em defesa e exaltação da 

pátria e de padronização do ideário feminino. Inspiradas pelo projeto de industrialização e 

disseminação da vida urbana, as revistas femininas, embora não tenham sido criações do 

regime vigente, acabaram sendo transformadas em veículos de propagação da ideologia 

vigente. 

Dentro dos padrões idealizados pelo governo de Getúlio Vargas, os conteúdos das 

revistas femininas serviram como apoio ao patriotismo legado pela era getulista. Essa conduta 

estava em ressonância com os valores da família, a qual possui seu pilar  no lar, nos rituais 

domésticos, sociais e religiosos, apresentados como características essenciais a serem 

praticadas pela mulher, nas atividades rotineiras, devendo ser realizadas no espaço íntimo do 

lar e da família. Na vida pública, a mulher era a senhora da sociedade e guardiã da moral e 

dos bons costumes. E da vida religiosa, três destinos que eram indicados para o padrão da 

mulher dos anos 30. Esses estereótipos eram apresentados e disseminados como instrumento 

de controle, por meio da formatação de um modelo, que são incorporados pelo social e 

reforçados nas atitudes, opiniões e comportamentos em que a mulher é apresentada como a 

célula da família, conforme se verifica na sequência. 

 

5.8.4 A mulher e o trabalho 

 

VIDA FEMININA 

OS TRES DESTINOS DA MULHER 

O conferencista mostra em seguida os tres destinos reservados á mulher: o 

domestico, o social e religioso. E‘ de capital importancia a preparação da 

mulher para ser mãe e esposa. Diz que ha escolas para todas as 

especialidades, mas se esquecem os responsaveis da formação da mulher 

para o lar. E mostra a necessidade imperiosa de se crearem as escolas 

                                                 
35

  Desde o final século XIX, há uma intensa preocupação com a construção de um espírito nacional a partir dos 

discursos médicos, advogados e "políticos-literatos" que almejavam a construção de uma Nação que tenha por 

referencial um discurso científico como o Higienismo. O discurso higienista invade os jornais e a vida da 

população brasileira transformando-se nas "campanhas de sanitarização", essas com grande responsabilidade na 

formação de uma nacionalidade brasileira, visto que são partes de uma "ciência" que visa a estabelecer uma 

prática e educar, pois normatizando é que se constrói uma nação brasileira. 
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domesticas destinadas a preparação domestica. Diz que neste momento se 

está occupado exclusivamente da formação corporativista economista. Mas a 

verdadeira corporação é a corporação domestica, tendo como base a familia, 

com seu ―foyer‖, que representa a verdadeira cellula da sociedade. Sem a 

defesa á formação da familia não ha sociedade possivel, diz o orador. 

Refere-se depois ás recentes declarações do commissario sovietico, Molotov 

propugnando no sentido de a familia, na Rússia, ser protegia. Diz que ahi 

está um indicio de que a União Sovietica comprehendeu que não ha perfeita 

organização social sem a familia e o regime da propriedade privada. Passa 

depois a falar sobre o destino profissional, social, da mulher. Affirma que é 

um erro dizer-se que a mulher que trabalha não é digna, constituindo 

tambem outro erro considerar a mulher que não trabalha, premida pela 

circumstancias, ou que vae para o trabalho espontaneamente. O trabalho 

dignifica a mulher. Mas se ha conflicto entre o destino domestico e o social, 

diz que só o Estado não o Estado liberal mas o Estado corporativista, tem o 

direito de intervir no conflieto. E em ultima analyse deve se opinar que a 

mulher, nesse caso, deveria ser afasta da profissão, que poderia ser exercida 

pelo homem, mas nunca afastal-a do que lhe é essencial, o destino de mãe e 

domestico, que é insubstituivel. Por ultimo fala sobre o destino religioso, que 

considera o destino superior da mulher. A religião necessita desse trabalho, 

que é penhor seguro da tradição religiosa no seio das familias. Chegando a 

esse ponto da sua palestra o sr. Tristão de Athayde despede-se da assistencia 

que foi ouvil o na Liga das Senhoras Catholicas. (REVISTA FEMININA, 

1935, nº.21, grifos nossos, sic). 

 

Esse enunciado mostra que a imagem da mulher, inserida no contexto do período do 

estado varguista, era produzida em um tempo marcado por importantes mudanças 

econômicas, sociais e culturais da sociedade brasileira, nas quais se buscava valorizar a 

imagem feminina de acordo com as necessidades da época, pela ótica do trabalho produtivo, 

do lazer, da estética e da higiene, além de mobilizar a imagem da mulher na perspectiva do 

desenvolvimento da nação, moldando suas energias físicas e seus ideais, projetando-se desta 

forma a imagem de um corpo. Os ideais de progresso e de liberdade estavam postos a todo o 

momento nas revistas femininas, que apresentavam maneiras de coação, utilizando normas 

para um comportamento saudável e uma vida feliz. 
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5.8.5 A mulher e a vigilância 

 

Orientadas devidamente pelos enunciados das revistas, as mulheres incorporavam os 

valores extremos de consumo, que levavam ao interesse da mulher pelo homem ao 

patrimônio. No texto que se segue, existe uma referência à procura do companheiro que 

deverá assumir todas as despesas contraídas. Não bastava ficar bela, elegante, exuberante, 

mas precisava ter ao seu lado um homem à sua altura. Entretanto, a escolha do homem ideal 

exigia alguns cuidados, como capacidade financeira de manter seu luxo e suas exigências com 

o consumo das mercadorias modernas, portanto, que tenha seus bolsos sempre cheios e 

espírito prático:  

 

MULHERES PIRATAS 

 

Mulheres piratas? 

Perfeitamente; pensavam por acaso que ―pirataria‖ fosse apanagio exclusivo 

dos homens? Não! Agora os direitos são todos eguaes... 

Existe, ao que parece, nas longinquas montanhas da Tchecoslovaquia, um 

grande bando de malfeitores, compostos exclusivamente por mulheres moças 

e dirigido por uma chefe que é cegamente obedecida. Todas essas jovens 

bandidas tomaram essa resolução extrema por causa de uma desgraça de 

amor. E‘ uma especie de Legião Estrangeira para uso exclusivo das 

mulheres. Em meio de aventuras más e perigosas, buscam talvez a morte, 

procuram esquecer o mal que a vida lhes fez. Vão ser ―piratas‖ nas 

longínquas montanhas da Tchecoslovaquia, porque um dia, no mundo, foram 

victimas da pirataria de um homem qualquer a quem amaram e no qual, em 

má hora, confiaram, como se confia sempre... no primeiro amor! Tornaram-

se crueis, ferozes, afim de esquecer que alguem lhes matou o coração. 

Pobres bandidos! Tambem sobre mulheres piratas, escreveu a tempos Henry 

Musnik um livro muito interessante dedicado á Mary Bead, Anne Bonnie, 

Ching, Lai-Cho-San, Yossabu e uma outra rapariga cujo nome ficou 

ignorado e que acompanhou Benito de Soto em suas conhecidas aventuras, 

abandonando-o depois para fugir á forca. 

Todos esse bando feminino era terrivelmente feroz; umas morreram no 

patibulo; outras fujiram; algumas souberam, com a doçura que a mulher 

guarda sempre no fundo da alma, commover o juiz e obter o perdão. O juiz 

não quis talvez... atirar a primeira pedra!... 

