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“As mulheres do século XXI são feitas de rupturas e 

permanências. As rupturas empurram-nas para a 

frente e as ajudam a expandir todas as possibilidades, 

a se fortalecer e a conquistar. As permanências, por 

outro lado, apontam fragilidades. Criadas em um 

mundo patriarcal e machista, não conseguem se 

enxergar fora do foco masculino. Vivem pelo olhar do 

homem, do “outro”. Independentes, querem uma 

única coisa: encontrar um príncipe encantado. Têm 

filhos, mas se sentem culpadas por deixá-los em casa. 

Em casa, querem sair para trabalhar. Se cheinhas, 

querem emagrecer. Se magras, desejam seios, nádegas 

e o que mais tiverem direito...em silicone. Desejam o 

real e o sonho, de mãos dadas. São várias mulheres 

em uma. Buscar o próprio rosto entre tantos outros é o 

desafio. Mas o maior desafio mesmo é mostrar que 

elas podem ter um rosto só” (DEL PRIORE, 2013). 



 
 

 

RESUMO 

 

 

Os papéis assumidos pelas mulheres na modernidade recente (MOITA LOPES, 2013) 

despertaram o interesse de inúmeros pesquisadores nacionais e internacionais. O termo 

emancipação tem sido gerador de discordâncias e polêmicas, tendo-se em conta o fato de que 

a mulher, mesmo havendo ingressado no mercado de trabalho, continua a exercer os papéis 

socialmente impostos ─ o de mãe, esposa e dona de casa. Em paralelo, as revistas femininas, 

em especial a revista Claudia, assumiram o propósito de orientar as mulheres no desempenho 

de suas muitas funções: como educar os filhos, como cuidar do lar, como agradar o cônjuge, e 

até como ter sucesso na carreira profissional. Circunscrita nesse contexto, esta tese visa 

revelar as permanências e as rupturas que se manifestam nos discursos femininos registrados 

na fanpage Claudia online, testemunhando como os papéis sociais e as relações de poder 

influenciam na (trans)formação das identidades femininas. Em função desse alcance, buscou-

se uma sustentação teórica nos postulados da Análise Crítica do Discurso (ACD); mais 

especificamente, na Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso (ASCD) ─, que, 

por sua vez, está sendo desenvolvida na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 

concomitância com a Universidade Federal de Sergipe, sob a coordenação da professora Dr.ª 

Cleide Emília Faye Pedrosa (PEDROSA, 2012). Também se fez ancoragem, neste percurso 

investigativo, em saberes da Linguística Sistêmico-Funcional (LSF); especialmente, no que 

concerne ao Sistema de Avaliatividade; na Sociologia para Mudança Social e nos Estudos 

Culturais. A ancoragem metodológica firma-se no paradigma qualitativo-interpretativista 

(MOITA LOPES, 2006), circunscrito às Ciências Humanas e Sociais, com foco na 

Linguística Aplicada (LA). O corpus compõe-se de vinte e quatro postagens, divididas em 

seis temáticas recorrentes na fanpage Claudia online. Os resultados indicam que a fanpage 

Claudia online discute, de fato, os papéis que as mulheres exercem em nosso meio social. 

Observa-se, ainda, que alguns desses papéis foram solidificados devido aos parâmetros 

conservadores da sociedade, perpetuando-se por muitas gerações e sendo naturalizados ao 

sexo feminino. A constatação é, pois, a de que há permanência dos papéis impostos, e de que, 

na modernidade recente, as mulheres passaram a exercer outros tantos papéis, merecendo 

destacar o fato de que, hoje, a mulher trabalha fora, investe na formação acadêmica, frequenta 

academia diariamente, dirige automóvel, participa das reuniões escolares dos filhos, vai ao 

salão de beleza, administra o próprio salário, delega funções à secretária doméstica; enfim, 

executa muitas tarefas concomitantemente, configurando-se, assim, o acúmulo de funções 

exercidas pelas mulheres, o que justifica a atribuição do rótulo de “mulher maravilha”, e leva 

à ruptura nos padrões e na execução dos papéis femininos. 

 

 

Palavras-chave: Análise Crítica do Discurso. Papéis femininos. Tradições. Mudanças sociais. 

Identidades. 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

The roles played by women in late modernity (MOITA LOPES, 2013) encouraged the interest 

of a great number of national and international researchers. The term emancipating in anyway 

has been of disagreement and controversy, taking into account the fact that the woman, even 

though has conquered the labor market, continues to play the roles imposed by society  ─ of 

mother, wife and of housewife. At the same time, women's magazines, mainly Claudia 

magazine, have assumed the purpose to guide women in the performance of their multiple 

functions: how to educate their children, how to take care of their home, how to please their 

spouse, and even how to succeed in their professional careers. Circumscribed in this context, 

this thesis aims at investigating the permanence and the ruptures that are expressed in 

women's speeches posted in the fan page of Claudia magazine online, testifying how social 

roles and power relations influence the (trans)formation of female identities. Due to this 

scope, this research is based on the theoretical framework postulated by the Critical Discourse 

Analysis (CDA); specifically, in the Sociological and Communication of Discourse 

Approaches (ASCD) ─ that is being developed at the Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, in partnership with the Universidade Federal de Sergipe, coordinated by the PhD 

Profesor Cleide Emilia Faye Pedrosa (Pedrosa, 2012). This study is also based, during the 

investigation, on knowledge of Systemic Functional Linguistics (SFL); especially regarding 

to the Appraisal System; in Sociology for Social Change and Cultural Studies. 

Methodologically, the research is anchored in the qualitative-interpretative paradigm (MOITA 

LOPES, 2006), circumscribed to Human and Social Sciences, focusing on Applied 

Linguistics (LA). The data of this research is made up of twenty-four postings, divided into 

six recurring themes, in the fan page of Claudia Magazine online. The results show that the 

fan page Claudia online, in fact, discusses the roles that women play in our social context. It 

is also observed that some of these roles were solidified due to conservative parameters of 

society, perpetuating itself for many generations and being naturalized to female gender. The 

finding is, therefore, that there is a permanence of the imposed roles, and that, in late 

modernity, women have come to play so many other roles, deserving to highlight the fact that 

nowadays the woman works outside, invests in academic education, visits regularly the gym, 

drives a car, attends the school meetings of their children, frequents beauty salon, manages 

their own  incomes, delegates household jobs to the housemaid; finally, she carries out many 

tasks simultaneously, establishing thus the accumulation of positions held by women, which 

justifies the label attributes of "wonder woman", and leads to disruption in patterns and in the 

implementation of women's roles. 

 

 

 

Keywords: Critical Discourse Analysis. Women´s roles. Traditions. Social changes. 
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RESUMEN 

 

 

Los roles asumidos por las mujeres en la modernidad reciente (MOITA LOPES, 2013) 

despertaron el interés de innúmeros investigadores nacionales e internacionales. El término 

emancipación ha sido generador de desacuerdos y polémicas, considerándose el hecho de que 

la mujer, aún habiendo ingresado al mercado de trabajo continúa ejerciendo papeles que le 

son socialmente impuestos – el de madre, esposa y ama de casa. Paralelamente, las revistas 

femininas, especialmente la revista Claudia, asumieron el objetivo de orientar a las mujeres en 

el desempeño de sus múltiples funciones: cómo educar a los hijos, cómo cuidar el hogar, 

cómo tratar bien a su cónguge, y hasta cómo tener éxito en la carrera profesional. 

Circunscripta a ese contexto, esta tesis pretende revelar las permanencias y las rupturas que se 

manifiestan en los discursos femeninos registrados en la fanpage Claudia online, 

testimoniando cómo los papeles sociales y las relaciones de poder influyen en la (trans) 

formación de las identidades femeninas. Con este objetivo se buscó una sustentación teórica 

en los postulados del Análisis Crítico del Discurso (ACD) -,especificamente en el Abordaje 

Sociológico y Comunicacional del Discurso (ASCD) -, que, por su parte, está desarrollándose 

en la Universidad Federal de Río Grande del Norte, junto a la Universidade Federal de 

Sergipe, bajo la coordinación de la professora Dra. Cleide Emília Faye Pedrosa (PEDROSA, 

2012). En este recorrido de investigación también se sentaron bases en saberes como el de la 

Linguística Sistémico Funcional (LSF), especialmente en lo que se refiere al Sistema de 

Evaluación; en la Sociología para el Cambio Social y en los Estudios Culturales. La base 

metodológica se afirma en el paradigma cualitativo interpretativista ((MOITA LOPES, 2006), 

circunscripto a las Ciencias Humanas y Sociales, enfocando en la Linguística Aplicada (LA) 

El corpus está formado por venticuatro publicaciones, divididas en seis temas recurrentes en 

la fanpage Claudia online. Los resultados indican que la fanpage Claudia online discute, de 

hecho, los roles que las mujeres desempeñan en nuestro medio social. Se observa además que 

algunos de estos roles se han solidificado debido a los parámetros conservadores de la 

sociedad, perpetuándose por muchas generaciones y siendo naturalizados al sexo feminino. 

Constatamos que permanecen los roles impuestos y que en la modernidad reciente las mujeres 

han comenzado a ejercer otros papeles mereciendo ser destacado el hecho de que, hoy, la 

mujer trabaja fuera de su casa, invierte en su formación académica, frecuenta diariamente 

centros de estudio, conduce su coche, participa de reuniones escolares de sus hijos, va a la 

peluquería, administra su sueldo, delega funciones con su empleada doméstica; en fin, realiza 

muchas tareas simultaneamente, la acumulación de funciones ejercida por las mujeres, acaba 

justificando la denominación de mujer maravilla, y lleva a la ruptura de los padrones y de la 

ejecución de los roles femininos.  

 

 

Palabras clave: Análisis Crítico del Discurso. Roles femininos. Tradiciones. Cambios 

sociales. Identidades 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

Na modernidade recente, compreender as diferenças de gênero (gender) e suas 

implicações para o desenvolvimento da sociedade tem sido uma exigência cada vez mais 

presente na academia; isso porque o papel do homem e da mulher nas práticas sociais foi 

passando por transformações ao longo do tempo. Algumas dessas transformações deveram-se 

a imposições sociais, resquícios de uma sociedade conservadora e patriarcal; outras foram 

decorrentes de reivindicações, como, por exemplo, os Movimentos Feministas, cujos 

primeiros registros se deram em 1932, com a concessão do voto feminino, aqui no Brasil, até 

atingirmos avanços significativos para a organização da sociedade, como, por exemplo,  a 

criação e aplicação de leis sob o propósito de proteger as mulheres, como a Lei Maria da 

Penha e a Lei do Feminicídio. 

A consideração da importância dessas mudanças nos papéis sociais, de homens e de 

mulheres, é uma temática que vimos abordando desde o mestrado, cujas análises estavam 

voltadas para as mudanças socioculturais reveladas nos discursos das cartas do leitor da 

revista feminina Claudia. Em nossa dissertação, defendida em 2012, escolhemos analisar três 

cartas por década, desde outubro de 1961 (1ª edição) até outubro de 2011, edição de 

comemoração dos 50 anos de circulação da revista, respeitando assim, o processo diacrônico. 

Interessava-nos verificar como algumas temáticas − aborto, sexo, licença à maternidade, 

divórcio, casamento, educação dos filhos e carreira − eram discutidas na seção cartas do 

leitor e se os discursos sinalizavam ou não um processo de emancipação, de mudanças 

sociais. 

Nesse estudo, entendemos que as cartas do leitor veiculadas na revista Claudia 

constituíram um excelente instrumento de investigação das mudanças sociais e culturais, por 

retratarem ora um discurso emancipatório, no qual as mulheres leitoras reivindicam a 

igualdade de direitos; ora um discurso das escolhas de vida, em que as autoras/leitoras 

indicavam não só independência financeira e emocional mas também liberdade para expressar 

sua opinião, qualquer que fosse o assunto em pauta.  
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As quinze cartas escolhidas para compor o corpus da pesquisa de mestrado 

mostraram-nos que a insistência das leitoras ao reivindicar direitos iguais, desde os 

Movimentos Feministas, foi de extrema importância para a emancipação da mulher na 

modernidade recente, processo ao qual o meio de comunicação de massa em estudo 

proporcionou grandes contribuições; especialmente, com a contratação da escritora e 

psicóloga Carmen da Silva para a seção A arte de ser mulher. Essa coluna fez parte da revista 

Claudia durante 22 anos e funcionou como um “manual” a ser seguido, uma vez que seus 

textos eram carregados de dicas de como se comportar, agradar o cônjuge, educar os filhos, se 

vestir, além de incentivar às mulheres a assumirem uma postura mais ativa, ocupando assim, 

um lugar na sociedade que não fosse de subserviência ou secundário. Os textos de Carmen da 

Silva eram considerados avançados para a época (1963- 1985), pois as mulheres passaram a 

se questionar sobre qual seria, de fato, seu papel no mundo: Iriam sempre “pilotar fogão”, 

cuidar dos filhos, polir panelas e ficar perfumadas para esperar os maridos? Diante de tantas 

inquietações, o número de cartas crescia e mesmo, em grande maioria, mantendo o 

anonimato, a escritora conseguia traçar um perfil das leitoras dessa revista e compreender 

suas frustrações, angústias e limitações. 

Por ser uma temática de relevância social e acadêmica, sentimos motivação e 

necessidade de dar continuidade à pesquisa, estendendo-a, portanto, para a tese de 

doutoramento. Em razão disso, a revista Claudia continua sendo nosso suporte, porém não 

mais na versão impressa, e sim em sua fanpage – página na rede social facebook. Essa escolha 

deu-se pelo fato da dinamização da vida social. A falta de tempo das leitoras, a 

disponibilidade de tecnologias rápidas e de fácil acesso às matérias veiculadas, além da 

síntese na abordagem dos conteúdos mediados são três fatores que contribuíram para a 

disseminação da fanpage Claudia online. Academicamente, há a motivação para contribuir 

com os estudos discursivos, mais especificamente com a Abordagem Sociológica e 

Comunicacional do Discurso; e para além, com os estudos do feminismo. 

Nesse novo cenário, julgamos relevante discutir os papéis sociais exercidos pelas 

mulheres, desde aqueles que indicam o patriarcalismo da sociedade até os que caracterizam a 

modernidade recente, que, por sua vez, pode ser conceituada por Moita Lopes (2013) como 

um período de grandes mudanças sociais e avivadas pela globalização. O autor explica que 

esse termo é usado referindo-se ao período histórico contemporâneo, que envolve as últimas 

décadas do século XX, além dos tempos que vivemos, marcando assim, a modernidade, 

caracterizada por diversas mudanças políticas, econômicas, tecnológicas, culturais e sociais. 
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Salientamos que outros termos são adotados nas Ciências Humanas e Sociais para ilustrar o 

mesmo período histórico, dentre os quais, destacam-se, mundo em descontrole, modernidade 

líquida e modernidade reflexiva. Interessa-nos, ainda, o processo de emancipação, a 

importância da imprensa na construção de suas identidades (hoje também participam desse 

processo as redes sociais), os direitos que conquistaram e como elas discutem o acúmulo de 

funções que lhes são atribuídas, implicando, algumas vezes, em duplas ou triplas jornadas, 

bem como a conciliação das tarefas domésticas com o trabalho fora de casa. 

 Nos congressos, nacionais e internacionais, em que apresentamos trabalhos, nossa 

pesquisa suscitou inúmeras inquietações, notadamente as que estão relacionadas à palavra 

emancipação. “Não estaria a mulher enganando-se com uma falsa emancipação?”. Esse 

questionamento era recorrente no ciclo de debates. Outros apontamentos também eram 

constantes, como, por exemplo, o fato de os papéis de mãe, esposa e dona de casa serem 

naturalizados como femininos (gerando, assim, a ideia de que predomina, ainda, uma 

dominação masculina); a ditadura da beleza, imposta pela mídia, fazendo com que, muitas 

vezes, as mulheres se tornem reféns dos estereótipos; o crescimento de vítimas de violência 

doméstica, entre outros fatores, que iremos também discutir ao longo deste percurso.  

Logo, as discussões nos congressos foram de grande valia para o desenvolvimento 

desta tese. Ouvir outras pesquisadoras que voltam seus interesses de pesquisa para o 

feminismo e para o discurso fez-nos entender que há muitas vertentes para se contemplar e 

que a palavra feminismo carrega uma gama de significados que vão além do simbólico; trata-

se de uma questão ideológica. Nesta investigação, adotaremos o conceito do feminismo como 

uma busca pela igualdade de direitos e não uma guerra entre os sexos. Essa equidade não está 

somente associada à aceitação das mulheres no mercado de trabalho mas também a 

reivindicação da igualdade de salários, quando homens e mulheres desempenharem a mesma 

função. Acreditamos que a palavra feminismo pode ser também empregada quando houver a 

disseminação de discursos que denunciem o machismo, o assédio sexual e o preconceito em 

relação às mulheres. 

Assumindo essa perspectiva, analisaremos como esses direitos são vistos na sociedade. 

Interessa-nos saber como as mulheres enxergam os papéis femininos, como discutem a 

distribuição das tarefas, os relacionamentos instáveis, a ascensão acadêmica e/ou profissional, 

o culto ao belo, entre tantos outros quesitos que compõem as revistas femininas na atualidade, 

especialmente, a revista Claudia. 
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Embora, atualmente, sejam disseminados muitos resultados de pesquisas, cujo objeto 

de investigação centra foco no feminismo, esta tese traz mais uma contribuição ao analisar os 

papéis femininos, as mudanças sociais, as relações de poder e a (trans)formação das 

identidades das mulheres, uma vez que se encontra ancorada teoricamente na Abordagem 

Sociológica e Comunicacional do Discurso – ASCD − (PEDROSA, 2012), em 

desenvolvimento na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e na Universidade Federal 

de Sergipe. A ASCD tem como finalidade contribuir com os estudos discursivos no Brasil, 

especialmente, com a Análise Crítica do Discurso. Para isso, adotou três vertentes centrais: a 

Sociologia para Mudança Social (BAJOIT, 2008; SZTOMPKA, 2005), a Comunicação para 

Mudança Social (NAVARRO, 2010; GUMUCIO – DRAGON, 2001; MEUNIER e 

PERAYA, 2008) e os Estudos Culturais (MANCEBO, 2002; LIPOVETSKY e SERROY, 

2011).  

Detalhando um pouco mais o nosso quadro teórico, enfatizamos que a Análise Crítica 

do Discurso se apresenta como uma proposta para se analisar os discursos em um dos 

momentos da prática social. Sua relação com o estudo do poder e como ele se manifesta na 

linguagem tem contribuído significativamente para o avanço desse campo. É válido frisar que 

a Análise Crítica do Discurso obteve destaque, em âmbito nacional, quando a professora 

Izabel Magalhães traduziu a obra Discourse and social change (1992), de Norman Fairclough 

e, desde então, tem ganhado ênfase no Brasil. Vários grupos de pesquisa, nas universidades 

brasileiras, têm-se formado com o objetivo de fomentar projetos, publicações, monografias, 

dissertações e teses que tenham como sustentação essa teoria. A Abordagem Sociológica e 

Comunicacional do Discurso irá somar, isto é, acrescentar contribuições advindas da Análise 

Crítica do Discurso e, por esse motivo, é o centro desta pesquisa. 

Para respaldo linguístico, recorremos, também, à Linguística Sistêmico-Funcional, que 

pode ser concebida como um modelo holístico para se analisar os textos como produto de 

relações entre língua, linguagem e seu contexto. Dentre as inúmeras possibilidades, o nosso 

corpus nos remete a contemplar o Sistema de Avaliatividade, especificamente, os Subsistemas 

de Atitude, que por sua vez, contam com as categorias linguísticas afeto, julgamento e 

apreciação; e Engajamento, em específico, a heteroglossia. Logo, nos ancoramos nos 

postulados explorados por Gouveia (2009), Almeida (2010) e Vian Jr (2010).  

São de extrema relevância também as contribuições teóricas da Sociologia para 

Mudança Social e dos Estudos Culturais, compreendendo desde as diferenças entre mudança 

social e tradição até os conceitos de “globalização”. Além disso, discutimos como se dão os 
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processos de (trans)formação das identidades e o que define papel social. Dessa forma, serão 

imprescindíveis as contribuições teóricas de Bajoit (2008) e Sztompka (2005) na Sociologia 

para Mudança Social; Escosteguy (1998, 2010), Mancebo (2002) e Gilles Lipovetsky & Jean 

Serroy (2011) no que se refere aos Estudos Culturais; Giddens (2002), Bauman (2005), Hall 

(2006), Medeiros (2009) em relação às identidades e, por fim, as premissas que constituem a 

base dos estudos sobre papel social, sustentadas por Goffman (1985). 

Ainda em relação ao nosso quadro teórico, o estudo das concepções relativas ao 

gênero e ao feminismo são peças fundamentais, conforme já apontamos. Nesse sentido, para 

discutir as relações de gênero, recorremos às ideias de Butler (2010); a respeito do feminismo 

e suas contribuições sociais nos embasaremos, principalmente, nos postulados teóricos de Del 

Priore (2013), Pinsky (2014) e Sant’anna (2014).  Quanto ao estudo da imprensa feminina, 

nos servirão de base, as premissas de Buitoni (2009) e Duarte (2005). 

 

Contando, pois, com esse respaldo teórico, formulamos as seguintes questões de 

pesquisa: 

 

 Como os papéis sociais são discutidos na fanpage Claudia online? 

 Quais papéis, exercidos pelas mulheres, indicam permanências (tradições) e quais 

indicam rupturas (mudanças sociais) nesse meio de comunicação de massa? 

 Em que circunstância os discursos veiculados nesse suporte digital contribuem para as 

relações de poder e (trans)formação das identidades femininas? 

 

Com o propósito de responder a essas perguntas, definimos, para esta pesquisa, o 

seguinte objetivo geral: 

 

 Apontar as permanências e as rupturas que se manifestam nos discursos registrados na 

fanpage Claudia online, refletindo a respeito de como os papéis sociais e as relações 

de poder influenciam na (trans)formação das identidades femininas.  

 

As questões de pesquisa e o objetivo geral nos conduzem a traçar objetivos que 

atendam aos aspectos sociais, comunicativos e culturais. Assim, propomo-nos atingir os 

seguintes objetivos específicos: 
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 discutir como os papéis sociais atribuídos às mulheres são discutidos na fanpage 

Claudia online; 

 explicar as principais permanências (tradições) e rupturas (mudanças sociais) 

imbricadas nos discursos das postagens e nos comentários da fanpage Claudia online;  

 discorrer sobre como as identidades femininas  são (trans)formadas ao longo das 

mudanças sociais; 

 relatar como se dão as relações de poder sobre a mulher em diferentes contextos 

sociais. 

 

 

Diante das questões de pesquisa e objetivos elencados acima, é possível afirmar que 

esta pesquisa se insere no âmbito das Ciências Humanas e Sociais, especificamente na área 

dos Estudos da Linguagem, considerando-se ser justamente nesse campo que o linguista 

aplicado, ao levar em consideração um problema comum no cotidiano dos indivíduos, e ao 

usar a linguagem em sua função social, procura respaldo, em várias disciplinas, que possam 

guiar teoricamente a discussão em pauta, ou seja, que possam auxiliar na produção dos efeitos 

de sentidos (MOITA LOPES, 2006).  

Em termos de sua filiação acadêmica, esta tese vincula-se ao Programa de Pós-

Graduação em Estudos da Linguagem – PPGEL, da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, na área de concentração Linguística Aplicada, especificamente, na linha de pesquisa 

Estudos de Práticas Discursivas, que, por sua vez, objetiva compreender práticas discursivas 

circulantes em esferas específicas da atividade humana, como a escolar, a midiática, os 

ambientes digitais, a ciência e a literatura. Essa linha de pesquisa, em síntese, abarca projetos 

que investiguem os processos de construção de identidades bem como as questões voltadas 

para o ensino de línguas e formação docente, contemplando a perspectiva discursiva e 

enunciativa. Sabendo serem esses os vieses condutores das pesquisas que estão inseridas na 

agenda da LA, esta tese intenciona relacionar os aspectos linguísticos e sociais, implicando 

assim, na construção de uma pesquisa transdisciplinar, isto é, que traz contribuições de várias 

áreas do saber, dentre as quais, destacamos como relevantes a Sociologia, a Comunicação e os 

Estudos Culturais. 