Quanto aos companheiros que haviam combatido com essas tristes heroínas 

do roubo e do crime, diz Musnick que foram por ellas abandonados, 

renegados no momento do perigo, ―com uma desenvoltura bem feminina‖, 

escreve o autor que se esqueceude acrescentar – desenvoltura esta que as 

mulheres aprendem á força de conviver com o egoísmo masculino! Porque a 

mulher nasceu para ser boa, para ser generosa e abnegada. Quando ella se 

torna má é preciso indagar antes de julgal-a, antes de condemnal-a que 

grande sofrimento, que amargura revolta assim transformaram o seu 

coração... (REVISTA FEMININA,1934, sic). 
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Partindo das análises dos enunciados destacados, confirma-se que a questão da 

ideologia e do poder nos enunciados discursivos das revistas traçavam um perfil de mulher 

historicamente marcado pelo desejo e o ensejo de uma sociedade autoritária e patriarcal. As 

análises discursivas desta seção foram direcionadas pelo confronto do marxismo tradicional, 

que vê a linguagem como meio de comunicação e formação da consciência do indivíduo e a 

teoria bakhtiniana, que a analisa como embate de ideias, meio de interação verbal, 

extrapolando a comunicação como meio importante de informação. 

A partir desse confronto, procura-se analisar a ideologia, uma determinante do sentido 

que está presente no interior do discurso e que, ao mesmo tempo, se reflete na exterioridade e 

que dela é reflexo, não sendo a exterioridade apenas algo externo ao discurso e, sim, 

constitutiva da concretização do discurso. Percebeu-se, em cada enunciado analisado, a inter-

relação entre o homem e a linguagem, as relações de gênero, por meio da manifestação das 

palavras e da construção do discurso. A ideia do domínio do discurso pelas mulheres da 

época, sem a introdução de reflexões mais aprofundadas, foi vista como a ideologia inscrita 

no discurso.  

 

5.9 CLAUDIA E O APARENTE DISCURSO DO NOVO 

 

Claudia surgiu em 1961, com a proposta de ser "a revista amiga" e tratar todos os 

assuntos do universo feminino de forma adulta e atraente, objetivo que se mantém até hoje, ao 

alcançar mais de 1,8 milhão de mulheres Brasil afora. Na Carta à Leitora, Roberto Civita, 

presidente do Conselho de Administração da Editora Abril e editor, relembra o surgimento da 

revista, assim chamada porque sua mãe, Sylvana, desejava que a publicação levasse o nome 

da filha que sempre quis ter (e nunca teve): 

 

E assim foi Claudia apresentada como a revista amiga nasceu em outubro de 

1961 com uma deliciosa música de Juca Chaves, que compôs para o 

lançamento. A Letra começava assim ―Quando amanhece Claudia desce e 

sai á rua. Ai meu Deus, se ela soubesse que minha alma sai com a sua [...] 

Prometemos continuar pelo mesmo caminho, nos atualizando sempre, mas 

nunca esquecendo que nosso objetivo é ajudar cada uma das nossas leitoras a 

viver melhor e se realizar plenamente em todos os sentidos. (CIVITA, 2011, 

p. 8). 

 

Em artigo que discute a persuasão na linguagem visual, Brait (2004) diz que a relação 

linguagem-ideologia, linguagem-sistema de valores, linguagem-pragmática constitui o ponto 

de convergência dos estudos: 

http://claudia.abril.com.br/
http://www.grupoabril.com.br/index.shtml
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[...] analisar e explicar as estruturas e os mecanismos produtores da 

dimensão persuasiva do discurso, quer se ofereçam eles como ameaçadores, 

sedutores, dissimulados, apresentados de maneira sofisticada ou 

grosseiramente convincente. Atravessando e integrando os sistemas de 

significação, as formas de produção de sentido e a estruturação de textos, 

esses mecanismos mobilizam nossa memória, nosso imaginário, nossa 

inteligência, nossos desejos, e, de alguma maneira, conduzem, conquistam, 

forçam ou constroem pontos de vistas sobre o mundo. (BRAIT, 2004, p. 49). 

 

Essa linguagem como visão do mundo está impregnada na propaganda da mídia em 

revistas dirigidas à mulher. Essas estruturas produtoras de discurso persuasivo se utilizam do 

encadeamento de múltiplas vozes, do dialogismo, do diálogo inconcluso e subjetivo para 

atingirem o alvo, a mulher consumidora, que, ao mesmo tempo, produz e é reprodutora de 

uma lógica de mercado. Esses signos ideológicos, ao serem revestidos em forma de 

propaganda, inofensiva, a princípio, perpetuam a ordem de produção e consumo, da qual a 

mulher é sujeito elementar. São esses signos dialógicos que serão analisados nas propagandas 

das revistas em duas épocas da sociedade brasileira. Seguem algumas análises sobre os 

enunciados escritos veiculados em Claudia: 

 

5.9.1 Mulher e modernidade 

 

Para a análise dos textos, escolheu-se o número de 50 anos da Revista Claudia e 

elegeram-se duas matérias, que têm algumas similaridades com a Revista Feminina. Primeiro, 

o tom de aconselhamento e informação para a mulher; segundo, o forte apelo ideológico, 

tirando da mulher a racionalidade e imbuindo-na apenas de sentimentos fortes. 

 Bakhtin concebe o dialogismo como o princípio constitutivo da linguagem e a 

condição do sentido do discurso. É esse o emaranhado de sentidos de que trata o discurso de 

Claudia, utilizando a palavra com forte teor ideológico, numa linguagem que, a princípio, 

imita a vida cotidiana, mas que está longe da realidade da maioria das mulheres brasileiras. 

Releva-se, também, o posicionamento de Claudia como amiga da leitora, em escolhas 

semânticas e lexicais, que dão um tom de intimidade. Acompanhe trechos do editorial de 50 

anos da revista: 

 

Há 50 anos nascia a principal publicação feminina brasileira, a revista 

Claudia, que neste mês de outubro (2011) comemora seu cinquentenário com 

uma edição de luxo, trazendo a apresentadora Angélica na capa. O especial 

resgata em suas páginas os 50 anos de conquistas da mulher brasileira, além 

http://claudia.abril.com.br/
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de destacar o que está por vir e como a leitora deve se preparar para as 

novidades. Cynthia Greiner, diretora de redação, explica que a cor dourada 

foi eleita para comemorar os 50 anos de Claudia por conta da energia 

associada ao tom, que simboliza o poder de reis e deuses e a luz buscada 

pela cabala, além de atrair o sucesso no fengshui e ser invocado pelos 

budistas para receber paz, felicidade, cura e proteção, entre outras 

características. (CLAUDIA, 2011, p. 120). 

 

Com escolhas lexicais simples, que remontam o cotidiano da mulher, a edição trata da 

sociedade do bem estar, ligada ao dourado, ao dinheiro, ao sucesso
36

, a situações que, no 

discurso, trazem paz, à felicidade pura e à proteção. O editorial ressalta, ainda, a revista como 

amiga da mulher, aquela que dá conselhos, que não engana, que mostra o caminho. 

 

Figura 14 – Capa do número comemorativo dos 50 anos de Claudia 

 

Fonte: Revista Claudia (2011, outubro, capa) 

 

Uma breve análise da capa da revista mostra o uso da cor dourada em comemoração 

aos 50 anos. Guimarães (2004) afirma que a cor é um instrumento indispensável para a área 

da comunicação social e visual, funcionando como suporte da informação. Patrício e Günter 

(2007), por sua vez, analisam que a relação entre a cor e signo ocorre em utilização conjunta 

com um objeto, agregando valor simbólico a este. Para Patrício e Günter, 

 

                                                 
36

  A cor dourada, assim como o amarelo, está associada ao sol, à abundância (riquezas) e ao poder. Também 

está relacionada com os grandes ideais, a sabedoria e os conhecimentos.  

http://claudia.abril.com.br/
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A cor por si só não pode ser considerada um signo, mas quando aplicada 

intencionalmente em algum objeto, adquire este valor. A cor se torna uma 

informação, uma codificação cultural. A aplicação intencional da cor 

também possibilitará ao objeto receber a denominação de signo. 

(PATRÍCIO; GÜNTER, 2007, p. 115). 

 

Como observado nas palavras acima, a utilização de símbolos e signos nas imagens 

estimula, por meio da visão, os outros sentidos do ser humano: audição, tato, olfato, paladar e, 

possivelmente, o equilíbrio (um sexto sentido diferente do que se popularizou como tal), em 

consequência do histórico cultural de cada pessoa (PATRÍCIO; GUNTER, 2007). 

Patrício e Günter (2007) asseveram que a revista é um veículo que tem identificação 

cultural com o leitor. É necessário lembrar, então, que os anúncios em revistas oferecem o 

benefício do direcionamento preciso para muitos segmentos de consumidores. 

Para Farina (1990), a cor exerce tripla função: impressionar, expressar e construir. 

Assim, a cor ―provoca uma emoção. É construtiva, pois tendo um significado próprio, possui 

valor de símbolo, podendo assim, construir uma linguagem que comunique uma ideia‖ 

(FARINA, 1990, p. 27). 

 

5.9.2 Mulher e heroínas do Século XX 

 

Na matéria da sequência, há uma menção sobre as mulheres que foram célebres, 

sujeito icônico pela mídia, a começar por Leila Diniz. Uma reportagem publicada no site 

sobre reportagens históricas do Jornal do Brasil
37

 fala sobre a importância da atriz para a 

quebra de tabus, enquanto a segunda referência é de uma estilista francesa; seguida de Evita 

Peron. São mulheres diferentes, mas que têm poder de sedução e influenciaram gerações, 

sendo até hoje reverenciadas pelos veículos midiáticos, com reportagens, filmes e 

documentários.  

 

5.9.3 Mulher e futuro 

                                                 
37

  Símbolo irreverente da resistência à ditadura nos anos 60, Leila incomodava aos mal-humorados de plantão 

por revelar uma fórmula alegre de vida, agindo sem hipocrisia, vergonha ou pudor, derrubando convenções e 

tabus. Defendia o amor livre e o prazer sexual, num tempo de machismo e conservadorismo absolutos. 

Escandalizou a tradicional família brasileira em sua entrevista ao Pasquim, em 1969, onde falou abertamente 

sobre todos os assuntos, e disse: "Você pode muito bem amar uma pessoa e ir para cama com outra. Já aconteceu 

comigo". Essa matéria proporcionou a edição mais vendida do Pasquim em todos os tempos. E foi o estopim 

para a instauração da censura prévia à imprensa, mais conhecida como Decreto Leila Diniz. 

Logo depois, repetiria a dose, ao exibir a sua gravidez de oito meses, na praia de biquíni e ao amamentar a filha 

Janaína diante das câmeras. Não havia volta. Começava ai, a revolução feminina da década de 70. Fonte: 

http://www.jblog.com.br/hojenahistoria 
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A revista utiliza o número 50, representando o seu cinquentenário, mas não foram só 

as conquistas desse meio século que foram lembradas. Os próximos anos também estão na 

mira da mulher brasileira e da equipe de Claudia, que elenca as 50 escolhas inteligentes para 

abrir os caminhos da leitora.A edição discorre sobre tendências para os 50 anos seguintes, no 

que chama período de revoluções e evoluções nas mais diferentes áreas.  

Claudia indica 50 escolhas para abrir o caminho de sucesso, em 

matéria intitulada O texto, um receituário de autoajuda, mostra como conseguir romper 

obstáculo, vencer dificuldades e ter sucesso. As informações, ao final da matéria, foram 

elaboradas por profissionais multidisciplinares (CLAUDIA, 2011, p. 122-123). Alguns dos 

conselhos estão dispostos a seguir: 

 

1 Intuir - Dê ouvidos a sua intuição: ela nada mais é do que a memória meio 

enevoada das suas experiências emocionais anteriores, daquilo que você já 

viveu, sentiu, conheceu. Por isso costuma funcionar tão bem. 

2 Assumir suas escolhas - ―Aprenda a escolher e a se responsabilizar por 

suas decisões‖, diz a psicóloga e terapeuta sexual Ana Canosa. ―Nada 

atrapalha tanto o amadurecimento pessoal quanto responsabilizar o outro 

pelo que deu errado.‖ Avalie suas opções e reflita antes – mas decida! 

3 Dizer sim...Não importa se é no primeiro encontro; o importante é saber 

diagnosticar o que está em jogo. ―No amor não há boas regras. Há boas ou 

más percepções do tipo de necessidade masculina‖, ensina o psicanalista 

Alberto Goldin. 

4...e também dizer não Se este ainda não é o seu mantra, comece a repetir já: 

―Tenho que dizer não para tudo o que me agrida ou faça com que me sinta 

subjugada‖. Seja menos dramática e chorosa, lutando por seus direitos de 

maneira focada e objetiva. Deixe o drama para os momentos realmente 

dolorosos. 

5 Valorizar o silêncio Por mais que você adore pessoas e convívio humano, 

faça coisas sozinha de vez em quando. Assim você aprende a lidar com os 

próprios pensamentos, medos, ansiedades [...] (CLAUDIA, 2011, p. 122). 

 

5.9.4 Mulher diva e amorosa 

 

Os outros conselhos são sobre o amor e o sexo, remontando ao belo sexo, à mulher 

diva e amorosa, que, para o seu bem estar, necessita estar amando. Na matéria, há outra voz, 

que é também da mulher aberta ao sexo, mas, para que isso aconteça, é necessário um reforço 

de interlocutores. Verifique-se:  

 

6 Acolher o amor e, às vezes, só sexo Enquanto o sexo é uma escolha 

individual, amor é compromisso com o outro. Você até pode querer juntar as 

duas coisas, mas não transe somente por amor ao outro. Busque seu prazer 

http://claudia.abril.com.br/
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sexual, lembrando que experimentar sexo sem amor pode ser bem 

interessante para aprender a focar puramente no seu gozo. 

7 Abrir-se para o erotismo Para conectar-se ao sexo em tempos de tanta 

dispersão, explore o erotismo disponível em revistas, livros e imagens. 

Tenha pelo menos dois livros de contos ou quadrinhos eróticos na cabeceira 

da cama. Quando bater aquela sensação de que o sexo é só mais uma tarefa 

do dia, leia uma dessas histórias e inspire-se. (CLAUDIA, 2011, p. 123). 

 

5.9.5 Mulher politicamente correta 

 

O discurso se atém a outras vozes e discursos que estão na comunicação social, o do 

politicamente correto, o da gentileza, da mulher resolvida, sem problemas outros, que não 

apenas a vida emocional: 

 

8 Dar uma chance ao outro No amor, no trabalho ou na vida pessoal. 

Generosidade faz bem a quem pratica e a quem recebe. 