Para atender aos objetivos propostos, esta tese está organizada em três capítulos. No 

primeiro capítulo – Metodologia da pesquisa –, justificamos a escolha do tema e da fanpage, 

explicitamos como o corpus foi constituído, como as postagens e os comentários foram 
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coletados, os métodos de pesquisa e, principalmente, detalhamos as categorias analíticas.  No 

segundo capítulo – Perspectivas teóricas: Análise Crítica do Discurso, identidades e 

feminismo −, discutimos, em linhas gerais, o surgimento da Análise Crítica do Discurso, suas 

correntes e os possíveis caminhos para se desenvolver pesquisas contemplando o discurso. 

Dentre algumas possibilidades, recorremos ao arcabouço teórico da Abordagem Sociológica e 

Comunicacional do Discurso, que, por sua vez, contempla a Sociologia para Mudança Social, 

a Comunicação para Mudança Social e os Estudos Culturais.  

Ainda no segundo capítulo, abordamos a Linguística Sistêmico-Funcional, a questão 

da tradição e da mudança social, as relações de poder, a (trans)formação identitária bem como 

noções gerais sobre o feminismo. Evidenciamos a relevância dos estudos do gênero nas 

práticas sociais, considerando o fato de que diversas manifestações e protestos indicam a 

necessidade de leis que garantam os direitos da mulher. Também assinalamos que algumas 

conquistas já foram consolidadas e ilustram a emancipação feminina; dentre elas, o acesso à 

pílula anticoncepcional, a Lei Maria da Penha, o direito ao aborto (quando o feto for 

resultante de um estupro, quando for identificada uma má formação, ou, ainda, quando a 

gravidez acarretar problemas de saúde para a mãe), o direito sobre o próprio corpo, o 

divórcio, a Lei do Feminicídio, além de outras conquistas, que, por sua vez, foram ressaltadas 

em nossa pesquisa de mestrado e serão retomadas nesta investigação. 

No terceiro, e último capítulo − Trilhas que conduzem às análises −, contemplam-se 

as temáticas, as postagens e os comentários que compõem o corpus desta pesquisa. Para 

contextualizar a escolha das temáticas, fizemos uma breve exposição de fatos e dados que 

permitiram a identificação delas como recorrentes, ou seja, que despertam mais interesse nas 

leitoras e internautas. Diante de vários temas, seis se sobressaem na revista Claudia. São eles: 

A educação dos filhos; Os cuidados com o lar; O casamento; A mulher no mercado de 

trabalho; A independência financeira e emocional; O culto ao belo. Para cada tema listado, 

analisamos quatro postagens, totalizando assim, vinte e quatro postagens da fanpage Claudia 

online.  

Nosso percurso analítico tem início na Linguística Sistêmico-Funcional, 

especificamente, no Sistema de Avaliatividade. Os discursos nos direcionaram para as 

categorias que compõem os Subsistemas de Atitude e Engajamento. São elas: afeto, 

julgamento, apreciação (Atitude) ou ainda, as categorias heteroglóssicas (Engajamento). 

Quanto aos aspectos sociais, contemplamos a Sociologia para Mudança Social, verificando as 

tradições (permanências), as mudanças sociais (rupturas) e as relações de poder nos discursos 
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registrados na fanpage; e, por fim, os Estudos Culturais, ao discutir as (trans)formações 

identititárias e a indicação dos papéis sociais que as mulheres assumem.  

Dada sua relevância social e teórica, acreditamos que esta pesquisa deverá contribuir 

efetivamente para os estudos do discurso no Brasil e, principalmente, para o desenvolvimento 

da Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso, tendo em vista estar essa área em 

fase embrionária; embora as dissertações, teses e publicações dos pesquisadores sinalizem a 

ascensão dessa abordagem. Almejamos, enquanto grupo de pesquisa e fundadores da ASCD, 

contribuir com os estudos da Análise Crítica do Discurso no Brasil, como também mostrar 

uma nova forma de analisar os discursos, vislumbrando o caráter linguístico, social e 

comunicacional destes.  

Para além disso, alimentamos a pretensão de também contribuir para os estudos do 

gênero. Muitos pesquisadores no Brasil têm demonstrado interesse em discutir as diferenças 

entre o masculino e o feminino, desde a concepção biológica até os construtos sociais. Esta 

pesquisa contempla essa vertente teórica. Entretanto, nosso interesse macro é confrontar as 

diferentes visões de mulheres em relação aos papéis assumidos na sociedade e como esses 

papéis foram consolidados socialmente. É notório também que as novas formas de 

posicionamento das mulheres, as reivindicações e a implementação de novas leis ilustram o 

desejo de romper com os modelos impostos social e culturalmente, com os papéis 

naturalizados como femininos, que por sua vez, colaboravam para a manutenção de valores, 

de crenças e da hegemonia masculina.  

Em síntese, esperamos compreender os processos de mudanças sociais ou a tradição 

quanto aos papéis que as mulheres exercem na atualidade, levando em consideração o 

contexto atual, em que as mulheres acumularam funções, isto é, mesmo investindo na carreira 

profissional e nos estudos, elas não se desvincularam dos papéis impostos pela sociedade 

patriarcal: o de mãe, esposa e dona de casa. Esse acúmulo, na maioria das vezes, implica em 

uma rotina desgastante para as mulheres, podendo gerar, ainda, crises identitárias, caso não 

consigam driblar as adversidades e imprevistos do cotidiano, além de uma cobrança sobre si. 

Esses fatores geram dúvidas quanto aos benefícios da emancipação feminina, por colocar à 

prova a “liberdade” que elas tanto buscam. Por esses motivos, buscamos respostas para essas 

inquietações, verificando se, de fato, os papéis indicam permanências ou rupturas. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

 

 

Neste capítulo, assumimos como objetivo apresentar a pesquisa, contemplando, 

principalmente, o indicativo da abordagem teórica, os métodos utilizados, as categorias de 

análises e a forma como os dados são tratados. Em linhas gerais, traçamos o percurso feito 

pelo pesquisador para o alcance do seu propósito investigativo. 

Esta tese se caracteriza como qualitativa (MOITA LOPES, 2006). Pode ser definida, 

em aspectos gerais, como uma pesquisa que trabalha com dados subjetivos, valores, crenças e 

opiniões; ou seja, “preocupa-se com aspectos da realidade, centrando-se na compreensão e 

explicação do dinamismo das relações sociais” 1. Entende-se, então, que o foco está nas 

experiências e nas percepções dos participantes do estudo e na forma como eles compreendem 

a vida.  

A esse respeito, Creswell (2007) explica que a pesquisa qualitativa é 

fundamentalmente interpretativa, cuja pretensão é desenvolver interpretações da vida social e 

do mundo, adotando uma perspectiva histórica e cultural. Essa vertente surgiu com a 

prerrogativa de desenvolver uma “Ciência Natural dos Fenômenos Sociais”, e, para isso, 

considerou três correntes: a fenomenologia, a hermenêutica e o interacionismo simbólico, 

sendo esta última a que melhor caracteriza nossa pesquisa, visto estar voltada para a 

interpretação dos objetos e das pessoas com as quais estabelece interação. Apontaremos um 

conceito de interacionismo simbólico e qual a sua relação com nossa pesquisa no capítulo 

teórico, especificamente, ao discutirmos a questão das identidades e dos papéis sociais. 

Salientamos também que esta pesquisa está inserida no âmbito das Ciências Humanas 

e Sociais, especificamente na área da Linguística Aplicada (LA). Almeida Filho (2008) 

conceitua a Linguística Aplicada como uma área cuja preocupação volta-se para a pesquisa, 

                                                           
1 Disponível em <http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf > Acesso em 15. nov. 2015. 

http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf


22 
 

em que as questões de linguagem estão no contexto das práticas sociais e, cujos 

procedimentos são específicos e determinados pela natureza aplicada da pesquisa que a serve.  

Entendemos que a LA se estabeleceu como “um campo de estudo de natureza 

autorreflexiva e mestiça, cujo objetivo é identificar e criar inteligibilidade sobre problemas 

sociais em que a linguagem tem um papel central” (MOITA LOPES, 2006, p. 14). Assim, no 

contexto atual, a LA se define por ter, nos problemas linguísticos de impacto social, seu 

objetivo de investigação e, no seu caráter discursivo e transdisciplinar, sua caracterização 

teórico-metodológica (MOITA LOPES, 2006). 

 As pesquisas desenvolvidas no âmbito da LA têm explorado os mais variados e 

complexos contextos, como a escola, o curso de línguas, a empresa, o hospital, a delegacia de 

mulheres e as comunidades/minorias sociais, tendo em vista que a LA busca “falar à 

complexidade da vida contemporânea” (MOITA LOPES, 2006, p. 98). Em virtude disso, a 

metodologia adotada nesse campo, segundo Almeida Filho (2008), tem sido definida como 

“problematizadora” e “dinâmica”, por não adotar, meramente, uma série de técnicas 

previamente estabelecidas. Por isso, Chouliaraki e Fairclough (1999) afirmam que o linguista 

aplicado tem-se caracterizado, cada vez mais, pela “reflexividade”, ou seja, por sua 

capacidade de usar o conhecimento sobre um processo, de modo a alterá-lo e adaptá-lo a 

novos contextos.  

 Motta-Roth (2005) admite que, mais recentemente, as pesquisas em LA têm-se 

pautado por teorias locais e procedimentos historicamente situados, que tentam dar conta de 

dados contextualizados. Assim, a metodologia de pesquisa que tem sido adotada apresenta 

como tendência “uma construção conjunta entre uma ‘teoria’ geral que tenta dar conta de 

fenômenos que se inscrevem em uma dada categoria e uma ‘teoria’ local, construída sob 

medida, para dar conta de uma situação específica que se quer investigar” (MOTTA-ROTH, 

2005, p. 195-196, grifos da autora).  

A teoria geral, a que Motta-Roth se refere, nesta pesquisa, trata-se dos estudos sobre o 

feminismo. Em contrapartida, as especificidades da teoria local, dizem respeito aos estudos 

discursivos femininos na fanpage Claudia online. Nessa perspectiva, isso justifica a inscrição 

desta tese na agenda da Linguística Aplicada que, por sua vez, está voltada para questões 

sociopolíticas e geográficas, com foco em um sujeito sócio-histórico, transglobal, 

fragmentado, com identidades múltiplas, cujos traços, como sexualidade e raça, constituem a 

identidade como performance (MOITA LOPES, 2006). 
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Uma vez situada nas Ciências da Linguagem e na Linguística Aplicada, ela insere-se 

ainda nos estudos do discurso, especificamente, na Abordagem Sociológica e Comunicacional 

do Discurso, que, como mencionado anteriormente, intenciona contribuir com os estudos 

discursivos, coadunando-se aos postulados da Análise Crítica do Discurso. Esta teoria mostra-

se como um campo de investigação crítica, de grande utilidade para indicar as mudanças 

sociais e culturais contemporâneas. Embora os temas investigados nessa área variem, Wodak 

(2004) define a ACD como um campo essencialmente interessado em analisar as relações 

estruturais, de discriminação, poder e controle, representadas no uso da linguagem. Nesse 

processo, a autora ressalta que a linguagem não tem poder em si mesma; ela o adquire quando 

os sujeitos que o possuem fazem uso dela. Assim sendo, a ACD tem como objetivo 

“investigar criticamente como a desigualdade social é expressa, sinalizada, constituída, 

legitimada, e assim por diante, através do uso da linguagem” (WODAK, 2004, p. 225).  

É, pois, no cerne dos estudos discursivos, respaldados pela Análise Crítica do 

Discurso/Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso que esta pesquisa se 

enquadra. Expressões como “discurso”, “relações de poder”, “identidades”, “mudanças 

sociais”, “tradições” e “feminismo” são recorrentes, por constituírem as palavras-chave desta 

tese.  

 

 

 

1.1 A REVISTA CLAUDIA E A FANPAGE CLAUDIA ONLINE: COMPREENDENDO 

A TRAJETÓRIA  

 

 

 

A revista feminina nasceu e se desenvolveu na Europa. Segundo Buitoni (2009), no 

fim do século XVII, surge o primeiro periódico feminino, o Lady´s Mercury, que foi editado 

na Grã-Bretanha, em fevereiro de 1693. Nesse periódico, constatava-se a presença do 

consultório sentimental, que se tornaria uma das marcas registradas das revistas destinadas às 

mulheres, isso porque elas teriam suas angústias, medos e frustrações discutidas em um meio 

de comunicação de massa, diferentemente dos folhetins e periódicos que circulavam até 

então.  

 A imprensa feminina, no Brasil, começou no século XIX. Um dos principais motivos 

desse retardamento foi o fato de não termos imprensa, o que nos foi concedido somente com a 



24 
 

vinda de D. João VI. Buitoni (2009) relata, em sua obra, Mulher de Papel: A representação 

da mulher pela imprensa feminina brasileira, um breve contexto histórico que explana o 

surgimento, a importância e a disseminação das revistas femininas no Brasil. Vejamos os 

principais fatores: 

 

O século XIX foi acompanhado de mudanças na estrutura de nossa 

sociedade, processo deflagrado principalmente com a vinda da família real 

para o Brasil. Novos elementos, como a passagem da sede do governo de 

Salvador para o Rio de Janeiro, aceleraram as transformações. As áreas 

urbanas começam a ganhar vida própria, libertando-se pouco a pouco da 

supremacia rural. Surgem ferrovias, intensifica-se a navegação a vapor, e 

depois de 1850 o cabo submarino substitui a comunicação por paquetes e 

traz informações mais rápidas do exterior. A existência da corte passou a 

influir na vida da mulher do Rio de Janeiro, exigindo-lhes mais participação 

[...] Dentro desse contexto, a moda assumiu grande importância para a 

mulher que morava nas cidades, ainda mais se fosse na corte. As tendências 

eram copiadas e aí entra o fator imprensa, primeiro com a importação de 

figurinos vindos de fora e depois com a publicação, aqui, de jornais e 

revistas que reproduziam gravuras de moda. A necessidade estava criada; 

havia, portanto, um mercado. (BUITONI, 2009, p. 31). 

   

 

A partir desses fatores e da criação de uma nova forma de fazer imprensa, novos 

modelos comportamentais foram disseminados e a ideia de consumir os produtos veiculados 

nesse meio de comunicação de massa era crescente. Com isso, as edições dos periódicos 

passaram a investir em artefatos que simbolizavam os interesses das mulheres nessa época, 

dentre os quais, destacam-se artigos de moda, como roupas, calçados, bolsas, luvas e 

acessórios. A vida na cidade exigia sofisticação e, por isso, as mulheres acompanhavam as 

tendências retratadas nesse veículo de comunicação e seguiam os padrões impostos como uma 

doutrina. 

Seguindo esse alinhamento, outros periódicos foram importantes na constituição da 

imprensa feminina, como, por exemplo, O Espelho Diamantino, publicado pela primeira vez 

em 1827, tornando-se um grande mecanismo para o desenvolvimento dessa área, visto que, 

tinha como chamada: “periódico de política, literatura, belas-artes, teatro e modas, dedicado 

às senhoras brasileiras” (BUITONI, 2009, p. 32). Na sequência, surgiu O Espelho das 

Brasileiras (1831), no Recife e o Correio das Modas (1839), no Rio de Janeiro. 

Consoante Martins e Luca (2013), em 1852, surgiu O jornal das Senhoras, no Rio de 

Janeiro. Editado por Joana Paulo Manso de Noronha, foi considerado um marco na imprensa 

feminina, por ser um dos primeiros jornais de propósitos femininos e pela contratação de 

mulheres para o setor de redação.  
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Todavia, somente em setembro de 1963, ocorre a participação efetiva das mulheres na 

redação. A revista Claudia contratou a escritora e psicóloga Carmen da Silva, que passou a 

publicar artigos, ocupando, na verdade, o espaço que já existia, denominado A Arte de Ser 

Mulher, título que nunca lhe agradou, conforme Duarte (2005). Carmen da Silva trazia uma 

proposta nova. Ela chegou a receber de 400 a 500 cartas por mês, que retratavam as 

insatisfações e dúvidas das leitoras.  Constava em seu contrato que Carmen teria de responder 

às cartas pessoalmente para as leitoras, ou através das páginas da própria revista. A esse 

respeito, Duarte (2005) afirma que 

 

responder às cartas constituía-se, para Carmen, um trabalho com dupla 

função: primeiramente, tomar conhecimento dos problemas e angústias que 

afligiam as mulheres brasileiras em sua época, a fim de direcionar os artigos 

de forma mais eficiente. Em segundo, construir concepção diferenciada para 

os espaços destinados, nas publicações femininas, à troca de ideias com as 

leitoras. A mudança consistia, segundo ela própria, em transformar o 

consultório sentimental em consultório de orientação psicológica (DUARTE, 

2005, p. 41). 

 

Para a psicóloga, receitas de “como ser feliz” não modificariam a realidade de 

ninguém, mas as leitoras se mostravam sedentas de aconselhamentos, de palavras que 

pudessem orientá-las de como deveriam proceder diante das traições dos cônjuges, das 

dúvidas quanto à educação dos filhos, de como administrar o tempo nos afazeres domésticos 

e, principalmente, como impor seus desejos e demonstrar as habilidades para trabalhar fora e 

estudar, “sair da inércia”. 

É possível afirmar que Carmen da Silva deixou um grande legado para a imprensa 

feminina, especialmente para a revista Claudia, além de contribuir para o processo de 

emancipação feminina, pois seus textos serviram de referência e incentivo, permitindo que as 

mulheres leitoras refletissem sobre a temática em pauta e tentassem reverter a situação que há 

anos estavam condicionadas. Dessa forma, podemos inferir que a escritora/psicóloga 

conseguiu avanços significativos no que diz respeito às conquistas femininas, além de 

discutir, abertamente, os papéis que as mulheres podem assumir na sociedade. Era o início da 

busca pelo fim da subserviência, da busca pela igualdade de direitos, da busca pela liberdade. 

Muitos folhetins e revistas voltados para o público feminino surgiram desde então. Na 

modernidade recente, a mulher dispõe de uma grande variedade de revistas femininas, dentre 

as quais, destacamos Claudia, Nova, Boa Forma, Capricho, Manequim, Contigo, Ana Maria, 

Atrevida, Carícia, Caras, Toda Teen e Marie Clair. Essas publicações detêm a posição de 
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segundo lugar no ranking de revistas, ficando atrás somente das tiragens de revistas de 

informações semanais, segundo a Editora Abril (MEIRA, 2012).  

 Dentre as revistas citadas, escolhemos analisar a Claudia por compreendermos que ela 

teve um papel crucial no processo de veicular informação sobre assuntos que interessavam às 

mulheres na década de 1960, além de disseminar modelos estéticos e comportamentais. Outro 

fator decisivo é a transformação nesse segmento midiático, visto que, os conceitos que 

caracterizam o formato da imprensa feminina, na atualidade, divergem das primeiras edições. 

Dessa forma, é relevante situar aqui, o contexto de seu surgimento e como ela se apresenta 

nos dias atuais. 

 O lançamento da Revista Claudia pelo Grupo Abril2, em outubro de 1961, é apontado 

como um dos indicadores da modernização dos costumes do sexo feminino e dos papéis 

atribuídos às mulheres na década de 1960 no Brasil. A publicação foi pioneira no quesito 

imprensa feminina, pois pela primeira vez, contava-se com artigos e anúncios publicitários 

voltados exclusivamente para os interesses das mulheres. As primeiras edições reafirmavam 

os papéis destinados às mulheres, que por sua vez, enfatizavam a responsabilidade destas com 

os afazeres domésticos, sua prole e seu cônjuge, embora o número de mulheres trabalhando 

fora aumentasse consideravelmente. De acordo com as análises feitas em nossa pesquisa de 

mestrado, somente na década de 1990, tivemos mudanças significativas no teor das 

publicações de Claudia. A redação da revista passou a discutir mais abertamente a 

sexualidade feminina, o uso da pílula anticoncepcional, as doenças sexualmente 

transmissíveis, o divórcio, o mercado de trabalho, entre outras questões que contribuíram para 

as mudanças no cenário feminino. 

  Conforme o site da Publicidade Abril, Claudia é a revista feminina mais vendida no 

Brasil. Essa marca exerce liderança desde que foi lançada, há 54 anos, quando assumiu o 

propósito de ser uma espécie de amiga conselheira, ao oferecer orientações de como se 

comportar em diversas situações, além de auxiliar na busca de soluções para os problemas no 

lar, no casamento e na educação dos filhos. Na atualidade, Claudia aborda diversos assuntos, 

dentre eles, comportamento, beleza, família, saúde, moda, sexo, carreira e culinária3. Essa 

revista feminina atinge mais de 2 milhões de leitores atualmente, sendo 93% desse público 

                                                           
2“É um dos maiores e mais influentes grupos de comunicação e educação da América Latina. Desde a sua 

fundação, em 1950, busca tornar-se cada vez mais importante para o Brasil, atuando na disseminação de 

informação, cultura e educação, além de contribuir para o desenvolvimento do país”. Disponível em 

<http://grupoabril.com.br/pt/quem-somos>. Acesso em: 15. jan. 2015. 
3 Disponível em <http://www.publiabril.com.br/marcas/claudia/revista/informacoes-gerais> Acesso em 08. jan. 

2015 

http://grupoabril.com.br/pt/quem-somos
http://www.publiabril.com.br/marcas/claudia/revista/informacoes-gerais
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composto por mulheres e 7% por homens, com idades que vão desde os 10 anos até acima de 

50 anos. Com um valor de R$ 12,00 (doze reais), o periódico abrange todas as classes sociais, 

porém a maior concentração de leitores está na classe B4, atingindo 55%. A revista Claudia é 

distribuída em todo o país e seu público consumidor está concentrado na região Sudeste.   

  Na atualidade, não nos podemos limitar a falar apenas da forma impressa, uma vez que 

é notório o acesso à internet e às redes sociais, uma possibilidade comunicativa que se coloca 

ao alcance de quase todos os usuários, ao passo que, Lipovetsky (2004, p. 60, grifo do autor) 

sinaliza “a passagem do capitalismo de produção para uma economia de consumo e de 

comunicação de massa, e a substituição de uma sociedade reigorístico-disciplinar por uma 

‘sociedade-moda’, reestruturada pelo efêmero, pela renovação e pela sedução permanentes”. 

A partir dessa percepção, admitimos que o acesso às redes sociais aumentou 

consideravelmente nos últimos anos devido à facilidade de informações (geralmente mais 

sintetizadas e com recursos visuais mais expressivos); à relação custo-benefício e ao processo 

de interatividade, ou seja, as internautas enviam instantaneamente suas 

mensagens/comentários, permitindo uma socialização de ideias com o gestor da fanpage e 

com as demais internautas.  

  Acompanhando o curso dessa evolução, a revista Claudia, além do meio impresso, 

disponibiliza a versão digitalizada – com um custo mais acessível, no valor de R$ 8,00 − 

como também a fanpage Claudia online, que conta com mais de 1.400.000 seguidores. A 

fanpage – disponível na rede social facebook – que surgiu em 2009, posta, diariamente, 

recortes das matérias da edição vigente, pressupondo, assim, a aceitação ou não das 

leitoras/internautas.  

  A ideia de aceitação pode ser depreendida a partir do número de curtidas, comentários 

e compartilhamentos. É notório que quando as temáticas em pauta são polêmicas, ou 

apresentam maior predisposição para discordâncias, há uma maior interação entre as 

leitoras/internautas da fanpage. Ao comparar esse cenário, atual e dinâmico das redes sociais, 

com o contexto das cartas do leitor, publicadas nas edições desde as primeiras publicações, 

comprovamos algumas características peculiares à modernidade recente, como, por exemplo, 

a liberdade de expressão – antes reprimida e escassa −, e a discussão dos assuntos que 

despertam interesse no universo feminino embasados em um conhecimento científico, 

possível graças ao ingresso das mulheres nas universidades. 

                                                           
4 Estão inseridos na Classe B aqueles que possuem renda familiar entre 10 e 20 salários mínimos. Disponível em 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/25570-financas-pessoais.shtml> Acesso em 25. jan. 2015 

 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/25570-financas-pessoais.shtml
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 Em razão desse significativo acesso, decidimos coletar nosso corpus a partir desse 

suporte digital, uma vez que a vida agitada e acelerada dos grandes centros urbanos exige dos 

indivíduos a busca por meios que facilitem a comunicação e a informação. Ao acompanhar 

essas transformações no estilo de vida e ao recorrer aos meios tecnológicos, a mulher, na 

modernidade recente, legitima os propósitos da fanpage Claudia online, pois as leitoras 

continuam tendo acesso ao conteúdo veiculado nas edições mensais da revista impressa, 

porém de forma gratuita e dinâmica. Ratificamos, então, que as postagens constituem uma 

parte do nosso corpus. 

Um outro fator foi decisivo na escolha da fanpage, uma vez que, ao trabalhar com as 

cartas do leitor da revista Claudia em nossa pesquisa de mestrado, levamos em consideração a 

possibilidade de editoração, recurso muito comum, nessa seção, em revistas, visto que as 

cartas do leitor podem ser parafraseadas, estarem resumidas ou mesmo ter informações 

eliminadas (MEIRA, 2012), configurando-se, assim, segundo Bezerra (2010, p. 211), “como 

uma carta com coautoria: o leitor, de quem partiu o texto original, e o jornalista, que o 

reformulou”. Assim, não tínhamos como apreender, em sua totalidade, a intencionalidade do 

produtor textual.  

Em contrapartida, na fanpage, a interação é instantânea e não há possibilidades de 

modificação nos comentários das internautas. Isso permite que nossa pesquisa apreenda os 

efeitos de sentidos imbricados nos discursos das leitoras/internautas, sem receio de 

utilizarmos dados alterados. Elas se expressam de forma espontânea, argumentam, contestam 

e até usam suas experiências de vida para ilustrar o que pensam sobre a temática em foco, 

caracterizando-se assim, como um diálogo, de forma aberta e livre de censuras e reprovações, 

conforme constataremos no capítulo analítico. Temos, assim, a outra parte do nosso corpus, 

que detalharemos a seguir. 

 

 

 

1.2 DESCRIÇÃO E CRITÉRIOS DE CONSTITUIÇÃO DO CORPUS 

 

 

 Uma vez esclarecida a escolha do suporte digital para o desenvolvimento desta 

pesquisa − a fanpage Claudia online −, descreveremos o nosso corpus e os critérios adotados 

para delimitá-lo.  
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 Buitoni (2009, p. 15) afirma que “paradoxos, contradições e ambiguidades fazem a 

revista feminina”, uma vez que podemos nos deparar com um arsenal variado de temáticas. 

Essas revistas, em grande maioria, contam com seções fixas que falam sobre beleza, moda, 

saúde da mulher, educação dos filhos, culinária, relacionamentos, mercado de trabalho, 

decoração, além de outros interesses que variam a cada edição, como, por exemplo, relações 

sociais, eventos, leis que protegem a mulher, entre outros quesitos.  

Na atualidade, há uma grande variedade de revistas femininas que contemplam as 

temáticas citadas (por isso são vistas como recorrentes). Algumas delas adotam um desses 

temas como foco de suas reportagens e anúncios publicitários. A título de ilustração, citamos 

Manequim, Nova e Boa Forma, que também compõem o Grupo Abril. Sob essa perspectiva, 

constatamos que esse meio de comunicação de massa apresenta uma grande rotatividade de 

assuntos abordados em suas edições, distribuídas nos temas supracitados. Esses e muitos 

outros aspectos são contemplados na revista Claudia e em sua respectiva fanpage, 

justificando assim, a escolha dessa revista para o desenvolvimento desta pesquisa.  

Nessa instância, ao comprovar a diversidade das temáticas, fizemos uma ampla coleta 

a fim de verificar quais são recorrentes na fanpage Claudia online e como esse suporte discute 

os papéis que as mulheres exercem na modernidade recente (MOITA LOPES, 2013). Essa 

coleta teve início em janeiro de 2015 e estendeu-se até abril de 2015, quando finalizamos o 

material para qualificação desta pesquisa.  Nesse processo, analisamos todas as postagens do 

ano de 2014 e os comentários que indicassem uma opinião sobre o assunto em pauta e que 

viabilizassem uma análise, contemplando os aspectos linguísticos e sociais. A escolha do ano 

(2014) está relacionada ao desenvolvimento dessa fanpage, no facebook, pois foi nesse 

período que as postagens passaram a ser diárias, além de interações e aprovações mais 

constantes. Desde o surgimento, em 2009, até 2013, as postagens não se caracterizavam como 

um recorte das matérias publicadas na versão impressa, e sim como mensagens de otimismo 

ou ênfase em datas comemorativas, inviabilizando assim, a inserção destas em nosso corpus. 

No capítulo de análises, comprovaremos que nem todas as postagens contam com 

comentários que possibilitem uma análise linguística, a partir da Linguística Sistêmico-

Funcional, como também dos aspectos sociais, levando em consideração a Sociologia para 

Mudança Social e os Estudos Culturais. Diante dessa fragilidade, julgamos pertinente 

trabalhar com um corpus que contempla duas vertentes, que por sua vez, volta-se para as 

postagens e para os comentários das leitoras/internautas. 
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Depois desse longo processo, separamos as postagens por temática, fazendo uma 

triagem das que demandavam um maior interesse das leitoras, mediante o perfil 

preestabelecido pelo Grupo Abril, como também foi feita uma seleção dos comentários que 

indicavam uma avaliação, conforme propõe o Sistema de Avaliatividade. Esses comentários 

nos conduziriam, ainda, às análises voltadas para a Sociologia para Mudança Social e para os 

Estudos Culturais. 

 A princípio, nos deparamos com postagens que despertavam o interesse das leitoras, 

dentre elas, as que retratavam a moda e aspectos relativos à saúde da mulher, mas essas 

temáticas não eram permanentes e, por esse motivo, foram descartadas do nosso corpus, por 

não indicar uma continuidade, uma linha que sustentasse nossas análises e que atingisse os 

objetivos propostos. São exemplos desse cenário, as duas postagens abaixo, que retratam, 

respectivamente, uma dica de moda para ficar elegante e confortável; e o cansaço das 

mulheres devido às inúmeras atividades que desempenham cotidianamente. 

 

 

    

 

Figura 01 – Postagens na fanpage Claudia online, em agosto de 2014 e novembro de 2014 

 

 

Conforme podemos verificar, ambas as postagens receberam mais de 1.000 curtidas, 

porém, reiteramos que essas temáticas não apresentavam uma constância. As dicas de moda e 
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as matérias que discutem o bem estar da mulher aparecem esporadicamente na revista 

Claudia. Mas, mesmo não tendo uma periodicidade, também legitimam os propósitos da 

fanpage, visto que promovem a interação entre as leitoras.  

Na última postagem, destacamos os seguintes comentários: “Tô muito doente então”, 

“Pensei que só eu sofresse disso!”, “É ótimo ficar sabendo disso! Muito esclarecedor!”, 

“Nossa tô desse jeito”, “Tô me sentindo assim cansada, sem vitalidade, sem energia”. Esses 

discursos são exemplos de como as leitoras/internautas se posicionam nas postagens e, a razão 

porque, a partir deles, faremos nossas análises, contemplando o linguístico e o social.  

Assim, depois de uma análise minuciosa de todas as postagens do ano de 2014, na 

fanpage Claudia online, separamos quatro postagens (número escolhido aleatoriamente) para 

cada temática recorrente. São elas: a educação dos filhos; os cuidados com o lar; o casamento; 

a mulher no mercado de trabalho; a independência financeira e emocional; o culto ao belo. 

Dessa forma, nosso corpus é constituído por vinte e quatro postagens, cuja recorrência pode 

ser comprovada através do número de curtidas, comentários e compartilhamentos. Compõem 

também nosso corpus 24 comentários, distribuídos nas seis temáticas. Foram selecionados 

para análise os que indicavam uma avaliação, levando em consideração a Linguística 

Sistêmico-Funcional, como também os que permitem uma análise social e comunicacional.  

Embora as temáticas mencionadas sejam discutidas ao longo dos 54 anos de existência 

da revista Claudia, ocorre, frequentemente, atualização dos fatos, como o surgimento de 

novos métodos contraceptivos, as reformulações nas leis que visam à proteção das mulheres – 

Licença à maternidade (2002), Lei Maria da Penha (2006) e Lei do Feminicídio (2015) −, 

novos setores no mercado de trabalho, surgimento de novos cursos e leis educacionais. Essa 

gama de assuntos tende a despertar o interesse das mulheres, uma vez que, querem se 

atualizar, defender e requerer direitos iguais.  

 

 

 

 

1.3 TRATAMENTO DOS DADOS E CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

 

 

Neste subtópico, explanaremos como se darão as nossas análises, indicando as 

categorias analíticas, as bases teóricas que irão sustentá-las e seu respectivo percurso. Aqui, 
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ressaltamos que a Linguística Aplicada, como já vimos neste capítulo, explora os mais 

variados e complexos contextos. Por esse motivo, ela é o centro de nossa pesquisa, o leme que 

conduz o nosso quadro teórico e metodológico. Uma vez inserida nesse cenário, esta tese 

volta seus estudos para a Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso (ASCD), 

para os Estudos Culturais (EC) e para a Linguística Sistêmico Funcional (LSF), evidenciando-

se, portando, um diálogo entre essas teorias. 

No que diz respeito à Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso, 

daremos ênfase às bases teóricas, principalmente, as premissas que conceituam as tradições 

(permanências), mudanças sociais (rupturas) – categorias da Sociologia para Mudança Social 

− e as relações de poder, isto é, as convenções sociais, as normas, a ética e os valores também 

serão estudados.  

Quanto aos Estudos Culturais, verificaremos a partir da concepção do Feminismo, 

como as identidades femininas são (trans)formadas mediante as experiências vividas e que 

papéis as mulheres assumem na contemporaneidade. Para isso, firmaremos âncora nos 

conceitos de identidade individual e coletiva, crises identitárias, política emancipatória, 

política-vida e papel social. 

Por fim, adotamos também a Linguística Sistêmico-Funcional, especificamente o 

Sistema de Avaliatividade − contemplando os Subsistemas de Atitude (afeto, julgamento e 

apreciação) e Engajamento (heteroglossia), que nos permite investigar a materialidade 

linguística do discurso.  

Mediante o exposto, apresentamos a seguir um esquema que sintetiza os elementos 

norteadores da pesquisa. 
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Linguística Aplicada

Abordagem 
Sociológica e 

Comunicacional
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Linguística Sistêmico-
Funcional

Relações de poder

Identidades

Papéis femininos

Sistema de 

Avaliatividade

 

 

Figura 02 – Teorias e categorias analíticas da tese. Elaborado pela autora 

 

 

A análise seguirá o esquema acima. Por fins metodológicos, optamos por desenvolver 

nossa fundamentação teórica discutindo os aspectos linguísticos, sociais e comunicacionais, 

uma vez que esta pesquisa tem grande relevância para a área das Ciências Humanas e Sociais.  
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CAPÍTULO II 

 

2 PERSPECTIVAS TEÓRICAS: ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO, 

IDENTIDADES E FEMINISMO 

“Já são bastante numerosas entre nós as mulheres que 

resolveram assumir, de modo total e sem concessões, 

sua condição de gente: não querem ser coisa, objeto, 

boneca, enfeite, gatinha, dondoca e semelhante. 

Rejeitam as fórmulas pré-fabricadas de feminilidade, 

os papéis prefixados, os enquadramentos limitadores: 

dona-de-casa, mãe-de-família, esteio-do-lar, repouso-

do-guerreiro, musa-do-poeta, apêndice-do-homem, 

meia-costela” (Carmen da Silva). 

 

Ao escolher um objeto de estudo, o pesquisador é levado a optar por uma teoria para 

sustentar suas concepções e, principalmente, suas análises. Existem muitas possibilidades 

teóricas para se analisar um discurso; dentre elas, a Análise Crítica do Discurso (ACD), que 

centra foco nas relações de poder, ideologias, hegemonias e nas mudanças sociais pelas quais 

perpassam a sociedade. Nesse sentido, salientamos que, em consonância com essa teoria, 

surgiu a Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso (ASCD), desenvolvida pela 

professora Dr.ª Cleide Emília Faye Pedrosa (PEDROSA, 2012), cuja finalidade é contribuir 

com os estudos críticos do discurso no Brasil. Para isso, essa abordagem vale-se da relação 

existente entre os aspectos linguísticos e sociais, assumindo, pois, a perspectiva da 

transdiscisplinaridade. Isso implica dizer que a Análise Crítica do Discurso, bem como a 

Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso – uma vez que esta tem como função 

contribuir com aquela − estabelecem um diálogo com outras teorias e métodos 

(CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999), buscando desenvolver uma pesquisa crítica 

própria que possa dar conta da relação entre o objeto de pesquisa, a teoria e o método.  

Assim, neste capítulo, desenvolveremos uma interface teórica, em que serão 

apresentadas as concepções da Análise Crítica do Discurso – como surgiu, qual a finalidade, o 

que investiga, bem como as categorias analíticas que servirão de base para as nossas análises. 

As contribuições da ASCD dar-se-ão nos aspectos relativos à Sociologia para Mudança 
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Social, ao discutir as noções de mudanças sociais, tradição e relações de poder; à 

Comunicação para Mudança social, ao levar em consideração os propósitos comunicativos da 

fanpage Claudia online; além da perspectiva dos Estudos Culturais, que darão conta das 

concepções de papéis femininos e identidades. Além das contribuições da Abordagem 

Sociológica e Comunicacional do Discurso, discutiremos, neste capítulo, a Linguística 

Sistêmico-Funcional e o Sistema de Avaliatividade; as identidades individuais e coletivas, 

bem como os conceitos de política emancipatória e política-vida; as questões relativas a 

gênero e os preceitos do feminismo. 

Em resumo, este capítulo tem como propósito mostrar como esses vieses conceituais 

se entrelaçam para sustentar teoricamente a análise dos discursos das mulheres na fanpage 

Claudia online. A partir desse cruzamento teórico, comprovaremos que a ASCD tem muito a 

contribuir para os estudos discursivos, uma vez que novos autores e novas formas de fazer 

pesquisa estão surgindo. Os detalhes da ascensão dessa abordagem compõem a revisão da 

literatura, onde apresentamos as dissertações e teses que conduziram suas análises recorrendo, 

como teoria central, à Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso. São novas 

discussões sobre identidades, mudanças sociais, globalização, comunicação, além de temas 

específicos, como o discurso feminino, o científico, o educacional e o político. Iniciemos, 

então, esse diálogo. 

 

 

2.1 Análise Crítica do Discurso: sua gênese, propostas e perspectivas 

 

 

Muitos estudos discursivos têm sido desenvolvidos em âmbito nacional e 

internacional. Mas, somente nas últimas três décadas, as pesquisas passaram a contemplar, de 

forma mais intensa, uma nova perspectiva: a Análise Crítica do Discurso. Entendida como 

uma abordagem teórico-metodológica, ela se propõe a analisar criticamente a relação entre 

linguagem, ideologia, sociedade e poder. A disseminação de uma nova forma de analisar os 

discursos, levando em consideração esses aspectos, implicou na formação de quatro principais 

abordagens identificadas no cerne da ACD: a Semiótica Social, de Van Leeuwen e Kress, a 
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dialético-relacional da mudança discursiva, de Norman Fairclough, o método histórico-

discursivo, de Ruth Wodak e o sociocognitivismo, de van Dijk.  

Sendo assim, iniciaremos esta discussão conceituando a ACD, que, na visão de Van 

Dijk (2008, p. 113) trata-se de um tipo de investigação “analítica discursiva que estuda 

principalmente o modo como o abuso de poder, a dominação e a desigualdade são 

representados, reproduzidos e combatidos por textos orais e escritos no contexto social e 

político”. É relevante frisar que essa citação tem fundamental relevância para esta tese, uma 

vez que justifica a “escolha” da Análise Crítica do Discurso para embasar teoricamente esta 

pesquisa, pois os estudos sobre o feminismo, que iremos pontuar aqui, retratam as relações de 

poder e a dominação masculina, em relação às mulheres, assim como as desigualdades 

manifestadas socialmente, compreendidas desde a distribuição das tarefas até as concessões 

salariais, embora homens e mulheres desempenhem a mesma função. Nesse sentido, é 

possível afirmar que os estudiosos dessa teoria “objetivam compreender, desvelar e, em 

última instância, opor-se à desigualdade social” (DIJK, 2008, p.113). 

Para uma melhor compreensão do que propõe a Análise Crítica do Discurso, 

consideramos necessário apresentar uma breve reconstituição de sua história – sua gênese, 

suas propostas e perspectivas. Assim, entenderemos também o que determinou o surgimento 

de uma abordagem que se desenvolve visando contribuir com os estudos da ACD, a 

Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso. Vejamos, inicialmente, os principais 

fatos que condicionaram a existência da Análise Crítica do Discurso. 

Com o surgimento de uma Linguística Crítica, nas décadas de 1960 e 1970, o estudo 

da mudança social, através do discurso, ganha notoriedade.  Pedrosa (2012) explica que, na 

Grã-Bretanha, um grupo de linguistas desenvolveu uma base teórica voltada para a ideologia; 

Na França, uma abordagem da análise do discurso foi criada por Pêcheux e Jean Dubois, mais 

tarde, nomeada como Análise de Discurso Francesa, cuja base deu-se com o trabalho do 

linguista Zellig Harris e a reelaboração da teoria de Marx sobre a ideologia, discutida por 

Althusser.  

Todavia, foram as publicações de Fairclough, Wodak e van Dijk, no fim da década de 

1980, que novos rumos são estabelecidos no estudo crítico da linguagem, dentre as quais, 

destacam-se a obra Language and Power (1989), de Norman Fairclough, Language e Power 

and Ideology (1989), de Ruth Wodak e a revista Discourse and Society (1990), de Teun van 

Dijk. Na década seguinte, percebe-se a consolidação da Análise Crítica do Discurso no âmbito 

das Ciências da Linguagem. Essa consolidação pode ser associada à realização de um 
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pequeno simpósio, em Amsterdã, em janeiro de 1991, reunindo por dois dias nomes de 

extrema importância para a ACD hoje: Norman Fairclough, Gunter Kress, Ruth Wodak, Teo 

van Leuween e Teun van Dijk. 

Após o simpósio, estava lançada uma nova proposta, vista “como um novo campo de 

estudos discursivos, como instrumento teórico-metodológico transdisciplinar para a análise 

das práticas discursivas na sociedade contemporânea, investigando as diversas relações de 

poder, racismo, desigualdade social investidas no uso da linguagem” (BRENT, 2009, p. 120). 

Isso revela que a ACD tem alcançado reconhecimento como uma linha de pesquisa bastante 

consolidada dentro do campo das Ciências da Linguagem, além de ser “um paradigma 

estabelecido dentro da linguística” (WODAK, 2004, p. 228). 

Diante da importância dos estudos discursivos no âmbito das Ciências da Linguagem e 

das Ciências Humanas e Sociais − uma vez que se preocupa com as mudanças sociais e os 

procedimentos ideológicos e hegemônicos −, vejamos as principais conceituações atribuídas 

ao discurso, vistas pela perspectiva dos principais analistas críticos do discurso.  

Chouliaraki e Fairclough (1999, p. 36)5 afirmam que é através do discurso que os 

indivíduos se relacionam semioticamente com a realidade e uns com os outros. É nesse 

sentido que o autor analisa o discurso no aparato analítico da ACD, fornecendo um elo entre 

os processos de produção de significados e suas condições de possibilidade. Os autores 

conceituam-no da seguinte forma: 

 

O discurso inclui linguagem (escrita e falada e em combinação com outras 

semioses, por exemplo, com música), comunicação não-verbal (expressões 

faciais, movimentos corporais, gestos, etc.) e imagens visuais (por exemplo, 

fotografias, filme). O conceito de discurso pode ser compreendido com uma 

perspectiva particular nessas várias formas de semiose – consideradas como 

momentos de práticas sociais em suas articulações com outros momentos 

não discursivos6.   

 

                                                           
5 As traduções das citações incluídas neste texto, da obra Discourse in late modernity: rethinking critical 

discourse analysis (Chouliaraki e Fairclough, 1999), foram feitas pelo grupo de estudos da Universidade 

Potiguar, coordenado pelo professor Ms. Sílvio Luís da Silva e cedidas para o GETED – Grupo de Estudos do 

Texto e do Discurso. 
6 Discourse therefore includes language (written and spoken and in combination with other semiotics, for 

example, with music in singing), nonverbal communication (facial expressions, body movements, gestures, etc.) 

and visual images (for instance, photographs, film). The concept of discourse can be understood as a particular 

perspective on these various forms of semiosis – it sees them as moments of social practices in their articulation 

with other non-discursive moments. 
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Paralelo a isso, Ramalho e Resende (2011) explicam que para entender o que é 

discurso na concepção da ACD precisamos partir da compreensão de que esta se trata de uma 

abordagem interdisciplinar para estudos críticos da linguagem e, nesse contexto, o discurso é 

entendido como um dos momentos da prática social. As autoras afirmam que o termo 

“discurso” possui dois significados: “Como substantivo mais abstrato, significa o momento 

irredutível da prática social associado à linguagem; como substantivo mais concreto, significa 

um modo particular de representar nossa experiência no mundo” (RAMALHO; RESENDE, 

2011, p. 17). Damaceno (2013, p. 67) complementa essa ideia ao afirmar que “o discurso 

mantém relação com o poder, já que esse exercício se dá por meio da linguagem, e/ou de 

textos específicos para cada evento discursivo”. 

Nesta pesquisa, constataremos, no capítulo de análises, como as postagens e os 

discursos das leitoras/internautas sinalizam a experiência delas no mundo, isso porque elas 

enxergam na fanpage um espaço para relatar suas experiências, concordâncias e 

discordâncias, levando em consideração o contexto em que estão inseridas. Diante disso, 

reconhecemos que o discurso é, portanto, utilizado de três principais maneiras dialéticas e 

simultâneas: para agir e interagir, para identificar a nós e aos outros e, ainda, para representar 

aspectos do mundo (RAMALHO; RESENDE, 2011), permitindo-nos concluir que, os 

discursos analisados na fanpage Claudia online atende aos três requisitos propostos pelas 

autoras.  

De uma forma geral, os estudos discursivos elucidam a definição de Wodak (2004, p. 

225), ao ratificar “que o discurso é estruturado pela dominação; que cada discurso é 

historicamente produzido e interpretado, isto é, está situado no tempo e no espaço; e que as 

estruturas de dominação são legitimadas pelas ideologias dos grupos que detêm o poder”, ou 

seja, em nossa pesquisa, esses discursos permitem identificar as mudanças sociais presentes 

no contexto do feminismo, em especial, o processo de emancipação das mulheres. 

Em suma, a ACD configura-se como uma abordagem teórico-metodológica que 

objetiva investigar a maneira como as formas linguísticas funcionam na reprodução, 

manutenção e transformação social. Ela representa, atualmente, um dos caminhos mais 

propícios dentro da ciência da linguagem, por se tratar de uma abordagem transdisciplinar, 

que “não somente aplica outras teorias como também, por meio do rompimento de fronteiras 

epistemológicas, operacionaliza e transforma tais teorias em favor da abordagem 

sociodiscursiva” (RESENDE & RAMALHO, 2006, p. 14). 
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Mediante esses posicionamentos, convém ressaltar que existem inúmeras 

contribuições sobre o discurso na perspectiva da Análise Crítica do Discurso, dentre as quais, 

citamos os estudos de Izabel Magalhães, Décio Bessa, Denize Elena Garcia, Karina Falcone, 

Joana Ormundo, Emília Pedro e Célia Magalhães. Todavia, pelo fato de escolhermos 

encaminhar esta tese pelo viés da Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso, 

resolvemos sistematizar os conceitos contemplados na ACD. Estes, por sua vez, foram 

evidenciados em nossa dissertação (MEIRA, 2012) e se configuram como uma contribuição 

para o desenvolvimento desta pesquisa, embora não nos limitemos a reproduzi-los. Nosso 

interesse macro, reitero, é disseminar os possíveis caminhos de se fazer pesquisa à luz da 

ASCD. 

Atendendo então a esse propósito, este capítulo irá trabalhar com eixos teóricos que 

darão sustentabilidade às nossas análises, e, por isso, julgamos conveniente apresentar um 

diálogo entre a Abordagem Sociológica Comunicacional do Discurso, a Linguística 

Sistêmico-Funcional e os Estudos Culturais. Para isso, apresentaremos, inicialmente, a 

Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso, que, por sua vez, contempla as áreas 

mencionadas. Em sequência, propomos uma discussão envolvendo as mudanças sociais e 

tradições; as relações de poder; as noções sobre identidades e papéis sociais; e o feminismo, 

considerados eixos temáticos em nossa pesquisa e ancorados pela ASCD. 