9 Revelar o seu interesse Afinal, como define o psicanalista Alberto Goldin, 

uma mulher realmente interessada é muito interessante. 

10 Ousar (mesmo!) Pelo menos uma vez ou outra, seja ousada no sexo. 

Vista-se poderosamente com corpete, salto alto e peruca (por que não?). 

Faça strip-tease, transe na escada de incêndio, deixe alguém de boca aberta! 

Você se sentirá sedutora. (CLAUDIA, 2011, p. 124). 

 

Diferentemente do que apregoa a atualidade, nas conquistas da mulher no século XXI, 

os textos ainda remetem a uma mulher despida de racionalidade, que precisa de uma bússola 

para ser conduzida. Esse tom de aconselhamento, somado à ideologia do texto, carregam-no 

de um sentido múltiplo, mas não avança do que tange a questões morais, porque é preciso 

doutrinar com pontuação enfática: ---ouse!  

 

5.9.6 Mulher e intimidade 

 

11 Aliar-se a outras mulheres_ Tenha amigas com quem possa desfrutar 

intimidade, buscar consolo, compartilhar experiências e aprendizados. Não 

cultive a rivalidade feminina, tão estimulada pela cultura, e opte por vínculos 

verdadeiros. Você perceberá que todas passamos por apuros semelhantes e 

poderá fazer grandes descobertas. (CLAUDIA, 2011, p. 124). 
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5.9.7 Mulher e homem 

 

A matéria tem um discurso ambíguo, pois, ao mesmo tempo em que aconselha a 

mulher a fazer muito sexo, diz para ficar quietinha quando estiver com o homem, num diálogo 

inconcluso que remete à submissão. Para reforçar, há a voz de um especialista no assunto: ―Os 

homens adoram falar, e uma mulher que sabe ouvir com atenção, cuidado e interesse ganha 

muitos pontos‖ (CLAUDIA, 2011, p. 126). Vemos ainda mais conselhos: 

 

12 Fazer muito mais sexo – ―O sexo desencadeia algumas das sensações 

mais intensas e maravilhosas da nossa vida‖, afirma o psicólogo Ailton 

Amélio. Além disso, está ao alcance de todos. Não precisa ser comprado 

nem é necessário pagar royalties para tê-lo. ―No entanto, poucas pessoas 

tiram todo o proveito que poderiam.‖ 

13 Simplesmente escutar - Nos primeiros encontros, o mais inteligente é 

escutar. ―Os homens adoram falar, e uma mulher que sabe ouvir com 

atenção, cuidado e interesse ganha muitos pontos‖, acredita o psicanalista 

Alberto Goldin. Com as amigas, marque almoços individuais e estreite a 

cumplicidade .(CLAUDIA, 2011, p. 124). 

 

5.9.8 Mulher e renovação 

 

Se, no conselho anterior, havia uma referência subliminar para submissão, nessa há 

outra para a abertura ao novo e ao diferente, como mudar de parceiro, fazer uma atividade 

física, ter um cachorro, tudo na mesma entonação. ―Isso diz respeito a parceiros também. Se o 

atual não a satisfaz em algum aspecto, seja honesta consigo mesma e conquiste coragem para 

trocar‖ (CLAUDIA, 2011, p. 124). Temos mais conselhos no excerto seguinte: 

 

14 Renovar - Tente ser uma pessoa aberta ao novo e ao diferente; não use 

sempre o mesmo ―mapa‖ para ir de um ponto a outro na vida. Abra seus 

horizontes. Isso diz respeito a parceiros também. Se o atual não a satisfaz em 

algum aspecto, seja honesta consigo mesma e conquiste coragem para trocar. 

15 Mexer-se - Pare de buscar métodos milagrosos ou instantâneos para 

manter a forma e exercite-se! Escolha uma atividade que lhe dê prazer. Pode 

ser dançar (mesmo sozinha, em casa, desde que com constância e 

assiduidade, 30 minutos diários, por exemplo). Prefere caminhar, mas tem 

preguiça? Recrute um amigo. Arrume um cachorro. Mas vá! 

16 Comemorar - Festeje cada conquista de sua vida, recordando todo o 

esforço que empenhou. Monte uma caixa com objetos, recortes ou 

lembranças das vitórias e olhe sempre – especialmente quando tudo parece 

cinza. (CLAUDIA, 2011, p. 124). 
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5.9.9 Mulher e a nova beleza 

 

O texto afirma que é necessário comprar com atitude, mas não explica sobre o que 

seria esse consumo sustentável do politicamente correto. Outro conselho é o investimento na 

beleza essencial, num dialogismo que remonta à essencialidade do espírito. Com o 

crescimento da indústria da beleza, no século XX, e sua efetiva sedimentação no século XXI, 

a mulher tem um aparato amplo para manter-se bela, com produtos diversificados. A 

propaganda serve-se desse cenário para vender produtos e perpetuar o ideário da mulher bela 

e, ao mesmo tempo, ciente do seu papel social, enquanto profissional, mãe, amiga, entre 

tantas outras atribuições.  

O texto remete a uma mulher que necessita estar conectada com o que o outro pensa, 

sente, enxerga. Para isso, há indícios semântico-discursivos sobre o comportamento a ser 

seguido:  

 

17 Comprar somente o que lhe agrada - E não o que acredita que 

impressione os outros. Assim você fica mais feliz, encontra o próprio estilo e 

ainda contribui para a sustentabilidade do planeta ao adotar o consumo 

responsável. 

18 Investir na beleza essencial - Postura, atitude e charme compõem o tipo 

de beleza que se mantém com o passar dos anos. Em um mundo competitivo, 

em que prevalece a exigência da juventude eterna, é fácil esquecer que 

algumas características pessoais são tão importantes quanto a estética. 

19 Ser inteira - Não busque no parceiro um complemento do que falta em 

você: encontre em si mesma aquilo que acredita estar faltando (ou persiga 

como meta até conseguir!). Afinal, a história da cara-metade é muito antiga e 

chata. O parceiro deve ser (assim como você para ele) um agregador, alguém 

para compartilhar coisas boas e tristes. 

20 Ter opinião - Nada é mais triste do que conversar com alguém que não 

tem o que dizer. A repetição de frases feitas ou de ideias onipresentes na 

mídia não prende a atenção de ninguém. Permita-se exprimir o que 

genuinamente pensa, mesmo que vá na contramão do senso comum. Assim 

você despertará mais atenção. (CLAUDIA, 2011, p. 124-125). 

 

 

O texto da matéria é carregado de múltiplos sentidos, de subjetividade e de 

contradições. Com um tom de aconselhamento, mostra às leitoras alguns caminhos trilhados 

pela mulher nos 50 anos e as marcas que este comportamento deixou no mundo. A primeira 

marca discorre sobre a violência doméstica, seguida de outras com forte apelo emocional. 

Acompanhe:  
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1 Dizer não à violência - Depois de séculos de opressão, um grito foi ouvido: 

chega de agressões contra a mulher. Uma farmacêutica cearense que sofreu 

duas tentativas de assassinato por parte do marido e ficou paraplégica virou 

porta-voz da causa. Maria da Penha Maia Fernandes colocou o agressor na 

cadeia e levou o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 

Inspirou a Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, que coíbe e pune esses 

atos, modelo copiado em outros países Dizer não à violência;  

2 Acreditar - No coração de uma mulher, a esperança, substantivo feminino, 

se transforma em fé, depois vira determinação e por fim leva à conquista;  

3 Flexibilizar o mundo dos negócios- Foi depois que as mulheres entraram 

nas companhias que conceitos como inteligência emocional e resiliência 

foram incorporados ao vocabulário empresarial.[...]. 