 

 

 

2.2 Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso: O que é, como se faz? 

 

 

A Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso – ASCD − está sendo 

desenvolvida na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e na Universidade Federal de 

Sergipe, coordenada pela professora Dr.ª Cleide Emília Faye Pedrosa. O desenvolvimento 

dessa abordagem está interligado ao GETED – Grupo de Estudos do Texto e do Discurso – 

abarcando projetos de pesquisa de iniciação científica e pós-graduação, em nível de mestrado 

e doutorado, configurando-se como uma contribuição nacional para a Análise Crítica do 

Discurso, corrente teórica que vem sendo desenvolvida no Brasil há mais de três décadas. 
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Pedrosa (2012) afirma que a abordagem tem como foco a mudança social e cultural, 

mas não se confunde com as contribuições da corrente social de Fairclough, pois acompanhar 

essas mudanças “não é exclusividade da ACD, ou da Sociologia, ou da Comunicação” 7. 

Assim, esse é um dos fatores que determinaram o surgimento dessa abordagem, por entender 

que podemos estabelecer diálogos com várias áreas e, ao mesmo tempo, contribuir com os 

estudos críticos do discurso no Brasil. 

A pesquisadora explica que a Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso 

fundamenta-se, principalmente, em áreas da Linguística, para atender a demanda da 

materialidade linguística; recorre à Gramática Visual, para suprir a multimodalidade do texto, 

e, à Comunicação, à Sociologia e aos Estudos Culturais, para analisar as mudanças sociais e 

culturais atreladas a um determinado contexto. Acrescenta, ainda, que, por tratar-se de uma 

perspectiva transdisciplinar, outros campos do saber poderão ser inseridos, como, por 

exemplo, a Antropologia, a Filosofia, a Psicologia, a Etnografia. 

Salientamos que o desenvolvimento de uma nova abordagem não tem como finalidade 

indicar a insuficiência de teorias já existentes; pelo contrário, sabemos que a Análise Crítica 

do Discurso abarca uma gama de estudiosos, com objetos de estudos distintos e relevantes 

acadêmica e socialmente. Contudo, para os estudiosos da Abordagem Sociológica e 

Comunicacional do Discurso fazer pesquisa é buscar novas possibilidades de análises; é 

combinar teorias já existentes; é expandir e contribuir com os estudos discursivos e, acima de 

tudo, comprovar que, ao analisar o discurso, podemos verificar tanto a materialidade 

linguística quanto o respaldo social e comunicacional deste. 

 Nessas circunstâncias, reafirmamos que esta pesquisa recorrerá à Linguística 

Sistêmico-Funcional (LSF), especificamente ao Sistema de Avaliatividade, à Comunicação 

para Mudança Social, à Sociologia para a Mudança Social e aos Estudos Culturais. Vejamos 

então, inicialmente, os postulados da Linguística Sistêmico-Funcional e o Sistema de 

Avaliatividade; o que estuda a Comunicação para Mudança Social – CMS −, para, 

posteriormente, compreender a Sociologia para Mudança Social – SMS −, e, por fim, os 

Estudos Culturais, tendo em vista serem esses os eixos teóricos que guiarão as análises.  

 

 

                                                           
7 As referências de Pedrosa (2012) estão no nosso site de divulgação da abordagem: www.ascd.com.br, que foi 

criado em 2011, permitindo a disseminação dos nossos trabalhos, ancorados teoricamente pela abordagem em 

questão. O site disponibiliza, ainda, os textos fundadores, que, por sua vez, explicam o surgimento dessa 

abordagem e como ela pode contribuir com a Análise Crítica do Discurso no Brasil. 

http://www.ascd.com.br/
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2.2.1 Linguística Sistêmico-Funcional: Conceitos gerais e o Sistema de Avaliatividade 

 

 

Vian Jr (2010), parafraseando Halliday, afirma que a linguagem é um recurso para a 

produção de significados, vista como um sistema estrutural, no qual realizamos escolhas 

sistêmicas, sendo, por isso, estratificada. O autor afirma que, ao falarmos ou escrevermos, 

produzimos texto, termo que se refere a qualquer instância da linguagem, seja por que meio 

for, desde que faça sentido para quem conhece a linguagem. 

 Ainda segundo o autor, ao analisarmos um texto, mostramos a organização funcional 

de sua estrutura. Para ele, o conteúdo linguístico divide-se em dois: o léxico-gramatical e o 

semântico. Esses dois níveis permitem a expansão da linguagem. Ao utilizá-la estamos 

fazemos sentido de nossa experiência e interagindo com os outros. Isso cria uma ponte entre a 

gramática e o mundo externo, fora da linguagem, que constituem os acontecimentos e os 

processos sociais dos quais participamos.  

Mediante essa exposição, é relevante discutir as distinções entre as expressões 

Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) e Gramática Sistêmico-Funcional (GSF). Vian Jr, com 

base em Gouveia (2009), esclarece que “esta se refere aos estudos, análises e descrições 

relativos ao estrato das formas, isto é, aspectos lexicogramaticais, ao passo que aquela se 

refere aos estudos relacionados a todos os estratos” 8.  

Firmada essa compreensão, passamos a detalhar melhor os aspectos que serão 

contemplados nas análises desta pesquisa. A Linguística Sistêmico-Funcional abarca dois 

grandes sistemas: o Sistema de Avaliatividade, que será o fio condutor das nossas análises, e 

o Sistema de Transitividade, que, por sua vez, não será contemplado em nossa pesquisa. Isso 

porque, como Vian Júnior, entendemos que a LSF é complexa e abarca muitas categorias; 

pois, ao filtrar um sistema, o pesquisador fará uma análise mais detalhada. O autor ainda 

alerta para o fato de que os dados da pesquisa, o corpus, e a materialidade linguística, em si, 

indicarão qual sistema adotar para as análises. Os discursos registrados na fanpage Claudia 

Online sinalizam, principalmente, as categorias afeto e julgamento, conforme comprovaremos 

em nosso capítulo analítico, justificando-se, assim, a “escolha” do Sistema de Avaliatividade.  

Vian Júnior acrescenta que o Sistema de Avaliatividade distingue-se como um 

conjunto de significados interpessoais cujos interesses estão voltados para os mecanismos de 

                                                           
8 As citações de Vian Jr, sem indicação de ano da publicação, foram obtidas nas aulas de Tópicos de Linguística, 

no semestre 2013.1, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A disciplina contemplou um estudo 

aprofundado sobre LSF e GSF. Os textos disponibilizados pelo autor estão no prelo, aguardando publicação.  



42 
 

avaliação imbricados na linguagem, permitindo que os seus usuários, em suas interações 

cotidianas, utilizem itens avaliativos. 

Na teoria sistêmico-funcional, conforme Vian Jr (2010, p. 21), “a linguagem é 

concebida como um sistema semiótico em três estratos: um de significados, um de fraseados e 

outro de letras/sons”. O autor enfatiza que é relevante estabelecer a relação entre os estratos 

da linguagem para os níveis de realização linguística. Logo, devemos atentar para três planos. 

“No primeiro plano, o estrato grafo-fonológico (letras/sons); No segundo plano, temos o nível 

da oração, realizada pelo léxico-gramátical (fraseados) e, no terceiro plano, o semântico-

discursivo (significados), localizado em um nível de abstração que está além da oração” 

(VIAN JR, 2010, p. 21). A relação entre esses três estratos organiza-se da seguinte forma: 

 

 

 

 

Figura 03 – Estratos da linguagem. Fonte: Vian Jr (2010, p. 21) 

  

 

 

A partir da figura acima, verifica-se que o Sistema de Avaliatividade “localiza-se no 

estrato da semântica do discurso e é realizado, em termos lexicais e gramaticais, no estrato da 

léxico-gramática (oralmente ou por escrito), de acordo com a interação que se desenvolve, 

pelo estrato grafo-fonológico” (VIAN JR, 2010, p. 21).  

É a partir dessa compreensão que constatamos a possibilidade de avaliar os discursos 

da fanpage Claudia online pelo viés do Sistema de Avaliatividade, visto que, esses discursos 

carregam uma gama de significados e avaliam positiva ou negativamente a temática em pauta, 
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como também os comentários das demais leitoras, determinando assim, a existência do 

processo de interação. É, portanto, através do processo semântico que iremos verificar as 

categorias que compõem os Subsistemas de Atitude e Engajamento. Nesse sentido, quanto ao 

primeiro, Almeida (2010) pontua que  

 

atitude é o subsistema responsável pela expressão linguística das avaliações 

positivas e negativas, que abrange três regiões semânticas: afeto, julgamento 

e apreciação [...] As avaliações de afeto, de julgamento e de apreciação estão 

presentes nos textos orais ou escritos, sendo indiretamente subentendidas, 

pressupostas ou assumidas pelos falantes/autores. E, em muitos casos, são 

cuidadosamente administradas, levando em conta a possibilidade sempre 

presente de desafio ou contradição por parte daqueles que possuem visões 

diferentes (ALMEIDA, 2010, p. 99 - 100). 

 

 

Diante dessa conceituação, verificaremos se os discursos veiculados na fanpage 

Claudia online indicam afeto, julgamento ou apreciação. Ressaltamos que para o 

reconhecimento das categorias que compõem o Subsistema de Atitude é necessário levar em 

consideração algumas características e subdivisões, nas quais elencamos no quadro a seguir. 

 

 

Categoria do Subsistema de atitude Características e subdivisões 

 

 

 

 

 

 

Afeto 

 

 

- Tem a finalidade de expressar as emoções no 

discurso;  

- “É um recurso semântico, que tem como 

propósito registrar sentimentos positivos ou 

negativos, manifestados implícita ou 

explicitamente: está feliz ou triste? interessado ou 

entediado? Mostra-se confiante ou ansioso?” 

(ALMEIDA, 2010, p. 103-104); 

- “Os sentimentos são considerados 

culturalmente positivos ou negativos; são o 

resultado de emoções; são resultantes de alguma 

ação externa; são gradualmente lexicalizados; 

envolvem intenções mais que reações” 

(ALMEIDA, 2010, p. 103-104).  

 

 

 

 

 

 

Julgamento 

 

- Representa as avaliações dos falantes/autores 

em relação ao comportamento na sociedade 

(ética, moralidade – Igreja; Estado e outras 

instituições). 

- Estima social: “envolve crítica e admiração 

sem implicações legais (normalidade, tenacidade 

capacidade), isto é, são evidenciados pela cultural 

oral: boatos, fofocas, brincadeiras” (ALMEIDA, 

2010, p. 106 – 108). 
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- Sansão social: “implica elogio e condenação, 

geralmente, com implicações legais (veracidade, 

propriedade) e são codificados na forma escrita: 

regras, leis” (ALMEIDA, 2010, p. 106 – 108). 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciação 

- Consiste na avaliação de elementos ao nosso 

redor, serviços e bens do cotidiano, como filmes, 

CDs, shows, obras de arte, livros, recitais, casas 

relacionamentos e qualidade de vida, quanto à 

estética, forma, etc. Compreende as seguintes 

classificações: 

- Reação: indica “as ações que as coisas 

provocam nas pessoas (impacto; qualidade)” 

(ALMEIDA, 2010, p. 110); 

- Composição: refere-se “à organização, à 

elaboração, à forma pela qual as coisas e os 

objetos foram  

construídos (proporção; complexidade)” 

(ALMEIDA, 2010, p. 110); 

- Valoração: diz respeito “ao valor que se atribui 

às coisas ou objetos: ‘isso valeu a pena?’” 

(ALMEIDA, 2010, p. 111, grifo da autora). 

 

 

Quadro 01 – Categorias, características e subdivisões do Subsistema de Atitude, no Sistema de 

Avaliatividade. Esquematizado pela autora, com base em Almeida et. al (2010) 

 

 

 

Há ainda uma outra categoria a que recorreremos para sustentar nossas análises – a 

heteroglossia, inserida no Subsistema de Engajamento, que está associado às origens de 

nossas atitudes, cujo foco volta-se tanto para o que estamos avaliando quanto para a 

articulação das vozes, para a expressão de opiniões no discurso (VIAN JR, 2010). Nessa 

instância, as subcategorias de engajamento são organizadas a partir das opções que se 

vislumbram, como, por exemplo, a possibilidade de haver ou não abertura para a 

discordância, caracterizando-se, primeiramente, entre monoglóssicas e heretoglóssicas, que, 

por sua vez, relacionam-se às formas por meio das quais se posiciona o autor/falante-

leitor/ouvinte nos textos; em nossa pesquisa, o corpo editorial da Claudia e as internautas, 

respectivamente (VIAN JR, 2010). 

No Subsistema de Engajamento, ao utilizar os recursos linguísticos heteroglóssicos, 

verificamos que “o produtor textual indica a referência a outras vozes ou pontos de vista que 

são baseados nos conceitos de expansão e de contração dialógica, abertos a ambos, 

autor/falante ou leitor/ouvinte, para que possam negociar solidariedade nas interações” (VIAN 

JR, 2010, p. 36). Vejamos, então, cada um desses recursos no quadro abaixo. 
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Categoria Conceito 

 

 

 

 

 

 

Expansão dialógica 

O produtor faz com que a proposição em sua voz 

seja apenas uma das múltiplas possibilidades, 

propiciando posicionamentos diversos, que 

indicam rejeição ou aceitação. Compreende as 

seguintes subdivisões: 

Entretenimento:“fundamentada na subjetividade 

do autor, que reconhece e, em algumas 

instâncias, legitima posições diferentes, além de 

oferecer uma posição solidária aos que 

compartilham de uma posição diferente da 

apresentada” (VIAN JR, 2010, p. 36).  

Atribuição: O produtor textual reconhece a 

existência de outras posições que são distintas da 

sua. Abarcam duas subcategorias: 

reconhecimento e distanciamento. “A primeira 

implica em não expressar diretamente o seu 

posicionamento em relação à posição de valor 

que apresenta, fazendo isso pela voz do outro. Já 

a segunda, expressa de forma direta o seu 

distanciamento da proposição, isto é, não se 

responsabiliza por esta” (VIAN JR, 2010, 37). 

 

 

 

 

 

Contração dialógica 

“O produtor textual assume uma posição em 

desacordo ou em rejeição a uma posição 

contrária. Para isso, incluem a refutação (o 

produtor assume que existe uma posição 

contrária, usando a negação ou contra-

expectativa) e a ratificação (o autor/falante e 

leitor/ouvinte estão de pleno acordo com a 

proposição e demonstram a solidariedade, usando 

a confirmação de expectativa, o endosso ou o 

pronunciamento)” (VIAN JR, 2010, p. 37-39).  

 

Quadro 02 – Categorias e conceitos do Subsistema de Engajamento. Esquematizado pela 

autora, com base em Vian Jr (2010). 

 

 

 

Em síntese, Vian Jr (2010) afirma que, ao recorrer aos recursos do engajamento, 

dentro do Sistema de Avaliatividade, para as análises de um discurso, o olhar do analista deve 

ser conduzido aos recursos em que o produtor do texto possa negociar as opiniões não só com 

os interlocutores, que são claramente demarcadas, mas também com outras vozes que 

circulam no contexto da produção textual. 

O autor acrescenta ainda que, o ponto de partida para que se explore esse campo 

semântico do engajamento compreende “um enfoque no direcionamento das vozes que se 
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encontram no texto: de onde/quem partem e para onde/quem se dirigem e, mais importante 

que isso: quais vozes avaliam e quais são avaliadas” (VIAN JR, 2010, p. 40). 

Assim, os discursos registrados na fanpage Claudia online podem seguir diversos 

percursos ao se contemplar o Sistema de Avaliatividade e os Subsistemas de Atitude e 

Engajamento. É a partir desses discursos que verificaremos como as leitoras/internautas 

avaliam as matérias, e as respectivas postagens, da revista e da fanpage. Assim, essas leitoras 

funcionam como uma espécie de termômetro, ao avaliar positiva ou negativamente as 

temáticas e a forma como são abordadas mas principalmente, a relevância dessas no meio 

social.  

 

 

 

2.2.2 Comunicação para Mudança Social 

 

 

Comunicar, informar, discutir conceitos e preconceitos são algumas palavras de ordem 

na modernidade recente. Segundo Parry (2012), estamos buscando constantemente 

informações, notícias ou entretenimento. Isso porque os meios de comunicação de massas 

tornaram-se parte da vida cotidiana,   “já na década de 1920, quando o termo ‘mídia’ foi 

cunhado, refletindo o ingresso do rádio, do cinema falado e do gramofone no campo, até 

então dominado pela tecnologia da imprensa” (PARRY, 2012, p. 4, grifo do autor). Depois de 

um longo processo de transformação, novos veículos de comunicação foram inseridos e, com 

isso, a sociedade ganhava uma nova configuração. 

A respeito disso, Meunier e Peraya (2008) afirmam que, ao longo da história da 

humanidade, a comunicação e a mídia ganharam notoriedade. Nesse processo evolutivo, as 

imagens e a escrita foram os primeiros elementos, demarcando “o início de uma série de 

desenvolvimentos que, a partir do século XVI até hoje, conseguiu transformar radicalmente as 

maneiras como as formas simbólicas foram produzidas, transmitidas e recebidas por 

indivíduos no curso de suas vidas cotidianas (THOMPSON, 2011, p. 219-220)”. Isso é 

perceptível quando analisamos a importância da fotografia para a imprensa feminina e, na 

atualidade, os recursos digitais, permitindo que a fanpage seja vista como um meio de 

comunicação dinâmico, versátil e instantâneo em seu processo de disseminação de ideias. 
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Hoje, percebemos a importância da comunicação nas relações sociais, pois ela pode 

ser definida, em termos gerais, como “um fenômeno complexo suscetível de múltiplas facetas. 

A comunicação em si comporta aspectos antagônicos e contraditórios” (MEUNIER & 

PERAYA, 2008, p. 27). Essas facetas, na fanpage Claudia online, podem ser entendidas 

como os vários efeitos de sentidos que podem ser depreendidos a partir de uma matéria, de 

uma temática. Isso porque, a forma como interpretamos essas matérias depende da visão de 

mundo de cada indivíduo; depende da formação e da participação dele em diversos grupos 

sociais, cujos elementos norteadores para a formação desses grupos são: o sexo, a idade, a 

classe social, a profissão e a religião. Cada um desses fatores mencionados contribuem na 

formação de crenças, valores e símbolos, essenciais na formação das identidades. 

Nessa instância, podemos afirmar que os antagonismos, presentes nos comentários das 

internautas, nesse espaço virtual, devem-se às múltiplas identidades, às múltiplas 

interpretações e às múltiplas formas de pensar, enxergar o mundo e se posicionar. Esses 

posicionamentos, por sua vez, indicam o que a comunicação nomeia como “transformação da 

informação em mensagem codificada, ou seja, em sinais” (MEUNIER & PERAYA, 2008, p. 

27). 

 A respeito desses sinais, é válido compreender como se dá o processo de 

comunicação, imprescindível no estudo dessas relações sociais, no processo de troca de 

informações. Esses sinais pertencem a um sistema, a um código. Os primeiros estudos 

voltados para esse campo indicam a constituição de um processo de comunicação, chamado 

de telegráfico, um modelo preliminar, que, de acordo com Meunier e Peraya (2008), nesse 

processo linear, ignorou-se a importância da circularidade dos processos comunicacionais, 

isto é, o princípio da interação. 

Detalhando um pouco mais, frisamos que, no processo telegráfico, o emissor e o 

receptor tinham suas funções limitadas; o primeiro de codificar a mensagem e o segundo, de 

decodificar. O uso desse modelo pode ser ilustrado através da revista Claudia, na versão 

impressa. Em contrapartida, a fanpage faz uso do modelo interacional, em que, tanto o gestor 

da fanpage quanto os seguidores, podem ser considerados emissores e 

receptores/interlocutores, haja vista as trocas ocorrerem de forma instantânea. Esse é o 

modelo mais aceito no âmbito da comunicação de massa, que pode ser explicado, partindo da 

ideia que 
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em uma situação de comunicação interpessoal, o receptor reage, ajusta, 

adapta, e até corrige sua resposta – sua própria mensagem – em função da 

mensagem recebida. A influência mútua que se opera na comunicação é 

indissociável da capacidade de cada parceiro em codificar e decodificar as 

mensagens: cada ser comunicante é simultaneamente um 

emissor/codificador e um receptor/decodificador. Seria correto dizer que 

essa dupla capacidade – codificação/decodificação – constitui a base da 

interação e a torna possível (MEUNIER &PERAYA, 2008, p. 29). 

 

 Partindo dessa premissa, entendemos que, comunicar não é simplesmente emitir uma 

mensagem. É, sobretudo, por meio dos diferentes elementos, instaurar uma relação em que 

cada indivíduo assume um papel, uma posição, ou ainda, uma imagem de si. Esses papéis e 

posições podem ser depreendidos na fanpage Claudia online, uma vez que o processo de 

interação (codificação/decodificação) nesse ambiente virtual é constante, sendo inclusive, a 

partir das nossas análises, a principal característica desse agente de comunicação. Isto decorre 

da necessidade de informação que as mulheres sentem, da vida acelerada, das diferenças de 

opiniões e da multiplicidade de identidades. 

Nesse sentido, entendemos que essas transformações no processo de interação foram 

possíveis graças às mudanças tecnológicas, à era da modernização/globalização, à vida 

agitada, à urbanização e aos variados interesses que os indivíduos têm demonstrado. 

Thompson (2011) afirma que a mudança tecnológica foi primordial na história da transmissão 

cultural, porque “ela altera a base material, bem como os meios de produção e recepção, dos 

quais depende o processo de transmissão cultural. O desenvolvimento das novas tecnologias 

afetou, profundamente, nos últimos anos, as atividades das indústrias da mídia” 

(THOMPSON, 2011, p. 267).  

Por esse motivo, é possível afirmar que as revistas femininas assumiram propósitos 

diferentes da época do seu surgimento. O que antes se limitava a dicas e conselhos, hoje se 

tornou um espaço de descontração, interação e opiniões, de forma livre, aberta e espontânea, 

sem, no entanto, perder a característica do aconselhamento. Essa interação se dá, na forma 

impressa, através das cartas do leitor, conforme anunciamos no capítulo metodológico; na 

forma digital, essa interação é realizada através dos comentários das postagens. Acreditamos 

que esses comentários se configurem como um excelente artifício de verificação das 

diferentes opiniões que as mulheres assumem para variadas temáticas. É a partir deles que 

compreendemos a importância da comunicação para a sociedade e dessa área para a 

disseminação da Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso. 
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 Em relação às concepções sobre comunicação na Abordagem Sociológica e 

Comunicacional do Discurso é relevante trazer o conceito de Gumucio (2004, p. 8), quando 

afirma que “os processos de comunicação na sua versão mais humana, que é o diálogo, ou nas 

suas projeções organizativas ou midiáticas são um instrumento de apoio às ações nas quais o 

homem é o centro”.  Diante disso, entendemos que as leitoras/internautas, ao expressarem 

suas opiniões, esperam receber o apoio das demais, configurando-se em uma aliança de 

interesses. Dentre estes, destaca-se a reivindicação dos direitos iguais nas esferas sociais, 

especialmente, no setor profissional/trabalhista.  

Nesse viés, indicamos para fins de exposição dos preceitos da Comunicação para 

Mudança Social, a proposta de Navarro (2010), sumarizada por Pedrosa (2012) 9: 

 

 

a) a sustentabilidade das mudanças sociais é mais segura quando os 

indivíduos e as comunidades afetadas se apropriam do processo e dos 

conteúdos comunicacionais; b) a comunicação para a mudança social, 

horizontal e fortalecedora do sentir comunitário deve ampliar as vozes dos 

mais pobres, e ter como eixo conteúdos locais e a noção de apropriação do 

processo comunicacional; c) as comunidades devem ser agentes de sua 

própria mudança e gestoras de sua própria comunicação; d) a comunicação 

para a mudança social – em lugar da ênfase na persuasão e na transmissão de 

informações e conhecimentos de fora – promove o diálogo, o debate e a 

negociação a partir do seio da comunidade; e) os resultados do processo da 

comunicação para a mudança social devem ir além dos comportamentos 

individuais, e levar em conta as normas sociais, as políticas vigentes, a 

cultura e o contexto do desenvolvimento; f) a comunicação para a mudança 

social é diálogo e participação com o propósito de fortalecer a identidade 

cultural, a confiança, o compromisso, a apropriação da palavra e o 

fortalecimento comunitário; g) a comunicação para a mudança social 

contesta o modelo linear de transmissão da informação que se inicia em um 

centro emissor em direção a um indivíduo receptor, e promove um processo 

cíclico de interações a partir do conhecimento compartilhado pela 

comunidade e a partir da ação coletiva.  