4 Agregar - Pense na solidez do núcleo familiar, na força centralizadora, na 

balança das relações. Provavelmente, você visualizou uma mulher. 

(CLAUDIA, 2011, p. 125). 

 

As primeiras marcas falam de uma forma genérica e não aprofundam o assunto. Na 

marca cinco, por exemplo, cita-se o movimento feminista. Entretanto, é contraditório, uma 

vez que a própria revista, em matéria na mesma edição, traz dicas sobre os cuidados com os 

filhos. Há várias reportagens e propagandas sobre mães e seus filhos. Assim, o adjetivo de 

mãe zelosa continua sendo propagado, de várias formas, por Claudia: 

 

5 Recriar papéis sociais Esposa exemplar, mãe zelosa, donzela eterna. Não 

faz tanto tempo assim, esses eram os papéis que nos cabiam. Reescrevemos 

a história. Em 1832, Nísia Floresta publicou, com apenas 22 anos, Direito 

das Mulheres e Injustiça dos Homens. Em 1949, a filósofa francesa Simone 

de Beauvoir escreveu em dois volumes O Segundo Sexo, em que usava 

conhecimentos de biologia, psicologia, história e economia para constatar 

que a suposta condição de inferioridade feminina era uma invenção cultural. 

Nascia ali o movimento feminista, que ganhou ainda mais força em 1963 

com o lançamento de A Mística Feminina, de Betty Friedan. 

6 Perdoar Pesquisa recente da Universidade do País Basco comprova que as 

mulheres conseguem perdoar com mais facilidade do que os homens. Porque 

têm maior empatia, ou seja, a sábia capacidade de se colocar no lugar dos 

outros. (CLAUDIA, 2011, p. 125). 

 

Percebemos outra contradição do discurso. A reportagem remonta ao perdão, um valor 

de forte apelo moral e religioso, mas não inclui quais os casos que merecem este perdão, 

como o da primeira matéria, que é sobre a violência. ―Pesquisa recente da Universidade do 

País Basco comprova que as mulheres conseguem perdoar com mais facilidade do que os 

homens. Porque têm maior empatia, ou seja, a sábia capacidade de se colocar no lugar dos 

outros‖ (CLAUDIA, 2011, p. 171). 

Brait (2003) declara que o dialogismo/polifonia implica necessariamente o conceito de 

vozes:  
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[...] não podem ser reduzidas nem às relações lógicas, nem às relações 

psicológicas, nem às relações naturais ou mecânicas. Elas constituem uma 

classe específica de relações de sentidos, cujos participantes podem ser 

unicamente enunciados completos, ou vistos como completos, e por trás do 

quais estão os sujeitos discursivos. (BRAIT, 2003, p. 25). 

 

No caso do texto de Claudia, há vários sujeitos discursivos, como o autor do texto, que 

remete a outros que consultou para realizar o elenco de conselhos; este por sua vez, ligado a 

uma outra cadeia de discursos sociais. 

Barros (1999) reafirma que o dialogismo é o princípio constitutivo da linguagem e da 

condição do sentido do discurso. Nessa dinâmica de recursos comunicacionais, o discurso não 

é individual, neutro. ―[...] não é individual porque se constrói entre pelo menos dois 

interlocutores que, por sua vez, são seres sociais; não é individual porque se constrói como 

um "diálogo entre discursos", ou seja, porque mantém relações com outros discursos‖ 

(BARROS, 1999, p. 31). 

 

5.9.10 Mulher e luxo 

 

Outro exemplo do produto vendido por Claudia está nas propagandas inseridas nesta 

seção para mostrar a que contexto o discurso se refere. Vejamos a propaganda de luminárias 

de luxo, na edição de dezembro de 2011, acompanhada de texto: 
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Figura 15 – Conexão e Design – propagandas de luminárias de luxo 

 

Fonte: Revista Claudia (2011, dezembro). 

 

Abaixo, segue a chamada do texto que acompanha a propaganda, mesclando 

informação noticiosa com uma propaganda tradicionalmente de consumo: 

 

Depois de morar 16 anos em Londres, a arquiteta e designer Andrea 

Brackman instalou o ateliê da Iluminadas em Franca, interior de São Paulo. 

Com tecidos luxuosos, passamanarias e muito bom gosto, ela veste cúpulas 

de abajur num trabalho que lembra o de estilista. A peça que ela segura, de 

musseline com a base de madeira laqueada, custa 1,2 mil reais. (CLAUDIA, 

n.12, 2011, p. 24). 

 

A época é outra, mas a mulher de classe média e a de alto poder aquisitivo das cidades 

ainda está atrelada ao que vem da Europa, como o luxo, o requinte. O texto se refere a um 

produto de 1,2 mil reais, diferentemente do que é acessível a uma mulher de classe média 

hoje. O público, apesar de a revista ser de circulação nacional, é predominantemente ligado à 

mulher dos grandes centros, como Rio de Janeiro e São Paulo, num encadeamento de textos 

dialogando simultaneamente com o passado. A revista ainda apresenta estas informações: 

―Com tecidos luxuosos, passamanarias e muito bom gosto, ela veste cúpulas de abajur num 
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trabalho que lembra o de estilista. A peça que ela segura, de musseline com a base de madeira 

laqueada‖ (CLAUDIA, 2011, p. 24) 

Barros (1999) afirma que os ―textos são dialógicos porque resultam do embate de 

muitas vozes sociais; podem, no entanto, produzir efeitos de polifonia, quando essas vozes ou 

algumas delas deixam-se escutar, ou de monofonia, quando o diálogo é mascarado e uma voz, 

apenas, faz-se ouvir‖ (BARROS, 1999, p. 6). 

O enunciado analisado permite várias leituras semânticas, que remetem ao passado, 

com a decoração inspirada na Europa, os objetos com nomes estrangeiros, abajur, musseline e 

que leva a uma ambiguidade, o antigo e o novo, num plano único discursivo. Para Barros 

(1999), discursos ambíguos são aqueles que admitem várias leituras semânticas, graças aos 

percursos temático-figurativos que nele se desenvolvem. 

Na construção da tese, percebeu-se a escassez de estudos sobre a história das 

mulheres, memória da língua e estudos bakhtinianos. Para ampliar a pesquisa realizada no 

Mestrado, os corpora foram analisados a partir de um viés comparativo, entre a Revista 

Feminina e a Revista Claudia. 

A inquietação pelo objeto em questão aumentou à medida que a pesquisa tomou corpo, 

e passou a registrar a necessidade intelectual de entender como ocorre a análise do signo 

ideológico em textos que recontam a memória das mulheres, analisados sob premissas da 

Filosofia da Linguagem. Assim, verificar o signo pela e na língua em duas épocas distintas 

mostrou que a Revista Feminina e Claudia, gestadas e nascidas em tempos diferentes da 

sociedade, mantiveram a ideologia no discurso o que continua até os dias atuais. 

Se a língua, como os registros científicos mostram, é prenhe de um longo, contínuo, 

lento e gradual processo histórico, é elementar analisar também a questão do signo ideológico 

na língua. 