 

 

Diante desses aspectos, Pedrosa (2012) acrescenta que a Comunicação para Mudança 

Social está embasada em uma comunicação da identidade e da afirmação de valores. Trata-se 

de uma comunicação ética, que amplifica as vozes dos perdedores, dos renegados, dando-lhe 

visibilidade na esfera pública, tornando-os cidadãos. Para atingir tal propósito, adota como fio 

condutor o diálogo e a participação.  

 

                                                           
9 Disponível em <http://www.ascd.com.br> Acesso em 10. mar. 2015  

http://www.ascd.com.br/
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2.2.3 Sociologia para Mudança Social 

 

 

 Para compreender os preceitos da Sociologia para Mudança Social é necessário, 

primeiramente, entender que expressões como “mudança social”, “tradição”, “movimentos 

sociais” e “revolução” constituem o norte para o desenvolvimento dessa ramificação da 

Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso. Por isso é que procuramos respaldo 

em autores que discutem esses termos, visando contribuir com o estudo da sociedade e de 

suas transformações, em especial, as mudanças nos discursos femininos ao longo das décadas. 

Dentre inúmeros autores que estudam as relações sociais, principalmente as mudanças sociais, 

escolhemos conduzir esta discussão a partir das bases conceituais de Bajoit (2008) e 

Sztompka (2005). 

Bajoit (2008), importante sociólogo para o desenvolvimento da Sociologia para 

Mudança Social e adotado na ASCD, ao levar em consideração a questão das mudanças 

sociais, inseridas no âmbito da Sociologia, afirma que essa ciência surgiu com a modernidade 

e somente depois da Revolução Industrial e da implantação da democracia atingiu seu 

desenvolvimento. Essa contextualização nos auxilia na compreensão das diferenças 

comportamentais das mulheres. A conduta recatada, pacata e conservadora, perdurou até a 

década de 1990 (MEIRA, 2012) e, essa conduta, imposta socialmente, legitimava as crenças, 

os valores e os padrões culturais vigentes. Isto implica dizer que, o perfil “desejado” da boa 

esposa, por exemplo, era de uma mulher pura, casta, com dotes culinários, de hábitos 

discretos, que gostasse de agradar o cônjuge e que jamais o questionava, embora estivesse 

insatisfeita com o casamento e com a dependência financeira a que estavam condicionadas. 

Na modernidade recente (MOITA LOPES, 2013), devido ao processo de globalização, 

disseminados pelos meios de comunicação de massa e pelos aparelhos tecnológicos, o que 

percebemos são modelos culturais mais “livres”, cujo contexto é o da mulher que trabalha 

fora, planeja a hora certa de ter filhos, além de expor suas insatisfações quanto ao casamento. 

Essa mulher busca ainda a independência financeira e emocional, cuida da saúde, preocupa-se 

com a estética e anseia ser vista e tratada como um ser igual. 

Dessa forma, diante desse breve traçado sobre a transformação da conduta feminina, 

entendemos que, em termos gerais, a sociedade está, pois, em constante movimento do 

passado para o futuro, uma vez que o presente é apenas um processo transitório entre o que 

aconteceu e o que está por acontecer. No estado presente da sociedade, os efeitos, os vestígios 
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e os traços do passado coexistem com as sementes e as potencialidades do futuro. É fato que o 

passado da sociedade não desaparece; pelo menos não inteiramente. Fragmentos dele 

permanecem, fornecendo uma espécie de ambiente para as fases subsequentes, para a 

continuação do processo. A esse processo de manutenção dos valores, de considerar os 

vestígios do passado, bem como as heranças culturais, chamamos permanência. Esse termo 

advém de Del Priore (2013), ao explicar que para compreender o contexto feminino é preciso 

levar em consideração a permanência de alguns fatos, comportamentos e ideais. Esse aspecto 

será aprofundado no eixo sobre o feminismo. 

Ainda sobre a linha transitória entre o passado e o presente, responsáveis pelas 

permanências ilustradas acima, salientamos que, conforme Sztompka (2005) dois mecanismos 

são considerados, em que um é material, ou físico; o outro, ideal, ou psicológico; e eles são 

reforçados de forma mútua.  Quanto aos elementos materiais podemos destacar as casas e as 

pontes; as igrejas e os monumentos; as estradas e os portos; as ferramentas e as máquinas, 

sendo eles, elementos responsáveis pela perpetuação das gerações anteriores, envolvendo, 

ainda, as ações praticadas pela geração presente. No que diz respeito aos mecanismos ideais, 

psicológicos, sabe-se que as pessoas herdam crenças, símbolos e conhecimentos, bem como 

valores, regras e normas do passado, que por sua vez, “são armazenados, interpretados, 

usados e transmitidos por agentes, tais como famílias, igrejas, escolas, universidades, meios 

de comunicação de massa, forças armadas, empresas e partidos políticos” (SZTOMPKA, 

2005, 112-113).  

Considerando esse viés, enxergamos, assim, o mecanismo ideal ou psicológico, como 

um fator norteador desta pesquisa, pois os valores, as normas e as regras do passado, impostas 

socialmente às mulheres, são o fio condutor para entender as mudanças sociais. É necessário 

situar a história da mulher no tempo e no espaço para verificar as principais mudanças, que 

vão desde a forma de administrar suas atividades até a forma como são vistas socialmente, 

permitindo a manutenção ou transformação dos estereótipos formados. Essa discussão será 

retomada e detalhada no eixo teórico sobre mudanças sociais e tradições. 
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2.2.4 A perspectiva dos Estudos culturais  

 

 

As primeiras manifestações dos estudos culturais têm origem em fins da década de 

1950, e, ocorre, especialmente, em torno do trabalho de Richard Hoggart, Raymond Williams 

e Edward Palmer Thompson. Escosteguy (2010) esclarece que foi o surgimento de três textos, 

no período mencionado, que impulsionou o desenvolvimento dessa área. São eles: The Uses 

of Literacy (1957), de Richard Hoggart; Culture and Society (1958), de Raymond Williams e 

The Making of the English Working-class (1963), de E. P. Thompson. As três obras centram 

foco no conceito de cultura e são imprescindíveis no cenário dos Estudos Culturais. 

Paralelo a isso, Ortiz (2004) afirma que os Estudos Culturais assumem como 

característica a multidisciplinaridade, o rompimento das fronteiras, tradicionalmente 

estabelecidas nas universidades e seus respectivos departamentos. No final dos anos 1970 e 

início dos anos 1980 foram registradas mudanças, uma vez que “desponta a influência de 

teóricos franceses como Michel de Certeau, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, entre outros. 

Dá-se a internacionalização dos estudos culturais” (ESCOSTEGUY, 1998, p. 91-92). 

 Diante desse cenário, os Estudos Culturais passaram a exercer forte influência na área 

das Ciências Humanas e Sociais. Dentre inúmeros aspectos relevantes na disseminação dessa 

vertente teórica é relevante frisar que os fatores que determinaram a “globalização” são 

fundamentais para compreender o desenvolvimento dessa área, visto que o acesso aos meios 

de comunicação de massa e, principalmente, o advento da internet e a criação das redes 

sociais somente foram possíveis graças ao processo de globalização. 

Esse processo, em linhas gerais, é conceituado por Marttelart (2005, p. 90), como 

“projeto de construção de um espaço homogêneo de valorização, de unificação de normas de 

competitividade e de rentabilidade em escala planetária”. Ao passo que, Mancebo (2002, p 

294), complementa, afirmando ser “um fenômeno múltiplo, que contém em seu bojo a 

diversidade, e pode levar a caminhos bem diversos”, cuja agilidade na disseminação das 

informações e sua intensidade, garantidas pelo avanço tecnológico dos meios de 

comunicação, desempenham uma função essencial na revelação da existência de várias 

culturas, permitindo que os sujeitos e os grupos tenham acesso a outras culturas, provocando a 

tolerância/intolerância à diversidade, a depender do ponto de vista de cada um.  
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Ainda a respeito da globalização, Gilles Lipovetsky e Jean Serroy (2011), na obra A 

cultura-mundo: resposta a uma sociedade desorientada, afirmam que, na contemporaneidade, 

entende-se a “globalização liberal” como um desencadeador da “desestabilização dos 

indivíduos”. Essa desestabilidade, mediante nossas leituras, está relacionada às identidades, 

que são caracterizadas como fluidas, líquidas e passíveis de transformação, conforme 

aprofundaremos mais adiante. São essas oscilações na forma como se enxerga, como avalia o 

mundo a sua volta, bem como a influência dos meios de comunicação e o uso de recursos 

tecnológicos, que determinam a atribuição da nomenclatura “hipermoderno” para o mundo. A 

respeito disso, os autores supracitados explicam os quatro polos estruturantes que ilustram 

essa hipermodernidade: 

 

 

 

Figura 04 – Polos estruturantes da hipermodernidade. Elaborado pela autora com base em 

LIPOVETSKY & SERROY, 2011. 

 

  

 

A partir da figura acima e da indicação dos quatro polos associados à 

hipermodernidade, é relevante sublinhar que, vivenciamos uma cultura de consumo diferente 

das gerações anteriores, marcada, mais uma vez, pelos processos de individualização e de 

desregulamentação, pois “até os anos 1970, os bens adquiridos e os símbolos do consumismo 

eram prioritariamente familiares: o carro, os aparelhos domésticos, o telefone, a televisão, o 

equipamento de som hi-fi. A era hipermoderna caracteriza-se por uma nova revolução 

consumista” (LIPOVETSKY & SERROY, 2011, p. 56), em que o individual ganha espaço em 
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relação ao coletivo, pois o indivíduo passou a investir mais em bens que satisfaçam seu ego,  

seu desejo de consumo, ou ainda, que proporcionem um benefício próprio. Faz parte dessa 

lista o notebook, o celular, o iPhone, o videogame, dentre outros.  

Nessas condições, o indivíduo gerencia seu tempo como lhe parece viável. Isso porque 

está menos sujeito às imposições coletivas, preocupando-se, agora, com aquilo que se 

relaciona ao seu bem estar, à forma como vive, como se comporta, escolhendo seu próprio 

mundo. Dessa forma, “essa personalização anda junto com a dessincronização dos usos 

coletivos: o espaço tempo do consumo tornou-se o do próprio indivíduo, constituindo um 

componente importante e um acelerador da cultura neoindividualista” (LIPOVETSKY & 

SERROY, 2011, p. 57).  

Em nossa pesquisa, entendemos que esses quatro polos relacionam-se à seção de 

anúncios publicitários, seja na revista impressa, seja na fanpage. Em geral, são evidenciados 

produtos que induzem ao consumo e a reafirmação do individual, uma vez que são 

evidenciados produtos que garantem a realização material ou a sensação de bem estar. Dentre 

esses produtos estão os produtos de beleza, que, por sua vez, atraem o público feminino. 

Tendo em vista esses aspectos, podemos afirmar que a materialização do consumo desses 

bens traz benefícios e malefícios. Dentre os benefícios, destacam-se a realização material, 

além de acesso à informação, à saúde e à comunicação. Em contrapartida, dentre os 

malefícios, salientamos a compulsão por compras, a dependência pelos videogames e redes 

sociais (a ciberdependência), a bulimia, a obesidade e outras condutas viciosas, como jogos, 

cigarros e bebidas alcoólicas. Observa-se, assim, uma inundação de comportamentos que são 

sinônimos de excesso e de autodescontrole, indicando assim, consumos compulsivos e 

patológicos, visto que, “na sociedade do hiperconsumo, afirmam-se ao mesmo tempo o 

princípio do pleno poder sobre a condução de si próprio e as manifestações de dependência e 

de impotência subjetivas” (LIPOVETSKY & SERROY, 2011, p. 59). 

 Após essa abordagem sobre as contribuições advindas dos vários campos do saber – 

aspectos gerais sobre a Linguística Sistêmico-Funcional, a Comunicação para Mudança 

Social, a Sociologia para a Mudança Social e a perspectiva dos Estudos Culturais −, 

respaldadas pela Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso, iremos, a seguir, 

construir um diálogo entre a Sociologia para Mudança Social e os Estudos Culturais, 

mostrando que esses campos têm uma grande importância para o desenvolvimento desta 

pesquisa. Nesse diálogo, propomos uma subdivisão em eixos teóricos: mudanças sociais e 

tradições; relações de poder; (trans)formação das identidades e papéis sociais;  e feminismo.  
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2.3 Eixos teóricos: mudanças sociais e tradições; relações de poder; (trans)formação das 

identidades; papéis sociais e feminismo. 

 

 

2.3.1 Mudanças sociais e tradições  

 

 

A Análise Crítica do Discurso, desde seu surgimento, apresenta em sua proposta a 

noção de mudança social. No Brasil, seu início se deu a partir da tradução da obra Discurso e 

mudança social, de Norman Fairclough, por Izabel Magalhães, em 2001, e reeditada em 2008. 

A partir dessa tradução, os estudos na área do discurso, com interesses voltados para as 

mudanças sociais, aumentaram significativamente. Nessa obra, Fairclough (2008) afirma que 

“a ocorrência de mudança vai envolver não somente a adaptação de convenções já existentes 

mas também as formas de transgredi-las, o cruzar das fronteiras, relacionadas às novas 

combinações e a sua exploração, decorrente da capacidade de atuar ou de agir” das pessoas 

(FAIRCLOUGH, 2008, p. 127). 

Sztompka (2005) complementa essa ideia, ao afirmar que a mudança advém da ideia 

de formação de sistemas. Para o autor, o conceito básico de mudança social envolve a 

diferença que ocorre em instantes diversos, envolvendo os estados de um mesmo sistema. 

Para uma melhor compreensão, vejamos os apontamentos do autor para a significação da 

expressão “mudança social”: 

 

Mudança social é a transformação da organização da sociedade e de seus 

padrões de pensamento e comportamento através do tempo; é a modificação 

ou transformação da maneira como a sociedade é organizada; diz respeito às 

variações das relações entre indivíduos, grupos, organizações, culturas e 

sociedades através do tempo e são as alterações dos padrões de 

comportamento, relações, instituições e estrutura social através do tempo 

(SZTOMPKA, 2005, p. 30). 

 

Entendemos, pois, que a mudança social é uma peça fundamental nos estudos das 

Ciências Humanas e Sociais, em especial para nossa abordagem e para esta tese, visto que os 

discursos sinalizam a transformação da sociedade e das práticas sociais, que, por sua vez, são 
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compostas por relações sociais; de poder, por crenças, desejos e valores, como também, por 

instituições sociais e pelo discurso (CHOULIARAKI & FAIRCLOUGH, 1999). 

Ampliando essa discussão, Bajoit (2008, p. 252) indica que a mudança sociocultural10 

é vista como  

 

a modificação de um estado das relações sociais; mudança das co-ações 

pelas quais se resolvem os problemas vitais da vida comum; mudança dos 

princípios de sentido invocados para legitimar essas co-ações; mudança das 

identidades coletivas que resultam da prática das relações sociais; mudança 

das lógicas de gestão de si, pelas quais os indivíduos resolvem as tensões 

que atravessam essas identidades coletivas e constroem suas identidades 

pessoais; e, finalmente, mudança das lógicas de ação com que se 

comprometem, individualmente ou coletivamente. 

 

  

Ao colocar em evidência esses conceitos, verificamos a notoriedade da expressão 

‘mudança sociocultural’ para os estudos da Sociologia; isso porque diversos segmentos 

passaram por mudanças sociais, destacando-se a escola, a igreja, o casamento, as relações de 

amizade, as relações trabalhistas. Esses segmentos indicam, hoje, novas configurações e, em 

decorrência do processo de globalização, os discursos reproduzidos pelos indivíduos, nesses 

contextos, também passaram por grandes alterações. A forma como as aulas são ministradas, 

os sermões do padre ou pastor, a divisão das funções matrimoniais, o surgimento de novas 

amizades a partir das redes sociais, as relações existentes entre empregador/empregado nos 

fornecem subsídios para afirmar que houve profundas mudanças na sociedade e que elas são 

fundamentais na formação das identidades que o sujeito assume ao longo da vida.  

As divisões das funções matrimoniais se configuram como uma das principais 

mudanças no âmbito dos estudos sobre o feminismo, pois as mulheres limitavam-se aos 

afazeres domésticos e aos cuidados com os filhos. Depois do processo de emancipação 

feminina, elas passaram a trabalhar fora de casa, investir na carreira acadêmica e, por esse 

motivo, passou a ter a possibilidade de dividir as tarefas do lar com o cônjuge, antes uma 

situação inimaginável, visto que, as mulheres que não eram habilidosas, “prendadas” e 

caprichosas ao arrumar a casa ou cozinhar, não “serviam para casar”. Mas, para que isso 

pudesse acontecer, outros setores também passaram por transformações, permitindo novos 

discursos, novas formas de se comportar, novas identidades.  

                                                           
10 Entendemos que, ao ocorrer mudança social, ocorre também mudança cultural, visto que os modelos culturais 

são transformados mediante as transformações da sociedade. Assim, adotamos em Meira (2012) a ambivalência 

desses termos e mantemos aqui nesta tese. 
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Bajoit (2008) salienta que essas transformações caracterizam a 3ª Revolução Industrial 

e está relacionada à energia nuclear e, sobretudo, às tecnologias de informação. O autor 

acrescenta que “as inovações tecnológicas ligadas à informação e à comunicação são 

decisivas para compreender as mutações econômicas e financeiras que vemos atualmente” 

(BAJOIT, 2008, p. 260). Nesse sentido, é compreensível que essas transformações 

econômicas foram decisivas para o ingresso, e manutenção, da mulher no mercado de 

trabalho, pois no período da Segunda Guerra Mundial, quando os homens precisaram se 

ausentar para servir à pátria, as mulheres passaram a trabalhar fora para complementar a 

renda, embora, na época, os cargos se caracterizassem como uma extensão dos papéis que 

legitimavam a submissão feminina, como, por exemplo, professoras, cozinheiras e costureiras. 

Mais tarde, nas décadas de 1960 e 1970, chegaram a ser vendedoras em lojas de artigos 

femininos (MEIRA, 2012). Hoje, exercem qualquer função, em qualquer setor, conforme 

discutiremos no eixo teórico sobre o feminismo. 

A Sociologia para Mudança Social trata ainda de um conceito importante no estudo da 

mudança social, o de processo social. “Por processo entende-se qualquer tipo de movimento, 

modificação, transformação, alteração ou evolução de um dado sujeito lógico no decorrer do 

tempo, seja uma mudança de lugar no espaço ou modificação de seus aspectos quantitativos 

ou qualitativos” (SZTOMPKA, 2005, p. 31). 

É a partir disso que frisamos que as mudanças ocorrem, mas novos problemas surgem. 

Isso se deve à própria imperfeição humana, por não existir sociedade perfeita. Abandona-se, 

então, a ideia de perfeição, para procurar a melhoria nas estruturas e emerge aí uma nova 

percepção, centrada no positivismo. Quanto mais o conhecimento avançar, maiores serão os 

efeitos na sociedade, tornando-a melhor (SACO, 2006). Mas essa também é outra tentativa de 

colocar a mudança em um patamar elevado. Partindo dessa proposição, Saco (2006) esclarece 

que “os esforços da aplicação do conhecimento sociológico visam controlar a resistência à 

mudança protagonizada por indivíduos ou grupos. E quando eu digo controlar a resistência, 

enfatizo também reforçar, e também provocar e reprimir” (SACO, 2006, p. 18).  

Vê-se assim a limitação dos estudiosos e os resultados pouco expressivos das 

tentativas de mudança controladas, normatizadas por teorias. Isso nos induz à compreensão de 

que a teoria, por ela mesma, não é capaz de gerar mudanças significativas, embora atue como 

uma colaboradora. As grandes mudanças são, por excelência, aquelas que tomam seu lugar na 

história da humanidade de forma não controlada: legitimada pelo povo, com o povo, através 

do povo. Dentre essas grandes mudanças, ressaltamos os avanços dos direitos femininos na 
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sociedade, cujo primeiro passo foi o direito ao voto, demarcando uma nova era. Na 

atualidade, as mulheres assumem grandes cargos políticos, inclusive o cargo máximo do 

poder – a presidência da república.  

A tradição é também um importante quesito no estudo da Sociologia para Mudança 

Social.  Sztompka (2005) explica que os seres humanos não podem sobreviver sem tradições, 

embora se mostrem, constantemente, insatisfeitos com as suas. O autor enfatiza que a tradição 

é a sabedoria das gerações, pois ela coloca ao nosso alcance as normas, as crenças, os valores 

e os objetos criados no passado, isso porque as pessoas não podem construir a vida social a 

partir do nada; planejar tudo como se fosse a primeira vez. Assim, entendemos que a tradição 

nos fornece elementos construtivos semiacabados possibilitando moldar nosso “mundo” à 

nossa maneira. Também é função da tradição fornecer símbolos que determinam a formação 

das identidades coletivas, fortalecer as raízes e revigorar a fidelidade com as nações, as 

comunidades e os grupos. Por fim, a tradição serve para propiciar a fuga das insatisfações, 

descontentamentos e frustrações da vida contemporânea.  

A nossa pesquisa nos leva a pensar, também, na tradição com uma conotação distinta 

da apresentada por Sztompka (2005), visto que a permanência, ou seja, a manutenção da ideia 

que somente as mulheres devem cuidar dos filhos e do lar indicam um sentido negativo para o 

conceito de tradição. Em nosso capítulo analítico é possível constatar que as postagens e os 

comentários das leitoras justificam esse posicionamento, comprovando a busca da ruptura 

com os moldes sociais tradicionais, em que a mulher tem um espaço limitado, secundário.  

Um terceiro aspecto merece destaque nesta tese: os movimentos sociais na perspectiva 

da Sociologia para Mudança Social. Sztompka (2005, p. 463, grifo do autor) afirma que estes 

são, provavelmente, “a mais poderosa força de mudança em nossa sociedade, pois as 

mudanças podem vir ‘de baixo’, através das atividades empreendidas por pessoas comuns; ou 

poderia vir ‘de cima’, por meio de atividades elitizadas, capazes de impor suas preferências 

aos demais membros da sociedade”.  

Nessa perspectiva, os Movimentos Sociais, avaliados a partir da história ocidental, tais 

como a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, mostraram que essa visão não era 

aplicável. Mesmo teorias bem elaboradas, com profundas reflexões, não eram suficientes para 

criar uma “sociedade perfeita”. Isso não implica dizer que não haja expoentes em uma 

“revolução social”, visto que, há agentes mais ou menos influentes em uma mudança social. 

Para Tejerina (2010), o quadro de participantes em um movimento social pode ser descrito da 

seguinte maneira: 
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Figura 05 – Participantes dos movimentos sociais. Fonte: TEJERINA, 2010, p. 70 

 

Salientamos que esses níveis de participação são medidos a partir do tipo de 

compromisso que os indivíduos adquirem com a organização (aqui entendida como célula de 

mudança social) e seus objetivos. Em outras palavras, queremos dizer que, em momentos 

históricos, nos quais verificamos fortes mudanças sociais, existia um núcleo mais 

comprometido com a causa e que, por sua vez, servia como mola impulsionadora da grande 

massa. Em relação ao feminismo, é possível dizer que, os ativistas se caracterizam como 

aqueles que mobilizam as causas, reivindicam direitos, protestam e não se acomodam diante 

dos empecilhos, contando, assim, com a colaboração dos participantes e contribuintes, cujo 

grau de envolvimento depende da concordância com a causa, com o movimento social em si. 

Por último, temos os simpatizantes, que comungam com os ideais que regem o movimento 

sem ter um envolvimento direto.  

Por fim, Sztompka (2005) destaca a importância de distinguir mudança social de 

revolução. Para o autor, as revoluções são manifestações mais espetaculares da mudança 

social. Elas marcam rupturas fundamentais no processo histórico, remodelam a sociedade 

humana, desde seu interior, transformando as pessoas. Nada permanece como antes, pois as 

revoluções fecham épocas e abrem outras novas. Dir-se-ia ser próprio da natureza das 

revoluções o fato de que elas sempre trazem mudanças que, por mais simples, são capazes de 

SIMPATIZANTES  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

CONTRIBUINTES 

PARTICIPANTES 

ATIVISTAS 



60 
 

atingir todas as dimensões da sociedade (economia, política, cultura, organização social, vida 

cotidiana, individualidades), uma vez que provocam, em todas essas áreas, mudanças radicais, 

fundamentais, alcançando o cerne da estrutura e do funcionamento da sociedade. Diante dessa 

proposição, entendemos que houve uma “revolução feminina”, pois as características 

evidenciadas acima podem ser comprovadas diante do cenário atual. Detalharemos essas 

mudanças radicais no eixo destinado à discussão sobre o feminismo. 

  

 

 

2.3.2 As relações de poder e as noções de controle 

 

 

Outra discussão importante dentro do estudo da Análise Crítica do Discurso é a noção 

de poder, pois, segundo Pedro (1998), um dos objetivos da ACD é analisar o papel do 

discurso na (re) produção da dominação, uma vez que, é entendido como o exercício do poder 

social por elites, instituições ou grupos, implicando em desigualdade social, incluindo-se 

também a desigualdade política, a desigualdade cultural e a que resulta da diferenciação e 

discriminação de classe, de raça, de sexo e étnicas. Nesse sentido, aqueles que analisam 

criticamente o discurso querem saber quais as estruturas, as estratégias ou outras propriedades 

do texto e como desempenham um papel nesses modos de reprodução. 

Em linhas gerais, o poder social é definido em termos de controle, visto que 

determinados grupos exercem controle sobre as ações, atitudes e a forma de pensar dos 

membros de outros grupos. Para que esse controle ocorra, alguns fatores se sobressaem, 

dentre eles: força, dinheiro, status, fama, conhecimento, informação, “cultura” ou, na verdade, 

várias formas públicas de comunicação e discurso (DIJK, 2008). Salientamos ainda, que o 

poder não é absoluto. Logo, os grupos podem exercer maior ou menor controle sobre outros 

grupos ou simplesmente controlá-los em situações específicas. Assim, consoante Dijk (2008, 

p.118), “os grupos dominados podem consentir, aceitar, legitimar, acatar ou resistir a esse 

poder e, até mesmo, achá-lo natural. Assim, o poder dos dominantes pode estar associado às 

leis, às regras, às normas, aos hábitos”, assumindo, assim, o que conhecemos por hegemonia.  

Nesta pesquisa, a hegemonia masculina ganha notoriedade, visto que nos interessa 

analisar a perpetuação do controle sobre as mulheres, usando, para isso, os discursos na 
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fanpage Claudia online. Por muitas décadas a dominação do homem foi enxergada como 

natural, pois a mulher tinha um papel secundário na sociedade. Cabia a elas aceitar essa 

condição, evitando conflitos e, até mesmo, rótulos desagradáveis, que inferiorizavam e 

discriminavam a condição feminina. Na atualidade, esse controle é mais brando e, analisando 

de forma mais ampla, podemos inferir que ele é mais escasso. 

Essas noções de acesso e controle discursivos são bastante gerais. Por esse motivo, 

uma das tarefas da Análise Crítica do Discurso é explicar essas formas de poder. Em linhas 

gerais, na perspectiva da ACD, o controle da mente envolve mais do que a aquisição de 

crenças, valores e símbolos através do discurso e da comunicação. Em primeiro lugar, os 

receptores estão propensos a aceitar crenças, opiniões e conhecimentos através do discurso 

(re) produzido por aqueles que são considerados fontes confiáveis, como, por exemplo, 

peritos, acadêmicos, profissionais, como também, os meios de comunicação que têm 

credibilidade no meio social. Em segundo lugar, em alguns momentos, os participantes atuam 

como receptor do discurso, como ocorre, por exemplo, na educação e em outros contextos 

trabalhistas. Em terceiro lugar, em muitas situações, não existem discursos públicos ou meios 

de comunicação que possam fornecer a informação da qual possam ser derivadas crenças 

alternativas. Em quarto lugar, esses receptores podem não possuir as crenças necessárias e o 

conhecimento para questionar o discurso ou a informação a que estão expostos (DIJK, 2008). 

No que diz respeito à Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso, é 

relevante frisar que, o quadro teórico (PEDROSA, 2012) para analisar o poder no discurso 

não o tratará de modo genérico, assim como fazem as outras correntes, destarte, assumirá os 

diversos tipos aos quais faz referência Bajoit (2008).  

Dessa maneira, no intuito de sobreviver no espaço e no tempo, as coletividades 

precisam encontrar soluções para seus problemas vitais, que, segundo o autor, são: 

administrar a produção de riquezas; administrar a socialização de seus membros; administrar 

a ordem interna; administrar o consenso e a solidariedade; administrar suas relações com 

outras coletividades. A partir desses tipos de relações, surgem tipos diferentes de coerção, que 

poderemos identificar através dos discursos: potência, poder, autoridade, influência e 

hegemonia. Em uma recontextualização para nossa abordagem, preferimos utilizar os termos 

Poder-potência, Poder-Estado, Poder-autoridade, Poder-influência e Poder-hegemonia, 

conforme elencamos (e definimos) a seguir11: 

 

                                                           
11 As informações referentes às relações de poder na perspectiva da Abordagem Sociológica e Comunicacional 

do Discurso estão disponíveis em nosso site: www.ascd.com.br, nos textos de Pedrosa (2012). 

http://www.ascd.com.br/
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a) Modo de produção (administrar a produção de riquezas) e a potência. O modo 

de produção envolve a administração da produção e utilização social das 

riquezas de uma coletividade. Como nem sempre as riquezas são suficientes, 

geram-se conflitos entre as classes de gestores e de produtores (pode-se 

solucionar o problema também através da colaboração); aqueles que desejam 

controlar a produção em beneficio próprio. A esse tipo de força exercido 

sobre outrem, denomina-se PODER- DOMÍNIO. 

 

b) Tipo de regime político (administrar a ordem interna) e o poder. A 

administração de uma ordem interna envolve: legislar (poder legislativo − 

decidir sobre o permitido e o proibido); julgar (poder judicial – avaliar as 

condutas conforme as leis); reprimir (poder repressivo – aplicar a decisão do 

poder judicial); governar (poder executivo – intervir na ordem instituída). Os 

atores políticos envolvidos são as elites estatais e os cidadãos. Neste caso, o 

tipo de coerção é PODER-ESTADO. 

 

c) Modelo de integração social (administrar a socialização de seus membros) e 

autoridade. Este modelo dá conta da socialização dos membros da 

coletividade de acordo com as regras que se adotou para o corpo social, 

como: prescrever e incutir as regras; garantir a autoridade da hierarquia; 

avaliar as condutas dos dirigidos; e castigar o desvio social. Os atores sociais 

são as hierarquias e os dirigidos. A essa “capacidade de obrigar os membros 

de uma coletividade a conformar-se com um modelo de integração” 

(BAJOIT, 2008, p. 38), chama-se PODER-AUTORIDADE. 

 

d) Tipo de contrato social (administrar o consenso e a solidariedade) e a 

influência. Tipo de relação social em que se estabelecem, negociam e 

garantem os compromissos, bem como a existência entre os diferentes 

grupos. Os atores sociais envolvidos são os grupos instalados e os grupos 

minoritários. A relação de coerção que envolve acima de tudo negociação é 

denominada de PODER-INFLUÊNCIA. 

 

e) O modelo de ordem social (administrar suas relações com outras 

coletividades) e a hegemonia.  Esse modelo refere-se ao modo de 

administrar as relações entre as coletividades nos âmbitos regional e 

mundial. Os atores envolvidos são coletividades hegemônicas e 

coletividades dependentes. A relação de coerção em que a coletividade mais 

forte impõe (por diplomacia ou guerra) seus interesses políticos e 

econômicos sobre outras mais fracas chama-se PODER-HEGEMONIA. 

 

 

A partir dessa compreensão, analisaremos como os discursos na fanpage sinalizam 

relações de poder, posto que é um meio de comunicação de massa que contribui para a 

imposição e manutenção de alguns estereótipos voltados para a mulher. Diante disso, 

ressaltamos, ainda, que nossa pesquisa interessa-se também pelas relações de poder nas 

concepções de gênero. É de grande relevância discutir a respeito da hegemonia do masculino 
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sobre o feminino, a tentativa de quebrar as amarras sociais, o mito da Amélia12, entre outros 

quesitos. Vejamos, então, as principais questões sobre o gênero e sobre o sexo, assim como as 

implicações desses conceitos nas práticas sociais. 

O conceito de gênero é difundido em larga escala na pesquisa social e se refere à 

construção social do indivíduo. Trata-se de uma construção analítica que pode ser comparada 

a uma lente de aumento e, uma vez direcionada para o sujeito, pode revelar a sua constituição, 

suas práticas e sua posição no mundo, abarcando, então, as dimensões sociais e políticas. Tal 

conceito pode ser comparado também com a lente do microscópio, implicando na revelação 

da construção de sua subjetividade no mundo. 

Frisamos também que, por muito tempo, as diferenças entre homens e mulheres foram 

naturalizadas pelo uso da palavra “sexo”. Todavia, as supostas diferenças entre homens e 

mulheres estão voltadas para os aspectos sociais e culturais, e, por esse motivo, ao se falar em 

sexo deve-se associar a uma condição biológica. No que diz respeito às questões sociais, 

culturais e físicas, entendemos que “os papéis sociais que cada sociedade atribui aos sexos são 

confundidos com as diferenças ligadas à fisiologia da reprodução. Quando se fala dos 

homens, designa-se o universal, o ‘normal’, e dá-se um lugar diferenciado às mulheres e ao 

feminino” (HIRATA ET AL, 2009, p. 102, grifo dos autores). Esse lugar diferenciado é visto, 

nesta pesquisa, como secundário, como um lugar de submissão, imposto há séculos, 

caracterizando o que entendemos como sociedade patriarcal.  

 É, portanto, através das palavras de Butler (2010, p. 24) que encontramos a explicação 

para essa ideia 

 

concebida originalmente para questionar a formulação de que a biologia é o 

destino, a distinção entre sexo e gênero atende à tese de que, por mais que o 

sexo pareça intratável em termos biológicos, o gênero é culturalmente 

construído: consequentemente, não é nem o resultado causal do sexo, nem 

tampouco tão aparentemente fixo quanto o sexo. Assim, a unidade do sujeito 

já é potencialmente contestada pela distinção que abre espaço ao gênero 

como interpretação múltipla do sexo.  

                                                           
12 Diz respeito à música popular brasileira “Ai, que saudades da Amélia”, de Ataulfho Alves e Mário Lago. Da 

canção famosa, popularizou-se o mito da Amélia: idealização da mulher que aceita tudo por amor, que é 

conformada com o seu destino. São trechos marcantes da música “Amélia não tinha a menor vaidade, Amélia era 

que era mulher de verdade”, “Amélia passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer”. Essas e 

outras expressões demonstram o silenciamento das mulheres da época em relação ao casamento; eram submissas 

e, por esse motivo, não podiam demonstrar suas insatisfações.  
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Nesse sentido, entendemos que a análise se deslocou do estudo do sexo como variável 

independente (o sexo biológico como fonte das diferenças existentes entre homens e 

mulheres) e da comparação entre os papéis masculinos e femininos, para se ocupar do gênero 

como construto social e da aquisição de traços que indicam a masculinidade e a feminilidade. 

Esses conceitos são retomados por Butler (2010), que rejeita a ideia de uma ligação 

obrigatória entre sexo e gênero, uma vez que, cada sexo pode escolher o gênero que lhe 

convém. 

Ainda em relação às concepções de poder, Bourdieu (2005) discute a dominação 

masculina, detalhando a divisão desigual entre os papéis estabelecidos e naturalizados como 

masculinos e femininos. Para a mulher, conferiu-se, ao longo do tempo, uma posição 

subalterna, enquanto que, para o homem, a posição dominante. Isso se reflete em várias 

esferas, que compreendem todas as instituições, dentre as quais, destacam-se, a família, a 

economia, o trabalho e a política. A esse processo de dominação e relações desiguais nas 

esferas sociais, Bourdieu (2005, p. 9) nomeou como “biologização do social” ou, ainda, 

“socialização do biológico”. 

Paralelo a essa concepção, percebemos que para as correntes da diferença sexual, que 

vêem entre homens e mulheres uma diferença ontológica, fruto da negação e repressão da 

modernidade ocidental, a igualdade dos sexos é vista como um conceito e como uma política 

patriarcal que visa “homologar” as mulheres conforme a lógica e o princípio do masculino 

(HIRATA et al., 2009). Assim, devido à dominação masculina, o que é considerado “natural” 

ao sexo feminino foi, por muito tempo, restrito aos afazeres domésticos. A mulher era 

considerada feminina ao exercer seu papel de mãe, demonstrando zelo e afeto aos filhos, ou, 

ainda, quando se preocupava em agradar seu cônjuge, seja na relação marital, seja 

aperfeiçoando os dotes culinários.   

Quanto às atribuições de gênero e sexo, é fato que elas também podem ser analisadas a 

partir de um dado discurso. Portanto, 

 

se o gênero ou o sexo são fixos ou livres, é função de um discurso que, 

como se irá sugerir, busca estabelecer certos limites à análise ou 

salvaguardar certos dogmas do humanismo como um pressuposto de 

qualquer análise do gênero. O lócus de intratabilidade, tanto na noção de 

“sexo” como na de “gênero”, bem como no próprio significado da noção de 

“construção”, fornece indicações sobre as possibilidades culturais que 

podem e não podem ser mobilizadas por meio de quaisquer análises 

posteriores (BUTLER, 2010, p. 27-28, grifos da autora). 
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Diante desse contexto, finalizamos este eixo teórico indicando que a autoafirmação do 

gênero a que cada um de nós pertence vai depender de um fator: o discurso. É através dele 

que os sujeitos indicam qual gênero foi por ele construído ao longo da sua trajetória de vida. É 

no discurso que podemos expor resquícios de feminilidade ou masculinidade, ou mesmo as 

duas condições, embora não sejam necessariamente simultâneas. Isso reforça uma das 

características da modernidade recente, que compreende o indivíduo como mutável, isto é, 

suas identidades são (trans)formadas ao longo do tempo. 

 

 

2.3.3 (Trans)formação das identidades: da unicidade à fragmentação e os papéis sociais 

 

 

Entendemos que as discussões envolvendo as identidades e os papéis sociais tornaram-

se significativas nos últimos anos, devido ao grande número de pesquisadores interessados em 

analisar a fragmentação do indivíduo, a liquidez, o processo de (trans)formação das 

identidades, as crises existenciais e a divisão dos trabalhos na sociedade. Diante desse 

contexto, sistematizaremos aqui, neste eixo teórico, as principais concepções teóricas sobre os 

estudos identitários e sobre o papel social. 

É sabido que o conceito de identidade tem sua origem na Filosofia. Porém, os estudos 

identitários podem ser conduzidos por vários vieses, dentre eles, a partir da perspectiva 

interacionista simbólica13, em que a identidade é vista como um produto da socialização, ou 

seja, o indivíduo interage em diferentes esferas, que, por sua vez, estão conectadas, como a 

família e a escola, por exemplo. Ao atuar nessas esferas, o indivíduo adota os papéis sociais 

correspondentes a essas instituições (ZANATTA, 2011) e, por esse motivo, entendemos que 

esta tese está inserida dentro dessa perspectiva, por objetivar analisar e compreender os 

processos de interação entre as leitoras/internautas na fanpage Claudia online. 

Por trabalharmos a noção de discurso e as principais mudanças sociais no cenário da 

emancipação feminina, depreendemos que, os conceitos de identidades advindos de Hall 

(2006) e Bauman (2005) são de extrema relevância para esta pesquisa, uma vez que, esses 

                                                           
13 “Perspectiva teórica que permite a compreensão do modo como os indivíduos interpretam os objetos e as 

pessoas com as quais interagem e como esse processo guia o comportamento individual em contextos 

específicos". Disponível em < http://www.scielo.br/pdf/pcp/v30n1/v30n1a11.pdf> Acesso em 15. jan. 2016. 

http://www.scielo.br/pdf/pcp/v30n1/v30n1a11.pdf


66 
 

autores, discutem a identidade seguindo uma mesma linha de raciocínio, cujas bases estão 

fundamentadas na Sociologia e são convergentes com as algumas premissas assumidas pela 

Sociologia para Mudança Social, dentre elas o entendimento de mutação, transformação do 

indivíduo. Paralelo a isso, discutiremos também os preceitos de Giddens (2002), que mesmo 

não sendo um autor que se filie ao Interacionismo Simbólico, sua proposta de análise 

sociológica se aproxima do quadro teórico que pretendemos desenvolver, visto que ele discute 

duas categorias imprescindíveis para esta pesquisa: a política emancipatória e a política-vida. 

Por fim, as bases teóricas de Goffman (1985) complementam nosso entendimento sobre a 

representação do eu na sociedade ao discutir o que é papel social e como eles são “indicados” 

nas esferas sociais. Iniciemos, então, o diálogo entre esses autores. 

Hall (2006) relata, em sua obra clássica para os estudos identitários, A identidade 

cultural na pós-modernidade, que há três concepções que devemos considerar sobre o sujeito: 

o sujeito do iluminismo, o sujeito sociológico e o sujeito pós-moderno. Para ele, em linhas 

gerais, o sujeito do iluminismo é aquele visto como fechado, pronto, acabado, isto é, um 

indivíduo completamente centrado, dotado das capacidades de razão, unificado. Sendo assim, 

esse sujeito nascia e se desenvolvia mantendo a essência. Em contrapartida, o sujeito 

sociológico discute a complexidade do mundo moderno, que, por sua vez, está sempre em 

ascensão. Essa concepção retrata um sujeito que não se constitui sozinho, de forma individual, 

e sim, por meio da partilha de experiências, do convívio em sociedade. Por fim, o autor 

discute o sujeito pós-moderno, afirmando que ele surge a partir de transformações sociais, 

econômicas e políticas. Assim, “o sujeito, antes dotado de uma identidade unificada e estável, 

se torna fragmentado, composto não de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes 

contraditórias ou não resolvidas” (HALL, 2006, p. 12). É essa terceira concepção que 

usaremos para embasar nossa pesquisa, tendo em vista que, vivemos a era da modernidade 

recente (MOITA LOPES, 2013), nomeada por Hall (2006) como pós-moderna, cuja principal 

característica é a constante transformação dos sujeitos, permitindo que eles assumam 

múltiplas identidades. 

Essa multiplicidade de identidades, assumidas em diversos momentos da nossa vida, é 

justificada por Bauman (2005, p. 60), quando afirma que, “uma identidade coesa, firmemente 

fixada e solidamente construída seria um fardo, uma repressão, uma limitação da liberdade de 

escolha. Seria uma incapacidade de destravar a porta quando a nova oportunidade estiver 

batendo”. Isso explica o fato das mulheres traçarem novos ideais, buscarem novas conquistas, 

romperem as imposições sociais e os pensamentos limitantes. Assumir sempre a mesma 
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identidade, como a de uma exemplar dona de casa ou a de uma esposa afetuosa, parece-nos 

um fardo, visto que, em seus discursos, as mulheres sinalizam outros interesses, voltados para 

o pessoal, ou seja, a necessidade de investir em si próprio, na auto-estima, no bem estar. Surge 

aí, nesse contexto, a possibilidade de assumir a identidade da profissional competente, da 

mulher que cuida da beleza e da saúde, além da mulher bem resolvida, que sabe o que quer e 

o que tem que fazer para ter seus propósitos atingidos. 

 Faria (2007) complementa essa ideia afirmando que essa multiplicidade assume um 

caráter positivo,  

 

 

pois move identidades  velhas e estáveis  e cria novas identidades, novos 

sujeitos. É a partir desse deslocamento, do descentramento e da 

complexidade do sujeito que a relação entre sujeitos e práticas discursivas 

pode ser rearticulada. As identidades construídas nas práticas discursivas da 

linguagem em uso assumem sua natureza de base sócio-histórica e cultural. 

Não havendo, portanto, espaço para a noção de identidade centrada, 

unificada, também não há espaço para a linguagem homogênea; esta sempre 

será complexa e heterogênea (FARIA, 2007, p. 28). 

 

 

 

Em nossa pesquisa, essa noção de linguagem heterogênea relaciona-se à ideia de que 

os discursos não são fixos, além de entender que eles possibilitam inúmeras interpretações, 

levando em conta as visões de mundo do interlocutor e o contexto em que estão inseridos. 

Nesse sentido, as subjetividades são levadas em consideração ao se analisar um discurso, visto 

que, um mesmo discurso, situado em uma mesma prática social, pode levar a discordâncias 

quanto à validade do que se discute. 

Paralelo ao que Bauman (2005) e Hall discutem, Medeiros (2009) comunga do 

pensamento, ao evidenciar que a identidade está relacionada com os critérios que definem um 

indivíduo, bem como a um sentimento interno composto de diferentes sensações, tais como 

coerência, valor, pertencimento, autonomia e confiança. Todavia, esses sentimentos de 

identidade nem sempre se manifestam de forma coerente e pacífica, mas, ao contrário, 

evoluem frequentemente em meio às tensões, aos conflitos e aos compromissos. Esse conceito 

de si próprio, que significa a maneira pela qual nós mesmos nos definimos, não é uma noção 

estática, pois está em constante evolução em função da idade e das experiências vividas. Essa 

noção, que implica nos questionamentos “quem eu sou?”, “qual o meu papel no mundo?”, nos 

auxiliam na compreensão dos conflitos existentes, que determinam o momento crucial das 

transformações identitárias, aos quais, os sociólogos chamam de crise existencial.  
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A respeito disso, alguns autores têm argumentado que essas são características da 

modernidade recente e devem ser vistas a partir da ótica das transformações sociais, 

econômicas, políticas e culturais (WOODWARD, 2000). Dessa forma, podemos inferir que as 

crises de identidades são processos naturais pelos quais os indivíduos pós-modernos passam, 

embora não compreendam exatamente por que estão em crise de identidade ou ainda não 

estejam aptos para reconhecer as características que apontam para tal crise. Esse aspecto pode 

ser comprovado nas palavras de Bauman (2005, p. 23), ao depreender que só tendemos “a 

perceber as coisas e colocá-las no foco do nosso olhar perscrutador e de nossa contemplação 

quando elas se desvanecem, fracassam, começam a se comportar estranhamente ou nos 

decepcionam de alguma outra forma”.  

É justamente, nesse momento, que buscamos assumir novas identidades, novos 

posicionamentos e exercer novos papéis. Porém, dar rumo às nossas vidas envolve risco, 

devido às inúmeras possibilidades, além das diversidades que temos que enfrentar. Para isso, 

o indivíduo precisa estar preparado, uma vez que é necessário romper com o passado e 

contemplar novos caminhos, isso porque “a segurança alcançada pela estrita obediência aos 

padrões estabelecidos é efêmera, e em algum ponto se romperá. Ela trai um medo do futuro 

em vez de fornecer os meios de dominá-lo (GIDDENS, 2002, p. 72).  

É, portanto, essa quebra com o passado e a possibilidade de novas atitudes, novas 

ações, que indicam a transformação das identidades. Nesse sentido, é relevante frisar que 

esses conflitos identitários levam em consideração dois processos distintos: a identidade 

coletiva e a identidade individual. A identidade coletiva diz respeito às características que são 

atribuídas pelos outros a um determinado indivíduo, indicando assim, quem essa pessoa é. A 

identidade individual, em contrapartida, como o próprio nome já sugere, relaciona-se à 

individualidade, a distinção. Refere-se ao processo de autodesenvolvimento, bem como nossa 

relação com o mundo à nossa volta. (GIDDENS, 2005). 

Quanto às categorias mencionadas na apresentação deste eixo, explicamos que 

Giddens (2002) propõe em seu livro, Modernidade e identidade, duas categorias de grande 

importância para o desenvolvimento desta pesquisa: a política emancipatória e a política-vida, 

pelo fato de que os papéis femininos e a transformação das identidades estão atrelados ou ao 

processo de emancipação ou ao estilo de vida escolhido. Isso porque a política emancipatória 

é definida (GIDDENS, 2002, p. 194-195) como  
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uma visão genérica interessada, acima de tudo, em libertar os indivíduos e os 

grupos das limitações que afetam negativamente suas oportunidades de vida. 