As análises sobre signo ideológico na língua são assaz relevantes diante dos constantes 

conflitos teóricos dos linguistas que a estudam como expressão do mundo e espelho da 

realidade, exercendo o papel colaborativo dos estudos discursivos à ciência linguística. 

A condução teórica buscou analisar a linguagem como expressão do mundo e suas 

múltiplas e ricas relações, retrato de uma realidade sociocultural por meio do discurso 

midiático. 

As análises das propagandas, e também das reportagens, contidas nos corpora 

elegidos mostram ser uma categoria de análise para compreender a função do signo 

ideológico e a mudança da língua. Como a inovação da língua é marcada na escrita e quais os 

elementos que marcam esta variação léxica é um amplo campo de estudo, pois é na palavra, 
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no léxico da língua, que o mundo mostra a sua materialidade histórica.  

As propagandas das revistas, com forte conteúdo ideológico, mostram pela linguagem 

verbo-visual o perfil de uma sociedade de costumes, regras e condutas, pois a língua não se 

exclui da amálgama em que se constrói o universo feminino. Este capítulo analítico construiu-

se na necessidade de retomar as fontes, na via do discurso midiático, analisado pela 

perspectiva da ADD.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este é o momento da tese de Doutorado em que o período de investigação sobre um 

mesmo objeto deve ser delimitado em algumas páginas. Concluímos, a priori, na condição de 

pesquisadores: a pessoa que inicia o trajeto da pesquisa não é a mesma que o termina. 

Entretanto, ainda na posição de investigadores, produzimos uma pesquisa que culminou nessa 

tese e como todo trabalho científico ele termina incompleto.  

A sensação de que devemos continuar a pesquisa para fechar lacunas descobertas 

durante a escrita traz grande inquietação e insatisfação. Porém, não há mais tempo e devemos 

por o ponto final. É no ponto final que nos consideramos pesquisadores, pois o ponto, sinal 

que representaria o fim, nesse caso denota o início.  

Mesmo assim, há alguns pontos a serem anotados nessas palavras finais. A pesquisa 

iniciou com um problema ou pergunta inquietante: é possível perceber pela e na língua uma 

ideologia doutrinadora  nos elementos do discurso em relação à figura feminina?  

 As revistas especializadas para o público feminino trazem nas matérias jornalísticas e 

nos conteúdos publicitários mulheres lindas, ricas e bem sucedidas nas áreas econômica, 

profissional e pessoal. Trazem mulheres esteticamente enquadradas nos padrões de beleza 

exigidos pela ditadura da beleza. Ser bela é o maior trunfo da mulher, que também não deixa 

de buscar seus sonhos e projetos, mantendo uma profissão, formando família etc. Mesmo as 

solteiras têm isso como contraponto do sucesso financeiro, que leva ao alto grau de consumo, 

roupas, calçados, imóveis (decoração), carros, etc.  

A inquietação começou com uma investigação histórica, ou seja, análise de cópias de 

exemplares da Revista Feminina (1930-1936). Assim formulamos a hipótese de pesquisa de 

que o discurso muda de uma época para outra; todavia, mantem-se o signo, isto é, traços, 

efeitos de sentido, numa teia dialógica entre presente e passado. Ou seja, mesmo com a 

evolução social e temporal a ideologia dirigida à mulher teve poucas mudanças, o que foi 

corroborado no confronto das duas revistas e na análise dos dados. 

A mídia mostra, nas revistas, a mulher espécie ―propaganda de margarina‖. Já aquela 

da vida real é oculta, mas é a que trabalha, tem dupla jornada, não tem recursos e tampouco 

tempo para cuidados com a estética e, muitas delas, são arrimo de família. As revistas trazem 

mulheres belas, bem vestidas, sorridentes, com um padrão quase inalcançável, diferente da 

mulher da vida real. A que a mídia mostra, com o recurso do gênero discursivo e do signo 

ideológico, não é a mesma que transita pelos cantos do mundo. 
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A pesquisa na área de linguagem, com o aporte de Mikhail Bakhtin, autor usado desde 

o Mestrado, respondeu dúvidas sobre a forma de análise. Só conseguimos chegar a tal 

denominador em decorrência da pesquisa histórica, ou seja, se não tivéssemos mergulhado na 

história não teríamos chegado a algumas das colocações finais. Entretanto, a maior 

dificuldade foi aplicar essa nova metodologia bakhtiniana numa análise sustentável que 

contribui para formulação de uma categoria útil de análise, quando se trata do objeto texto, 

discurso e imagem.  

O que podemos considerar, finalmente, é que sem história, sem materialidade do signo 

na história, ou, na ausência de uma intensa e inquietante movimentação social dos sujeitos 

falantes não há língua. Sem língua não há história. Por esse motivo, a materialidade discursiva 

torna-se fundamental para análise linguística.  

Nesta tese, a materialidade discursiva é a compreensão dos fatores históricos. É 

pesquisar a história em consonância com a análise linguística. Entendemos que são 

necessárias mais buscas, novas pesquisas e outras contribuições para fecharmos um modelo 

de análise bakhtiniano da língua pela e na história.  

Apesar das dificuldades encontradas para fecharmos o método, analisamos o discurso 

primário (na oralidade, no diálogo cotidiano, nas rodas de conversa) chamados de simples e 

passamos para o gênero secundário e complexo, as revistas, ou no secundário, em enunciados 

mais complexos e concretos. É pelo dialogismo e pelo signo ideológico que chegamos ao teor 

da descrição. Nesse trabalho, a própria descrição do corpus, já, traz em si a teoria bakhtiniana.  

Nos anos 30, quando circulou a Revista Feminina, o Brasil estava na Era Vargas e a 

mulher foi uma importante interlocutora dessa fase. As revistas eram porta-vozes desse 

tempo, com o discurso carregado, impregnado de signos ideológicos, que mostraram esse 

movimento em constante contradição.  

Enquanto o Brasil passava por uma transformação social, com a revolução industrial 

tardia, o discurso do patriarcado colonialista, que migrou para a cidade em decorrência do 

término do ciclo do café com leite, se fazia forte na Revista Feminina (1930-1936). 

No Doutorado, com o objeto ampliado para a Revista Claudia (2011-2013), houve 

uma evolução no parâmetro visual. A linguagem verbo-visual tornou-se mais lívida, com um 

discurso menos carregado de signos verbais e todo esse aparato é o texto. O texto é mais que 

só uma união de enunciados para comunicar um dado ou sentimento. Ele ultrapassa esse 

limite e torna-se mais, torna-se imagem e escrita. Entretanto, o texto se acoplou à imagem e 

formou um só corpo, que, apesar de quase um século de diferença, ainda mostrou o discurso 

conservador dos anos 30. 
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Tanto a Revista Feminina como Claudia utilizavam o padrão de efeito discursivo, com 

gêneros parecidos, réplicas dos diálogos do cotidiano. Nos anos 30, com poucos recursos 

midiáticos, de tecnologia de impressão, a mulher carregava uma simbologia da educação 

judaico-cristã e, atualmente, o padrão é o mesmo, com diferenças, entre as duas tipologias. 

Nesse tempo, o signo ideológico estava mais presente nos textos escritos, que sempre 

acompanhavam as propagandas. 

Na Revista Feminina a mulher era dona de casa, preocupada em agradar a sociedade, o 

marido, os filhos, era um baluarte dos bons costumes e da sociedade que Getúlio Vargas 

impunha. No segundo, a mulher passou a ter um novo papel, a de profissional e dona de casa 

concomitantemente, entretanto, continuou sendo a esmerada representante dos valores da 

família e da sociedade.  