Ela envolve dois elementos principais: o esforço para romper as algemas do 

passado, permitindo assim uma atitude transformadora em relação ao futuro; 

e o objetivo de superar a dominação ilegítima de alguns indivíduos e grupos 

por outros [...] opera com uma noção hierárquica do poder – ele é entendido 

como a capacidade de um indivíduo ou de um grupo de exercer sua vontade 

sobre os outros – e se ocupa em reduzir ou eliminar a exploração, a 

desigualdade e a opressão.  
 

 

 

 Enquanto a política emancipatória é uma política das oportunidades de vida, a política-

vida é uma política do estilo de vida. A política-vida refere-se a questões “que fluem a partir 

dos processos de autorrealização em contextos pós-tradicionais, em que influências 

globalizantes penetram profundamente no projeto reflexivo do eu” (GIDDENS, 2002, p. 197) 

e em que, inversamente, os processos de autorrealização influenciam as estratégias globais. É 

uma política das decisões da vida. O autor aponta o feminismo como um exemplo apropriado, 

que, por sua vez, inaugurou a esfera da política-vida, embora, é claro, interesses 

emancipatórios continuem fundamentais para os movimentos das mulheres. 

 Complementam nossas análises, as noções gerais sobre papéis sociais. Dessa forma, 

compreender os conceitos de representação, interação e papel social é crucial para que as 

análises sejam desenvolvidas. Interessa-nos, em síntese, discutir como as mulheres exercem 

determinados papéis na sociedade e como essa representação, bem com a (trans)formação de 

suas identidades ocorre e são discutidas na fanpage Claudia online. Vejamos então, esses 

conceitos norteadores e nosso posicionamento a respeito da vertente teórica escolhida para 

sustentar esta pesquisa. 

 

 

2.3.3.1 Papéis sociais 

 

 

Goffman (1985), em sua obra, A representação do eu na vida cotidiana, considerada 

por muitos estudiosos da Sociologia como imprescindível para a compreensão das relações 

sociais, discute como o indivíduo assume determinados papéis e como ele é representado 

socialmente. Conforme anunciamos em nossa introdução, um dos objetivos desta pesquisa é 
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verificar como papéis sociais atribuídos às mulheres são discutidos na fanpage Claudia 

online. Para cumprir, então, esse objetivo, discutiremos alguns conceitos que julgamos 

pertinente, dentre eles, o conceito de representação, interação social e papel social, além de 

relacioná-los com os conceitos de identidade outrora apresentados. 

O termo “representação” é usado por Goffman (1985) para referir-se a toda atividade 

de um indivíduo, que, quando “se apresenta diante dos outros, seu desempenho tenderá a 

incorporar e exemplificar os valores oficialmente reconhecidos pela sociedade e até realmente 

mais do que o comportamento do indivíduo como um todo” (GOFFMAN, 1985, p. 41). Por 

esse motivo, verificaremos, no capítulo de análises, como os papéis de mãe, esposa e dona de 

casa demandam, das mulheres, determinadas características, como, por exemplo, uma mãe 

zelosa ou uma dona de casa habilidosa, ao entender que esses valores perduram desde a 

formação das sociedades tradicionais, por serem arraigados culturalmente e reconhecidos no 

seio da sociedade como naturais às mulheres. 

Dessa forma, ao exercer um papel, como os mencionados, a noção de desempenho, 

nomeada por Goffman (1985) como fachada, é essencial. Para o autor, sempre que um 

indivíduo assume um papel, assume, por conseguinte, uma determinada fachada. Isso implica 

afirmar que, ao representar um papel social, este representa uma identidade social a ele 

associada, constituída e (trans)formada através das relações sociais (ZANATTA, 2011).    

No que se refere às interações, Strauss (1999) afirma que estas não se dão apenas entre 

duas pessoas, pelo contrário, é necessário considerar outros indivíduos que auxiliarão no 

processo de representação, na formação de grupos e na transformação das identidades. Esses 

indivíduos têm como missão complementar o processo de representação, dentre os quais, 

destacam-se os parentes, os amigos e os professores. Alguns desses envolvidos nesse 

processo, consoante o autor, poderão ter morrido ou ter feito parte do passado, mas ainda 

assim, serão imprescindíveis na representação dos grupos que esse indivíduo pertence. Nessa 

instância, Zanatta (2011), parafraseando Strauss (1999), explica que, analisar o processo de 

interação implica em reconhecer o quão importante é a formação dos grupos e das 

organizações sociais, visto que, as interações nesses grupos permitem a execução dos papéis 

pelos indivíduos.  

Nesse viés, salientamos que a formação de grupos sociais decorre da existência de 

pontos em comum entre seus membros, cujos fatores predominantes são sexo, etnia, idade, 

profissão, classe social e grau de instrução. Nos estudos feministas, alguns grupos são 

formados a partir da condição social que as mulheres se encontram, como, o grupo das mães 
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solteiras, das mulheres que estão amamentando, das mulheres que trabalham fora, estuda e 

cuida do lar e dos filhos, das mulheres divorciadas e muitas outras formações, que, por sua 

vez, colaboram para a intensificação das interações sociais, por se identificarem com a 

temática em discussão na fanpage, como também com os relatos de experiências registrados 

nos comentários, incentivando, dessa forma, uma troca, uma interação.  

Diante desse contexto, salientamos que, para Goffman (1985), os conceitos de 

representação e interação são similares, isto é, apresentam uma relação de sinonímia. Logo, 

podemos conceituá-los como “toda a atividade de um indivíduo que se passa num período 

caracterizado por sua presença contínua diante de um grupo particular de observadores e, que 

exerça sobre estes algum tipo de influência” (GOFFMAN, 1985, p. 29).  

Uma vez compreendida a noção de representação/interação, discutiremos agora o 

conceito de papel social, que é entendido por Goffman (1985) como a promulgação de 

deveres e direitos relacionados a uma situação social e que, para uma pessoa exercer um 

determinado papel social, deve-se levar em consideração o contexto em que se encontra. 

Nesse sentido, é possível afirmar que a identidade é contextual, por depender da situação e 

dos indivíduos que estão envolvidos. Enfatizamos, então, a relação existente entre a execução 

de um papel e a influência desta para a formação das identidades em jogo. 

Em linhas gerais, o comportamento dos indivíduos, o papel que desempenha ou vai 

desempenhar, determina a adoção de determinados comportamentos, implicando assim, na 

formação da identidade social. Assim, quando estamos em ambientes públicos, tendemos a 

nos preocuparmos com nossas ações, interações/representações, por termos a noção dos 

modelos comportamentais vigentes e por compreendermos que algumas expectativas são 

geradas nesse processo. Essas expectativas, chamadas também de impressões, estão sujeitas a 

rupturas, permitindo a (trans)formação das identidades, seja a individual, seja a coletiva. 

Dessa forma, “a identidade, tanto a atribuída quanto a adquirida pelo sentimento de 

pertencimento, é assimilada no processo de interação. Cada pessoa é identificada por outra no 

interior das esferas de que participa. Os papéis, como resultado da rotulagem, representam as 

instituições” (ZANATTA, 2011, p. 50). 

Diante desse aparato teórico sobre identidades e papéis sociais, ratificamos que esta 

tese recorre aos preceitos do Interacionismo Simbólico e da Sociologia para enfatizar a 

liquidez, a fluidez, a fragmentação e a (trans)formação das identidades. Embora os autores 

usados aqui não pertençam às mesmas correntes, eles partilham do pensamento de que o 

indivíduo não é unificado, acabado; sua identidade não é estática; pelo contrário, ele recebe 
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influências do meio que vive, dos grupos sociais e organizações dos quais participa, além de, 

em meio aos conflitos, questionar o seu papel no mundo.  

Por fim, verificaremos que as postagens escolhidas para compor o corpus desta 

pesquisa demarcam a forma como as mulheres são representadas no seio da sociedade e como 

alguns papéis são vistos e discutidos pelas leitoras/internautas da fanpage Claudia online, 

gerando a ideia de satisfação ou insatisfação, ou até mesmo, conformidade, a depender do 

contexto. A interação estabelecida através dos comentários confirma o processo de 

concordância ou não ao que está sendo discutido, permitindo-nos analisar as metamorfoses 

nas identidades, além da tentativa de depreendermos porque o acúmulo de funções é cada vez 

mais constante, visto que, para assumir um dado papel, rotulado como pós-moderno, a mulher 

precise, provavelmente, cumprir um papel tradicional.  

 

 

2.3.4 Feminismo e globalização 

 

 

Discutir o feminismo, no século XXI, tornou-se uma prática comum. Os indivíduos, na 

modernidade recente, partilham a ideia que a repressão, a subserviência e a agressões às 

mulheres devem cessar, visto que inúmeros direitos já foram conquistados e elas provaram (e 

continuam provando) a capacidade de superação, de planejamento e, até mesmo, de exemplo, 

ao conseguirem executar inúmeras tarefas concomitantemente.  

Contudo, afirmar que a emancipação feminina trouxe apenas aspectos positivos já não 

é mais possível, pois as mulheres passaram a questionar se houve, de fato, um processo de 

emancipação, conforme já apontado na introdução desta tese. A fim de ampliar essa 

discussão, colocaremos em pauta, através desta pesquisa, os movimentos feministas e suas 

implicações na dinâmica da vida social, o modo como os estudiosos enxergam a emancipação 

feminina e os fatores que influenciaram, direta ou indiretamente, para isso e, principalmente, 

como alguns papéis foram naturalizados e associados à mulher. Interessa-nos compreender 

como os fatores que determinam essa “falsa” emancipação implica no acúmulo de tarefas, 

incorrendo assim, em crises identitárias constantes e a (trans)formação dessas, mediante as 
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experiências vividas e o acesso aos meios de comunicação de massa, dentre eles, a revista 

Claudia e a fanpage Claudia online. 

 Diante desse contexto, é relevante assumir um posicionamento sobre a expressão 

“feminismo”. Entendemo-lo como uma busca pela igualdade de direitos e deveres, uma luta 

pela igualdade de gêneros. É bem verdade que os Movimentos Feministas – a militância, os 

protestos – foram confundidos, algumas vezes, em nossa sociedade, com atos 

desmoralizantes, sem fundamentos, sem preceitos que valessem atenção. Porém, foram esses 

movimentos que determinaram algumas conquistas de grande importância para a inserção da 

mulher na sociedade. Dentre essas conquistas, merece destaque o direito ao voto, concedido, 

pela primeira vez, em 1932. Frisamos, ainda, que esse foi o primeiro, e grande, passo para a 

configuração social que vivenciamos hoje. O voto concedia às mulheres a noção do exercício 

da cidadania, de atuante. Com isso, a busca por novos ideais e por novas conquistas passaram 

a ser constantes. 

Os movimentos organizados, cujo objetivo precípuo era a conquista do voto feminino, 

começaram a surgir na segunda metade do século XIX. Foi em Manchester, em 1865, que se 

formou o primeiro grupo de mulheres dispostas a lutar por esse direito. A partir desse 

exemplo e do desejo de concretizar seus anseios, outros movimentos foram disseminados por 

toda a Inglaterra, principalmente nas cidades que eram polos importantes de crescimento 

industrial, como, por exemplo, Londres. Nessa época, a luta pelo voto estava ligada a outras 

questões de interesse das mulheres, como maiores oportunidades de acesso à educação, 

ampliação do mercado de trabalho, igualdade de salários e direitos trabalhistas (em relação 

aos dos homens) e maior proteção à maternidade (TOSCANO & GOLDENBERG, 1992). 

A esse respeito, Hall (2006) pontua que o feminismo  

 

 

faz parte do grupo de “novos movimentos sociais”, que emergiram durante 

os anos sessenta – o grande marco da modernidade tardia −, juntamente com 

as revoltas estudantis, os movimentos juvenis contraculturais e antibelicistas, 

as lutas pelos direitos civis e os movimentos revolucionários do “Terceiro 

Mundo” [...] o feminismo questionou a clássica distinção entre o “dentro” e 

o “fora”, o “privado” e o “público”; [...] abriu , portanto, para a contestação 

política, arenas inteiramente novas de vida social: a família, a sexualidade, o 

trabalho doméstico, a divisão doméstica do trabalho, o cuidado com as 

crianças, etc.; também enfatizou, como uma questão política e social , o tema 

da forma como somos formados e produzidos como sujeitos generificados. 

Isto é, ele politizou a subjetividade, a identidade e o processo de 

identificação (como homens/mulheres, mães/pais, filhos/filhas); [...] O 

feminismo questionou a noção de que os homens e as mulheres eram parte 

da mesma identidade, a “Humanidade”, substituindo-a pela questão da 

diferença sexual (HALL, 2006, p. 45-46, grifos do autor). 
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Nesse sentido, a busca incessante por esses direitos e o reconhecimento das conquistas 

renova-se a cada ano, sempre no dia 08 de março, uma data especial na história do movimento 

feminista mundial. Com o objetivo de homenagear as mulheres do mundo inteiro, por lutar 

pela democracia, pela paz e pelo socialismo, Clara Zetkin propôs, na segunda Conferência 

Internacional da Mulher Socialista, realizada em Copenhague, em 1910, a criação do Dia 

Internacional da Mulher Trabalhadora. Conforme Toscano e Goldenberg (1992), essa data foi 

escolhida porque, no ano de 1857, as operárias de uma indústria têxtil de Nova York 

mostraram insatisfação contra as péssimas condições de trabalho a que estavam submetidas e 

resolveram ocupar a fábrica, reivindicando, na ocasião, igualdade salarial, melhores condições 

de trabalho e redução da jornada de catorze para dez horas. Os patrões fecharam todas as 

portas e atearam fogo ao prédio ocupado por essas mulheres, resultando assim, em 129 

mulheres queimadas vivas. Em 1975, a ONU incluiu o dia 8 de março em seu calendário 

oficial de comemorações e, a partir daí, a data foi sendo aceita pela maior parte dos países do 

mundo. 

Outro dado importante no estudo do feminismo é que, por muito tempo, associou-se a 

luta pela igualdade de direitos ao episódio (que talvez tenha chamado mais a atenção de 

homens e mulheres do mundo todo) da queima de sutiãs em praça pública. Não obstante, essa 

queima propriamente nunca aconteceu. Especula-se que no dia 07 de setembro de 1968, várias 

mulheres saíram às ruas, da Atlantic City, portando símbolos de feminilidade da época, como 

por exemplo, revistas femininas, sapatos de salto alto, cílios postiços, produtos de limpeza, 

como o detergente, e sutiãs. O objetivo era protestar contra a imposição da ditadura da beleza 

às mulheres, determinando alguns modelos estéticos, em que, alguns deles, perduram até hoje. 

Os registros indicam que elas organizaram uma grande ‘lata de lixo’, em que todos os objetos 

seriam queimados. Porém, por falta de autorização da prefeitura, essa queima não ocorreu14. 

Inúmeras transformações e concessões de direitos foram registradas desde então. Essas 

mudanças compreendem desde o acesso à pílula anticoncepcional, na década de 1970, no 

Brasil, até a criação, implementação e reformulação de leis cujos propósitos são garantir a 

proteção das mulheres. Aos poucos, essas conquistas passam a ser discutidas de forma mais 

aberta e as atitudes reacionárias diminuem. Com isso, a necessidade de um espaço para 

discutir os anseios femininos era cada vez mais evidente. 

Assim, a partir da percepção dessa necessidade, registrou-se, por volta da década de 

1960, uma intensa renovação na literatura feminista. Contudo, o ponto de partida foi, 

                                                           
14 Disponível em:< http://super.abril.com.br/superarquivo/2004/conteudo_124323.shtml>. Acesso em: 15. fev. 

2015. 

http://super.abril.com.br/superarquivo/2004/conteudo_124323.shtml
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incontestavelmente, a obra de Simone de Beauvoir, O segundo sexo, cuja primeira edição, na 

França, data 1949. A célebre frase “Não se nasce mulher, torna-se mulher” seria, daí em 

diante, fundamental para o movimento feminista do mundo inteiro, por disseminar ideias 

revolucionárias, ao se levar em consideração o contexto da época. A subserviência aos 

homens, em grande maioria aos maridos, passava a ser discutida, visto que o conceito de 

fragilidade associado ao sexo feminino passou a suscitar discordâncias. 

Vale ainda registrar que, em poucos anos, a temática feminista foi sendo incorporada 

pelos meios de comunicação, agora não mais restritos a conselhos de beleza, moda e culinária. 

O debate feminista ia se impondo, questionando o relacionamento entre o homem e a mulher 

e as discriminações sociais que esta sofria no seu cotidiano. Muitos livros foram sendo 

publicados; programas de rádio e TV passaram a discutir abertamente temas até então 

proibidos, a exemplo de A Rádio Mulher, que se caracterizou como a primeira emissora 

brasileira exclusivamente feminina15. Mais tarde, as novelas e peças de teatro passaram a 

discutir, explicitamente, questões sobre a sexualidade feminina e o casamento; dezenas de 

teses universitárias investigaram a situação da mulher na sociedade brasileira; e os partidos 

políticos incorporaram as suas (das mulheres) reivindicações. Enfim, toda a sociedade 

assimilou as questões levantadas pelo movimento feminista.  

Merece destaque, nesse cenário, a atuação da psicanalista Marta Suplicy, cuja 

participação foi de grande impacto, por tratar da sexualidade feminina e da posição da mulher 

na sociedade, em seu programa TV Mulher, que ficou no ar de 1980 a 1986, na emissora Rede 

Globo; e, depois, na Manchete, no período de 1987 a 1988. O discurso dela configurou-se 

como uma grande contribuição para a conscientização da mulher, especialmente, no que diz 

respeito sobre o direito ao prazer, o direito ao NÃO, o direito ao respeito ao próprio corpo e à 

liberdade do gozo (TOSCANO; GOLDENBERG, 1992). Por meio desse pronunciamento de 

Marta Suplicy, percebemos a importância dos meios de comunicação para a emancipação da 

mulher em nossa sociedade, pois, foi a partir desse acesso às revistas e à TV que a mulher 

passou a refletir sobre temáticas que antes eram mantidas em segredo. Esse silêncio, na época, 

era necessário para que as mulheres não fossem julgadas como levianas ou promíscuas. 

Por fim, é necessário ressaltar o surgimento do que, provavelmente, foi a maior 

conquista das mulheres: a criação da Lei Maria da Penha, em 1985, que, por sua vez, 

determinava a implantação de delegacias especializadas no atendimento à mulher. Diante 

dessa conquista, os maus tratos, os assassinatos e os estupros passaram a ser denunciados de 

                                                           
15 Revista Claudia, nº 10, ano 31, outubro de 1991 (edição de 30º aniversário). 
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forma mais aberta, embora algumas mulheres ainda tivessem (tenham) medo da reação dos 

seus parceiros. Assim, no intuito de atender essas vítimas de agressão doméstica nas 

delegacias especializadas, foi sancionada, em 7 de agosto de 2006,  a Lei denominada Maria 

da Penha, em homenagem a uma senhora que foi, duramente, agredida pelo marido (ao longo 

de seis anos), passando por situações extremas de tentativas de homicídio (ficando 

paraplégica em decorrência de tamanha agressão). Por haver denunciado o marido (que ficou 

apenas dois anos em regime fechado), encarando as consequências da busca pela justiça, a lei 

foi registrada em seu nome. Hoje milhares de mulheres que são vítimas de agressão criaram 

coragem para denunciar seus agressores. 

Como uma extensão da Lei Maria da Penha, foi sancionada, em 2015, a Lei do 

Feminicídio, que se caracteriza pelo assassinato da mulher, vítima de agressão doméstica, ou 

ainda, decorrente de alguma razão discriminatória. Com a implantação dessa lei, espera-se 

que providências – leiam-se medidas punitivas − mais rigorosas sejam tomadas, em resposta 

aos altos índices de violência contra as mulheres. Ademais, essa lei tem como papel central 

enfatizar a existência de homicídios às mulheres por questões de gênero (gender). Esses 

homicídios, algumas vezes, são registrados como crimes hediondos, quando a vítima, por 

exemplo, tem seios mutilados, ou ainda, quando o assassino comete algum agravante, dentre 

eles, destacamos o feminicídio durante a gestação16. Espera-se, também, o desenvolvimento 

de políticas públicas que viabilizem a aplicação dessas leis, que conferem maior proteção às 

mulheres. 

Em síntese, conforme Hirata et al. (2009), o que condiciona a caracterização do 

movimento feminista como um movimento social é a sua duração, isso porque, 

independentemente dos empecilhos e frustrações, as mulheres não cessaram a luta, que 

perdura desde a Revolução Francesa. Elas se mobilizam ora em nome da igualdade, ora em 

nome das suas diferenças, sempre contra as injustiças de que são vítimas, reclamando ao 

mesmo tempo por trabalho, por educação, pelo voto e também pela “maternidade livre” desde 

o começo do século XX. Elas sempre reivindicaram sua identidade como seres humanos e sua 

liberdade, porém, cada uma à sua maneira, visto que, o indivíduo, ao (trans)formar suas 

identidades, tendem a fazer novas escolhas. Ele pode também apresentar crises identitárias, 

indicando assim, permanência daquilo que é essencial e ruptura das certezas, do que parecia 

está pronto, acabado. 

 A respeito disso, Del Priore (2013, p. 7-8, grifos nossos) faz seu pronunciamento: 

                                                           
16 Disponível em <http://www.bolsademulher.com> Acesso em 10. dez. 2015.  

http://www.bolsademulher.com/
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As mulheres do século XXI são feitas de rupturas e permanências. As 

rupturas empurram-nas para a frente e as ajudam a expandir todas as 

possibilidades, a se fortalecer e a conquistar. As permanências, por outro 

lado, apontam fragilidades. Criadas em um mundo patriarcal e machista, não 

conseguem se enxergar fora do foco masculino. Vivem pelo olhar do 

homem, do “outro”. Independentes, querem uma única coisa: encontrar um 

príncipe encantado. Têm filhos, mas se sentem culpadas por deixá-los em 

casa. Em casa, querem sair para trabalhar. Se cheinhas, querem emagrecer. 

Se magras, desejam seios, nádegas e o que mais tiverem direito...em silicone. 

Desejam o real e o sonho, de mãos dadas. São várias mulheres em uma. 

Buscar o próprio rosto entre tantos outros é o desafio. Mas o maior desafio 

mesmo é mostrar que elas podem ter um rosto só.  

  

 A citação nos permite analisar a heterogeneidade de conceitos atribuídos às mulheres e 

aos seus interesses. “Rupturas” e “permanências” constituem-se, portanto, palavras-chave no 

estudo da emancipação feminina, especialmente nesta tese. Podemos constatar isso quando 

entendemos que, ao sair às ruas e reivindicar direitos iguais, elas procuram romper os 

parâmetros preestabelecidos pela sociedade conservadora, dentre os quais os papéis rotulados 

como femininos − esposa, mãe e dona de casa. Isso é evidente quando verificamos que, nas 

reuniões escolares, a presença da figura materna é maciça, reafirmando a ideia da educação 

dos filhos como sendo, majoritariamente, da mãe. Os afazeres domésticos – lavar, passar, 

arrumar a casa e cozinhar − e o papel de agradar o cônjuge e apimentar a relação – usar uma 

lingerie nova e sensual, fazer jantar romântico, programar viagens e comemorações − 

incrementam essa lista. Logo, a permanência desses papéis sociais mostra que, embora alguns 

direitos tenham sido concedidos, as mulheres ainda sofrem preconceitos em determinadas 

situações, como, por exemplo, no setor da Construção Civil, em que recebem ainda salários 

inferiores aos dos homens.  No trânsito, são alvos de chacotas, pois veicula no meio social a 

ideia de que os homens possuem mais habilidades que as mulheres na direção de automóveis; 

Em grandes empresas, como as multinacionais, são preteridas nos cargos de gerência, dentre 

muitas outras situações que evidenciam as tradições/permanências da condição feminina nas 

práticas sociais.   