As duas mulheres, dos anos 30 e da atualidade, foram importantes instrumentos do 

discurso propagado hoje pelos formadores de opinião. As mídias não mostram mulheres da 

periferia, as trabalhadoras, as estudantes etc. de dupla jornada, as mulheres reais, aquelas que 

nos deparamos diariamente no cotidiano das cidades. As duas revistas usavam recursos 

léxicos e semânticos parecidos, com o verbo no modo injuntivo, da revista aconselhadora, 

companheira, querida, que sempre trazia uma fórmula de beleza, saúde, alimentação, além de 

conforto e bem estar, entre outros requisitos. 

A revista impõe em seu discurso o idealismo hegeliano, ou seja, um ideal de mulher 

que não atravessa a fronteira do plano das ideias e fica nessa esfera. Quando teremos, afinal, 

um veículo de comunicação social que mostre a mulher real ou essa mulher real prefere 

esconder-se por trás do sonho da mulher ideal, quando folheia e lê as revistas femininas? A 

revista passa a ser não fonte de informação e formação de opinião, mas apenas meio de 

entretenimento e diversão, uma fuga para a mulher real. Ali ela se ausenta do seu mundo e 

mergulha no fundo da beleza, das famílias perfeitas, dos relacionamentos estáveis 

monitorados por uma rede multidisciplinar de profissionais para isso, os entrevistados das 

revistas. Qual o papel da revista na vida dessa mulher. Esse questionamento pode ser tema 

para pesquisas futuras, com metodologias mais quantitativas, com questionários para o 

público cativo da revista, principalmente Claudia, o veículo atual em estudo. 

A dialética, sustentação da teoria do signo, não separou a realidade material 

(ideológica) da realidade linguística. Assim, concluímos ser impossível analisar a linguagem 

pela perspectiva bakhtiniana sem o conhecimento do contexto sócio-histórico em suas 

particularidades.  
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Essa conclusão traz a seguinte afirmação à retomada da história do objeto a ser 

analisado, por meio de particularidades, fator sine qua non para análise linguística do método. 

Sem conhecer o contexto, não há como verificar nem a Análise Dialógica do Discurso, nem 

mesmo como os gêneros discursivos são empregados ou o signo ideológico.  

A obra de Bakhtin, nos conceitos discutidos nessa tese, mostra uma lacuna deixada por 

Marx, genialmente analisada por uma outra ótica. Na e pela língua está posta a realidade 

social, aquela que é analisada na sua concretude, e a língua não é mencionada nas obras de 

Karl Marx, que leva a interpretações rigorosas e ortodoxas, deterministas, não atingindo essa 

área da ciência. 

A tese foi construída por partes. A primeira parte buscou entender a complexidade dos 

corpora, por meio de detalhada descrição. O ato de classificar e descrever as propagandas 

constituiu-se numa fase complexa da pesquisa porque a partir da materialidade discursiva, 

mostramos detalhes da linguagem da propaganda na Revista Feminina e em Claudia.  

As análises acompanharam cada passo do entendimento dos corpora. Ao descrever os 

dados foi possível deixar também as marcas do contexto. Isso ocorreu devido às leituras de 

MFL ([1929] 2002) e Teorias dos Gêneros do Discurso ([1963] 2011), que nos apontaram a 

relevância da materialidade discursiva, conhecer o território que produz o discurso.  

O tom de conselho de ambas as revistas mostrou que os dois públicos foram tratados 

como atores sociais ávidos por conselhos e a revista passa de veículo de comunicação e 

formação de opinião, para direcionador de comportamentos, com um padrão a ser seguido de 

moda, comportamento, alimentação, educação dos filhos, entre outros assuntos do universo 

feminino.  

O signo linguístico, que refrata e reflete uma realidade, tem no seu âmago todos os 

outros assuntos, intrinsecamente, arraigados na sociedade capitalista. O discurso mostra o 

enunciador que usa o mecanismo do discurso para ter uma responsividade ativa do público 

leitor. 

No discurso das revistas estão embutidos outros conteúdos, como o diálogo com a 

ética, a moral e outros padrões sociais aceitos por uma sociedade conservadora. O uso do 

gênero discursivo da propaganda, e também as reportagens analisadas, mostra sinais de estar 

dialogando na oralidade com seus leitores, espera e anseia todo o tempo, pela mulher cristã. 

Ali estão Eva, Maria Madalena e Maria, mãe de Deus.  

As três mulheres dialogam entre si desde a Revista Feminina, nos anos 30, até a 

Claudia, nos tempos atuais. É importante ressaltar que Claudia é a revista mais longeva, 
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tradicional, com maior número de assinantes, maior valor no preço de anúncio, do rol de 

revistas femininas no mercado.  

A partir dessa constatação, pode-se entender que o recurso do signo ideológico aliado 

ao emprego do gênero do discurso tem a capacidade de levar múltiplas vozes para um único 

enunciado da propaganda. Quando determinada propaganda mostra mãe e filhos na mesa do 

jantar, numa cena que se refere a determinado alimento, ali estão vozes da família, pai, mãe e 

filhos, seguindo a tradição cristã, do bem estar, uma mesa bem posta e pessoas educadas, do 

signo da hora da refeição.  

Barros e Fiorin (1999) afirmam que durante toda sua vida Bakhtin foi fiel ao conceito 

de dialogismo cuja preocupação básica é que o discurso não se constrói sozinho, mas 

atravessa o olhar do outro. Essa alteridade é heterogênea e mostra a possibilidade de expressar 

pelo e no signo do texto a realidade que nem sempre é clara num primeiro olhar.  

A análise dos corpora levou à constatação de que na e pela língua estão os 

mecanismos sociais que usam o discurso verbo-visual e dialógico para a interação social. 

Tanto a Revista Feminina (1930-1936) como a Claudia (2011-2013) têm a heterogeneidade 

mostrada em seus enunciados discursivos. 

Em ambas, focamos o texto jornalístico, a imagem dos personagens da história 

relatada pelo veículo de comunicação e a propaganda, e também a reportagem, foram foco de 

análise. Dos enunciados primários, simples, presentes na vida cotidiana da mulher, surgem 

outros enunciados, desta vez de conselhos, de indicações, de sedução pelo produto, de 

conquista do público, para chegar à função final: a compra do produto. 

Como afirma Bakhtin/Volochinov ([1929] 2002), a linguagem é processo da interação 

social, que trata de um ato de fala determinado pela situação imediata ou pelo contexto mais 

amplo que constitui o conjunto das condições vividas por uma determinada comunidade 

linguística. 

O emprego do método, que não separa a ideologia da realidade material do signo, foi 

uma categoria de análise útil e trouxe resultados importantes: 

1- Antes de qualquer análise linguística pela perspectiva de Mikhail Bakhtin, é 

produtivo contextualizar minuciosamente os corpora de pesquisa. 

2- As formas concretas de comunicação social (enunciados) existem e são 

heterogêneas e relativamente estáveis, conforme a realidade em que se encontram. 

3- A língua se realiza dentro desse mecanismo dialético. A contradição social, 

percebida na análise dos corpora, foi fundamental para se chegar a algumas conclusões. 
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4- A língua não existe fora de um sistema e não é possível aplicar o método sem 

dissociar a base material do objeto a ser estudado. 

Outra dedução elementar foi que a natureza ideológica do signo contraria toda a lógica 

idealista hegeliana, que foi sustentáculo depois para o conceito de ideologia concebido por 

Karl Marx em seu legado. Outro resultado de pesquisa, referendado pela análise dos corpora, 

é a linguagem social que concretiza a comunicação, primeiro na fala e, depois, na escrita. A 

propaganda nasce primeiro em pesquisas com os que falam e ouvem e têm atitudes a partir 

disso, para depois ser processada em determinado suporte e formatar-se como é apresentada 

com o estilo composicional na revista.  

O processo enunciativo depende do contexto social, da cadeia dialógica, que nasce na 

palavra falada e depois escrita. Sem isso, não haveria nenhum processo registrado em gêneros 

concretos e complexos, terreno da propaganda. Os diálogos da mulher ideal com a mulher real 

se confundem, num movimento contraditório. Assim, a propaganda não mostra a linguagem 

real, mas a linguagem ideal, que se realiza apenas no âmbito do psicologismo e não da forma 

como é na realidade.  

Conforme referendado no decorrer desta tese, a linguagem publicitária da Revista 

Feminina (1930-1936) e Claudia é dialógica, configura, reconfigura, reflete e refrata somente 

a ideologia do consumismo. O processo de produção e consumo se concretiza na linguagem 

da propaganda, como foi possível verificar na descrição dos corpora.  

Ao visualizar a propaganda das revistas, o olhar do público feminino se volta para a 

história das mulheres, que não é a sua história atual. O que está dito na propaganda é a 

história do mercado, do cinema, da televisão, da irrealidade do idealismo, da formatação de 

uma mulher inexistente. 

As capas das revistas, o teor das propagandas analisadas, mostram essa mulher bela, 

bem sucedida emocionalmente, mãe realizada, esposa. As revistas analisadas não mostram 

aquelas que circulam nos porões da verdadeira mulher, a que foi silenciada pela história e 

hoje é retomada por pesquisas científicas nas áreas. 

A propaganda é uma prática discursiva efetiva, que ocorre ao captar-se a mensagem 

veiculada, ao retomar termos da comunicação social, ao se relacionar com uma cadeia de 

outros enunciados, vistos nas novelas, nos filmes, lidos nos romances e em outras revistas 

femininas.  

O enunciado utilizado pela propaganda, concreto e complexo, mostra o movimento 

dialético da linguagem, que ali mescla o idealismo com o realismo do discurso. Essa situação 

é nítida em todas as análises. 
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Durante a pesquisa, foi possível verificar o movimento dialético, baseado no método 

de não separar a ideologia da realidade material do signo, da alteridade, da dialogia, da 

relação discursiva múltipla. Uma, a existente, da mulher não mostrada pelas revistas; a outra, 

da mulher ideal, elevada pela revista numa sacralidade.  

Pode-se dizer que o arcabouço bakhtiniano levou a uma análise metalinguística, 

extralinguística, que referenda a afirmação do teórico russo: se a ideologia, a consciência, 

portanto, o pensamento, a ―atividade mental‖, que são condicionados pela linguagem, são 

modelados pela ideologia. Portanto, todas estas relações são inter-relações recíprocas, 

orientadas, é verdade, mas sem excluir uma contra-ação. O psiquismo e a ideologia estão em 

―interação dialética constante‖ (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 129).  

A linguagem se realiza na ideologia e na dialogia. Por esse motivo, há mais de uma 

realidade posta numa mesma linguagem, porque ali estão várias vozes. No caso das 

propagandas analisadas, está a voz do público-alvo a ser atingido, a voz de quem produziu o 

discurso, de quem olha, e de outros discursos que não estão explícitos, mas existem no mundo 

real.  

Nesses textos, buscou-se visualizar o processo de interdiscursividade, a relação do 

discurso com outro discurso, as vozes discursivas, os discursos alheios, o interdiscurso e o 

conjunto das formações discursivas que se inscrevem no nível da constituição do que estas 

revistas repassam, refletindo e refratando a voz da sociedade da época. 

A sugestão para ampliação da pesquisa no Doutorado foi uma inquietação intelectual 

com relação ao tema, que, visto por outra perspectiva, mostra a manutenção de alguns traços 

nos enunciados discursivos, porém, em outro formato. A comparação com um veículo 

contemporâneo reafirma que a língua está em constante mudança, mas no sentido 

morfossintático, que, salvaguardadas diferenças, nem sempre interfere na ideologia. As 

palavras, a forma, o modo de expressão se alteram, mas a ideologia, que só pode ser vista a 

partir da materialidade discursiva, que, nesta tese foi pautada na contextualização histórica, 

pode se manter ao longo dos anos, com uma lenta evolução. 

Ao realizar esta pesquisa, imprimiu-se nas análises também, de forma essencial e 

inquietante, a voz do pesquisador, uma mulher de 44 anos, com dois filhos, inserida no 

mercado de trabalho, integrante do público a que a revista se refere.  

Todas as vozes, a ideologia do signo ideológico, o dialogismo intermitente, a 

alteridade, a metalinguística, a condição dos enunciados, entre outros conceitos-chave da obra 

de Bakhtin estão na tese e também fora dela. E o início da pesquisa efetiva sobre a teoria é o 
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legado desse gênio, Mikhail Bakhtin, que será objeto eterno de estudos, pesquisas, anotações, 

discussões.  

A tese foi a possibilidade de chegar mais perto das teorias de Bakhtin, entendê-las com 

um pouco mais de vigor teórico, mas sempre colocando-nos na posição de aprendizes, de 

pesquisadores para toda uma vida, para entender o fenômeno mais genuíno da humanidade, a 

capacidade de comunicar-se pela e na linguagem. 

O que é impossível negar, após quatro anos de pesquisa, é o fato de Bakhtin ser um 

gênio dos estudos linguísticos contemporâneo, o autor da metalinguística, o autor que 

escolhemos para estudar o objeto que sempre fez parte de nossa trajetória, a profissional, 

enquanto sujeito na área de comunicação social, e o acadêmico, que traz da prática uma série 

de perguntas a serem respondidas. 

O que concluímos é que uma tese não responde perguntas, ela as formula para 

continuarmos a trajetória de pesquisa. Em quatro anos, mudamos muitas das nossas 

percepções sobre discurso dirigido à mulher, o seu papel, como ele influencia na formação de 

uma identidade feminina, porém continuamos cercados de paradoxos complexos e levaremos 

essas inquietações para pesquisa futura na área da linguagem dirigida à mulher e estudos do 

discurso. 

O fato de nos atermos apenas em MFL e Teoria dos Gêneros do Discurso foi 

preponderante porque em apenas uma parte do primeiro e em poucas páginas do segundo 

texto vimos o quanto temos que amadurecer o padrão de análise do discurso pela via da 

materialidade discursiva. Em ambos, este filósofo corrobora outros antecessores que afirmam, 

a língua surge nas relações sociais, na expressão ideológica, o que parece ser simples à 

primeira vista, mas é altamente complexo quando se trata de estudos linguísticos. Esse é o 

ponto crucial dessa tese: e MFL e a Teoria dos Gêneros do Discurso não se esgotam em si; 

por meio deles Bakhtin deixou um legado para ser estudado, pelo sujeito pesquisador, na 

contemporaneidade, uma vez que a sua teoria tem a capacidade de retratar o mundo e suas 

diferenças, transformando-se numa espécie de teoria-espelho da realidade. 
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