Quanto às rupturas, percebemos a persistência das mulheres pela liberdade de 

expressão, pela busca da equidade de direitos, pela diminuição da violência doméstica. Elas 

anseiam ser ouvidas, ter suas escolhas acatadas, como, por exemplo, planejar a hora certa de 

ter um filho, casar ou ficar solteira, investir na carreira profissional e acadêmica ou dedicar-se 

ao lar. Desejam também garantir seus direitos e a aplicabilidade das leis criadas para o 
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benefício delas, como a licença à maternidade, o uso do vagão rosa17, o direito ao aleitamento 

materno em locais públicos, incluindo a concessão de pausa no trabalho, e, por fim, a 

intensificação das denúncias contra o assédio sexual e a violência doméstica.   

 Dessa forma, fica evidente como o feminismo colaborou para as profundas mudanças 

sociais; principalmente as relativas ao papel do homem e da mulher nas práticas sociais e ao 

entendimento da hegemonia masculina e dos direitos femininos adquiridos ao longo das 

décadas. Para fins de ilustração, indicaremos no quadro-tabela abaixo as principais conquistas 

femininas e suas respectivas contribuições para as mudanças sociais, diante do cenário que 

vivemos hoje. Vejamos: 

 

 

Conquista feminina Mudanças sociais/Cenário atual 

 

 

Direito ao voto 

Permitiu que as mulheres exercessem a cidadania 

e contribuíssem com a indicação dos 

representantes do país. Mais tarde, elas passaram 

a ter o direito de se candidatarem e, finalmente, 

assumir o mais alto cargo, o de presidenta da 

república.  

 

 

 

 

 

Acesso aos métodos contraceptivos 

Inicialmente, acesso à pílula anticoncepcional, na 

década de 1970, no Brasil. Esse fator permitia o 

planejamento familiar. Assim, as mulheres 

passariam a escolher o momento adequado para 

serem mães, além de decidir a quantidade de 

filhos. Hoje, conta com vários métodos, dentre 

eles, a camisinha feminina, o diafragma, o DIU. 

Vale ressaltar ainda a laqueadura de trompas, 

permitindo que as mulheres optem por não ter 

mais filhos. 

 

 

 

Licença à maternidade  

Concessão feita às mulheres que trabalham e têm 

registro na CTPS. Conforme as leis trabalhistas, 

as mulheres devem afastar-se por 4 meses – 

algumas instituições adotam o períodos de 6 

meses – incentivando assim, o aleitamento 

materno. 

 

 

 

 

 

 

Criadas sob o propósito de proteger as mulheres 

contra a violência doméstica. Inicialmente, foi 

criada a delegacia de atendimento especializado à 

mulher. Em seguida, a Lei Maria da Penha que 

objetiva punir agressores, na maioria das vezes, o 

                                                           
17 Trata-se de um projeto de lei que destina uma área especial para mulheres em trens e metrôs, em São Paulo, 

em horário de pico, na prerrogativa de preservá-las de assédio sexual. A adoção de tal lei é taxada, por alguns, 

como polêmica, pois ela passa a ideia de segregação das mulheres, cuja medida mais eficaz seria punir os 

culpados. Disponível em < http://mdemulher.abril.com.br> Acesso em 10. dez. 2015. 

http://mdemulher.abril.com.br/
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Lei Maria da Penha e Lei do Feminicídio parceiro. Por fim, a Lei do Feminicídio, 

implantada na tentativa de coibir os homicídios. 

Na atualidade, há um grande número de registros 

de mulheres vítimas de agressão domésticas e de 

mulheres que foram assassinadas pelo 

companheiro. Embora o primeiro passo tenha 

sido dado, medidas precisam ser tomadas. 

 

 

 

 

 

 

Acesso à educação/ ingresso no mercado de 

trabalho 

Em 1827 foi criada a primeira lei sobre a 

educação das mulheres, embora as que optassem 

por esse caminho fossem duramente criticadas. 

Hoje, constituem maioria nas universidades, 

segundo dados do INEP; No mercado de 

trabalho, inicialmente, exerciam cargos que se 

configuravam como uma extensão dos afazeres 

domésticos, como o de costureira. Na 

contemporaneidade, atuam em vários setores, 

exercendo altos cargos, até os inimagináveis, 

como piloto de avião e no setor da construção 

civil. No ramo administrativo são bem vistas pelo 

senso organizacional e melhores relações 

humanas. 

 

 

 

 

Direito sobre o próprio corpo/sexualidade 

No fim da década de 1980, as mulheres passaram 

a discutir e reivindicar os direitos sobre o próprio 

corpo, sobre orgasmo, sobre sexualidade. A 

virgindade ainda se configura como um tabu, 

para algumas pessoas, mas deixou de ser vista 

como um elemento imprescindível na escolha da 

esposa. Os relacionamentos passaram a ser 

líquidos, assim como as identidades. As revistas 

femininas passaram a discutir o sexo de forma 

mais liberta, aberta e, com isso, as mulheres 

foram deixando de ser um “objeto sexual”, que 

agora tinha direito ao NÃO e o sexo não estava 

vinculado, apenas, à procriação. 

 

 
Quadro 03 – Quadro-resumo das conquistas femininas e suas implicações nas mudanças sociais e no 

cenário atual. Elaborado pela autora, com base em Toscano & Goldenberg (1992); Del Priore (2013). 

 

 

 

Embora tenhamos sinalizado aqui os direitos adquiridos pelas mulheres, ainda perdura 

a dúvida sobre a emancipação feminina. Estudiosos do feminismo e pessoas interessadas na 

temática chegam a cogitar a possibilidade de uma “falsa” emancipação, isso porque as 

mulheres trabalham, estudam, declaram-se independentes e bem resolvidas emocionalmente, 

porém não se desvincularam dos papéis impostos pela sociedade tradicional – mãe, esposa e 

dona de casa. Além disso, algumas delas precisam da aprovação do “outro”, na maioria das 
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vezes, do macho. O fato de escolher ficar solteira, não ter filhos e buscar a ascensão 

profissional implica em diversos julgamentos negativos na atual configuração da sociedade. 

Merece destaque, ainda, a persistência dos altos índices de violência doméstica e de 

homicídios, muitas vezes, decorrentes de ciúmes, do sentimento de posse em relação à 

mulher, além do fato que, muitas mulheres, são reféns dos estereótipos impostos socialmente. 

Elas buscam o corpo “perfeito” e, para isso, se submetem a cirurgias, a próteses de silicone e 

tudo mais que o mercado oferecer. Em virtude do que foi mencionado, (re)discutiremos a 

ideia da “falsa” emancipação no capítulo de análises. 

Para concluir, enxergamos que esse diálogo teórico é válido para reiterarmos a crença 

de que a Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso, e suas vertentes teóricas, 

constituem-se em um arquétipo para desenvolver pesquisas cujo objeto de análise é o 

discurso. Acreditamos ainda, que esses eixos teóricos não são estanques no estudo do discurso 

e nas contribuições para o estudo do feminismo, embora sejam suficientes para cumprir os 

objetivos propostos e responder as questões de pesquisa as quais nos propomos responder. 

Conforme mencionamos em nosso capítulo metodológico, algumas pesquisas sustentadas pelo 

arcabouço teórico da Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso já foram 

desenvolvidas e consolidadas, cuja indicação de título e seus respectivos pesquisadores 

faremos a seguir, na revisão da literatura. 

 

 

 

2.4 Revisão da Literatura 

 

 

Os objetos de pesquisa no campo da Análise Crítica do Discurso variam de acordo 

com os pesquisadores. Questões relacionadas a racismo, gênero (gender), identidade, poder, 

discursos da mídia e discursos políticos têm-se tornado proeminentes na área do discurso. 

Nossa pesquisa abrange questões relativas a gênero (masculino/feminino) e mudança social, 

incluindo-se nesse percurso a pretensão de compreender como os discursos midiáticos atuam 

na (trans)formação das identidades do sujeito e como exercem relações de poder. 

A partir desse objetivo, rastreamos e destacamos alguns trabalhos que se relacionam 

com a nossa pesquisa. Essa primeira seleção contempla estudos de pesquisadoras que 

contribuíram, proficuamente, para a nossa sustentação teórica. Os três trabalhos apresentados 
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a seguir transformaram-se em livros, contribuindo, assim, para a disseminação da literatura 

voltada para o feminismo e para a imprensa feminina no Brasil. Nessa referência, 

contemplamos Carmen da Silva – entre história e memória, uma feminista na imprensa 

brasileira, dissertação de Ana Rita Fonteles Duarte; Ao sul do corpo: condição feminina, 

maternidade e mentalidade no Brasil Colônia, tese de Mary Del Priore e Mulher de papel – a 

representação da mulher na imprensa feminina brasileira, tese de Dulcília Helena Buitoni. 

Embora esses sejam os trabalhos mais representativos, a nosso ver, no que tange ao 

estudo do feminismo, é relevante destacar ainda algumas teses e dissertações, cujas temáticas 

se relacionam com a nossa, com nosso objeto de estudo: A mulher na sociedade da 

comunicação ciberdigital, tese de Maria Goretti Pedroso Soares, sob orientação de Artur 

Matuck, na Universidade de São Paulo, no Programa de Pós-Graduação da Escola de 

Comunicação e Artes; Narrativas de si: o olhar feminino nas Histórias de Trabalho, tese de 

Lia Scholze, sob a orientação de Rosa Maria Hessel Silveira, na Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, no Programa de Pós-Graduação em Educação; Jornal das Moças: leitura, 

civilidade e educação femininas (1932-1945), tese de Nukácia Meyre Araújo de Almeida, sob 

orientação de Andréa Borges Leão, na Universidade Federal do Ceará, no Programa de Pós-

Graduação em Educação Brasileira; De oprimida e explorada a liberta e autônoma: o 

empoderamento feminino desvendado pelo universo da mulher longeva, tese de Aurora 

Aparecida Fernandes Gonçalves, sob a orientação de Antonio da Costa Ciampa, na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, no Programa de Pós-Graduação de Psicologia Social; 

Educando o corpo feminino: saúde como um mais, corpo molecular e otimização da beleza 

na revista Claudia, dissertação de Cintia Strim, sob orientação de Luís Henrique Sacchi dos 

Santos, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Programa de Pós-Graduação em 

Educação; O popular e o não-popular na imprensa feminina: aproximações e dispersões no 

estilo e no discurso das revistas Ana Maria e Claudia, dissertação de Nahara Veronica 

Bauchwitz, sob orientação de Isaltina Maria de Azevedo Mello Gomes, na Universidade 

Federal de Pernambuco. 

Além desses trabalhos, cuja vertente são os estudos de gênero, ressaltamos ainda as 

pesquisas de mestrado e doutorado ancoradas teoricamente pela Abordagem Sociológica e 

Comunicacional do Discurso, orientadas pela Dr.ª Cleide Pedrosa: Sujeitos e Atores Sociais 

nas representações discursivas de docentes na rede estadual de ensino em Sergipe: uma 

análise crítica em tempo de Ideb, tese de Taysa Mércia Damaceno, defendida em 2013; O 

discurso dos tuiteros: uma análise crítica da construção identitária coletiva e do 



82 
 

empoderamento cidadão, dissertação de Letícia Gambetta, defendida em 2013; Os rostos da 

pobreza brasileira: Análise Crítica dos Discursos do Governo Federal, da VEJA e da CUFA, 

dissertação de Rodrigo Slama, defendida em 2014; Identidades coletivas de estudiosos da 

linguagem no currículo lattes: docência, pertença social e capital cultural-acadêmico, 

dissertação de João Paulo Lima Cunha, defendida em 2014 e Análise Crítica da 

(de)(re)construção identitária em produções de narrativas de mulheres vítimas de violência 

de gênero, dissertação de Danielle Brito, defendida em 2015. 

Diante do rastreamento feito, entendemos que esta tese se diferencia das produções 

acima citadas por investigar as permanências e tradições nos discursos femininos na fanpage 

Claudia online. Assim, além de trabalhar com um suporte digital, acompanhando, dessa 

forma, as transformações tecnológicas da modernidade recente, nesta pesquisa, adotamos 

como arcabouço teórico a Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso, que está 

em desenvolvimento na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e na Universidade 

Federal de Sergipe, intencionando contribuir com os estudos críticos do discurso no Brasil. 

Acreditamos que esta tese contribuirá com a disseminação dessa abordagem e também com os 

estudos sobre o feminismo, por se caracterizar como uma temática de grande interesse nas 

esferas sociais. 
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CAPÍTULO III 

 

3 TRILHAS QUE CONDUZEM ÀS ANÁLISES 

 

“Segura de seus desejos, de suas opções; disposta a 

construir sua felicidade em vez de esperá-la dos 

demais ou do acaso [...] você deixará de ser um 

joguete do destino, atemorizado e insatisfeito. Com o 

leme na mão, esquivando escolhos e tempestades, 

sentirá que o destino é seu co-piloto e não um monstro 

ameaçador. Você será um ser humano completo num 

mundo que foi feito para que nele os seres humanos 

vivam, amem, atuem, riam – se realizem, enfim” 

(Carmen da Silva). 

 

 

No Brasil, a imprensa feminina começou no século XIX. Primeiramente, surgiram os 

folhetins e periódicos; em seguida, as revistas femininas, que foram criadas para orientar as 

mulheres leitoras quanto ao comportamento; na maioria das vezes, indicando o que vestir, 

como educar os filhos e agradar o cônjuge. Esse meio de comunicação de massa também 

tinha como finalidade impulsionar a economia, estimulando o consumo de produtos voltados 

para o sexo feminino. Antes, produtos de limpeza, chocolates solúveis, eletrodomésticos; 

hoje, produtos de beleza, moda e artigos de luxo.  

Segundo Charaudeau (2009), as mídias têm como propósito dirigir-se a um grande 

público, e, para fazê-lo, alguns fatores devem ser levados em consideração, como, por 

exemplo, a linguagem adotada nas publicações, as temáticas que serão recorrentes – 

estabelecendo o perfil do meio de comunicação de massa e, consequentemente, dos 

interlocutores −, os produtos que irão compor os anúncios publicitários, além dos recursos 

estratégicos que determinarão a fidelização do público-alvo.  

Mediante esse contexto, Parry (2012, p. 164) complementa, afirmando que, “no final 

do século XIX, anúncios de página inteira era elemento recorrente nas revistas e, com eles, se 

deu uma sutil, mas crucial, transformação econômica”. Dessa forma, as mulheres − 

responsáveis por boa parte das decisões de compras − de repente tornaram-se um público-alvo 

em potencial. Assim, anúncios de panelas de teflon, eletrodomésticos, absorventes higiênicos, 
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lingeries, hidratantes e produtos de maquiagem ganhavam notoriedade nas páginas dessas 

revistas. 

Nesse sentido, identificamos que, em uma revista feminina, iremos nos deparar com 

artigos e anúncios que retratam a beleza e os estereótipos impostos no meio social; o mercado 

de trabalho e as dificuldades de tratamento igualitário com que as mulheres se deparam; o 

casamento e a liquidez dos laços afetivos; a educação dos filhos e o contexto de rebeldia, bem 

como as queixas quanto à atenção dos pais; a moda e as noções de etiqueta para diferentes 

eventos sociais; a culinária e as dicas práticas e saudáveis; a saúde do corpo, em especial, o 

combate à depressão e ao estresse; a sexualidade e a nova possibilidade do direito ao “não”; 

dentre tantos outros assuntos. Em contrapartida, percebemos que, mesmo abarcando temas de 

interesse geral, cada revista trata de forma particular uma determinada temática. Isto decorre 

da tentativa de fidelizar o maior número de leitores, uma vez que, o indivíduo desenvolve 

interesses específicos, a partir da sua formação, dos seus valores e princípios, dos grupos 

sociais dos quais participa. 

Ao analisarmos sob essa ótica, é conveniente afirmar que, as revistas se 

desenvolveram para fomentar a comunicação entre grupos de pessoas com base em 

características geográficas, qualificações profissionais ou interesses em comum. A 

modalidade se fez presente já nos primeiros anos da Impressão Régia18, persistiu no Império e 

se difundiu como gênero de sucesso do país, segundo Martins e Luca (2013). Os autores 

acrescentam que, “o caráter de leitura ligeira e amena, acrescido do recurso da ilustração, 

adequavam-na ao consumo de uma população sem tradição de leitura, permitindo a 

assimilação imediata da mensagem” (MARTINS & LUCA, 2013, p. 63). 

Ademais, a rápida aceitação e consumo de revistas deve-se, também, ao aumento do 

índice de alfabetização. As pessoas começaram a querer saber mais sobre o mundo que as 

cercava, a se atualizar, além de demonstrar um grande interesse em informar-se sobre o 

mercado de trabalho, sobre meio ambiente, política, educação, saúde e segurança, no Brasil e 

no mundo. Com temáticas mais centralizadas, as revistas femininas passaram a discutir, por 

exemplo, a mulher no âmbito político, como prevenir o câncer de mama ou de colo de útero, 

as diferenças entre parto natural e parto cesáreo, quais as melhores escolas e cursos para as 

crianças, medidas sustentáveis e outros assuntos que compõem a imprensa feminina na 

contemporaneidade, em que destacamos a revista Claudia. 

                                                           
18 “A Impressão Régia foi estabelecida pelo decreto de 13 de maio de 1808, com a finalidade de se imprimir toda 

a legislação e papéis diplomáticos provenientes das repartições reais e quaisquer outras obras”. Disponível em 

<http://linux.an.gov.br/mapa/?p=2733> Acesso em 07. Jun. 2014. 

http://linux.an.gov.br/mapa/?p=2733


85 
 

 Diante dessa contextualização, afirmamos que embora inúmeros trabalhos acadêmicos 

tenham sido desenvolvidos sobre a imprensa feminina, sobre as revistas que compõe o cenário 

atual e sobre gênero (gender), esta tese assume uma nova perspectiva, por ter como objetivo 

apontar as permanências (tradições) e rupturas (mudanças sociais) que se manifestam nos 

discursos registrados na fanpage Claudia online, refletindo a respeito de como os papéis 

sociais e as relações de poder influenciam na (trans)formação das identidades femininas. A 

contribuição desta pesquisa deve-se, principalmente, pela escolha dos pressupostos teóricos, 

advindos da Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso; e da opção por trabalhar 

com o suporte digital – a fanpage Claudia online. 

Conforme já mencionado, ratificamos que as revistas femininas contam com um vasto 

arsenal de temáticas. Isso pode ser comprovado nas palavras de Buitoni (2009, p. 15), quando 

explica que encontraremos, nesse meio de comunicação de massa, “discussões sobre a 

gravidez de adolescentes, a roupa mais cara, a fome na África, uma reportagem acerca de 

sustentabilidade”, entre muitas outras temáticas. Assim, pode-se afirmar que essa mídia 

admite como público-alvo um perfil variado de mulheres, cujos interesses podem estar 

voltados para assuntos diversos, seja para fins de informação, seja para fins de 

entretenimento. 

 Diante de tantas possibilidades, apreendemos a priori seis temáticas que são 

recorrentes em revistas femininas; mais especificamente, na revista Claudia (e na fanpage 

Claudia online): a educação dos filhos; os cuidados com o lar; o casamento; a mulher no 

mercado de trabalho; a independência financeira e emocional; o culto ao belo. Esses recortes 

temáticos conduziram às escolhas das vinte e quatro postagens que compõem uma parte do 

nosso corpus, conforme detalhamos no capítulo metodológico. A outra parte é composta pelos 

comentários das leitoras/internautas inerentes às postagens selecionadas. 

Para analisar essas postagens e esses comentários, recorremos às categorias analíticas 

sustentadas teoricamente pela Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso. 

Recorremos, ainda, à Linguística Sistêmico-Funcional, mais precisamente ao Sistema de 

Avaliatividade, verificando se os discursos indicam afeto, julgamento, apreciação (Subsistema 

de Atitude), ou ainda expansão ou contração dialógica nas vozes heteroglóssicas (Subsistema 

de Engajamento). Interessa-nos discutir como os papéis sociais atribuídos às mulheres são 

discutidos na fanpage Claudia online; explicar as principais permanências (tradições) e 

rupturas (mudanças sociais) imbricadas nos discursos das postagens e nos comentários da 

fanpage Claudia online; discorrer sobre como as identidades femininas são (trans)formadas 
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ao longo das mudanças sociais; relatar como se dão as relações de poder sobre a mulher em 

diferentes contextos sociais.  

Em linhas gerais, a sequência das análises deu-se da seguinte forma: primeiramente, 

apresentamos a temática a ser discutida, fazendo uma breve contextualização, a fim de 

justificar a escolha, que, conforme já mencionado, é recorrente e de grande relevância no 

estudo do feminismo. Em seguida, procedemos às análises das quatro postagens escolhidas e 

dos comentários (quando houver), discutindo como a fanpage Claudia online coloca em pauta 

cada assunto. Por fim, discutimos o porquê da temática em foco indicar permanência ou 

ruptura do papel feminino em discussão. Iniciemos, então, as análises das seis temáticas 

escolhidas e suas respectivas postagens. 

 

 

 

3.1 A educação dos filhos  

 

“Ainda me lembro com clareza o que mainha me ensinou: a respeitar a natureza, pela fartura 

sobre a mesa agradecer ao Criador, sempre andar num bom caminho, tirar o espinho de uma 

flor, pra dar e receber carinho, pra não viver em desalinho, só se entregar a um grande 

amor” 19 – Mainha me ensinou. Composição: Arlindo Cruz, Xande de Pilares e Gilson 

Bernini, 2014. 

 

 

Ao longo das décadas, testemunhamos profundas transformações sociais, políticas, 

econômicas e culturais, que foram possíveis graças ao processo de globalização, ao acesso à 

internet e redes sociais, à fragmentação das identidades, ao avanço do capitalismo e ao acesso 

e ampliação do conhecimento. Assim, diante desse contexto, destacamos que houve 

mudanças, também, no entendimento sobre a maternidade e as exigências, em sua grande 

maioria, voltadas para a mulher, no exercício do papel de mãe, ao entendermos aqui, a ideia 

de papel como uma função que qualquer indivíduo possa desempenhar, independente de 

fatores biológicos, conforme discutimos em nosso quadro teórico. Visto isso, discutiremos 

                                                           
19 Para ilustrar cada temática utilizamos um trecho de uma música. Assim, indicamos o título, a composição e o 

ano em que a música foi gravada. Esse recurso de ilustração permite-nos verificar como as mulheres são vistas 

nas práticas sociais, bem como a indicação de permanência ou ruptura em relação aos papéis que as mulheres 

assumem. 
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aqui algumas situações que inserem a mulher no contexto da educação dos filhos, destacando 

as mais comuns nas práticas sociais da modernidade recente. 

Dentre as inúmeras situações, destacamos a mãe que divide com o pai a 

responsabilidade de educar, embora haja uma sobrecarga em algumas tarefas concernentes à 

maternidade. Isso porque se naturalizou, na sociedade, que atividades, como acompanhar nas 

tarefas escolares e dar atenção aos filhos, devem ser desempenhadas pelas mulheres. 

Acreditamos que esse cenário ainda seja predominante na atualidade, conforme verificaremos 

nas postagens escolhidas para a discussão dessa temática, que por sua vez, é a mais enfatizada 

na revista Claudia, estendendo-se desde a escolha das mulheres que ilustram a capa, a cada 

edição, até o número de reportagens, configurando-se assim, como uma temática de grande 

interesse para as mulheres leitoras.  

Para fins de ilustração, salientamos que, como esse meio de comunicação de massa 

assumiu como propósito, desde a primeira edição, orientar as leitoras, a equipe da revista 

escolhe, para compor a capa, celebridades do mundo artístico, do meio televisivo, que são 

mães e que estão sempre “em alta na mídia”, gerando assim, a ideia de exemplo para as 

assinantes e leitoras. Dentre essas celebridades, destacam-se Fátima Bernardes e Angélica 

(apresentadoras de programas); Grazi Massafera, Juliana Paes e Giovanna Antonelli (atrizes); 

e Claudia Leitte (cantora). Essas mulheres aparecerem com mais constância nas capas de 

Claudia. Supõe-se, portanto, que as leitoras se interessam pela forma como essas mulheres 

exercem o papel de mãe concomitante ao trabalho, à carreira. 

Voltando às situações mais comuns nas práticas sociais, enfatizamos um grande 

enfrentamento que se coloca para a mulher: a separação conjugal. Algumas reconstituem a 

família, casando-se novamente; outras seguem sua vida educando, sozinhas, seus filhos. É 

cada vez mais comum os filhos partilharem um lar com um padrasto ou madrasta, e, ainda, 

com meio(s) irmão(s). Essa nova configuração é decorrente do aumento no número de 

divórcios nas últimas décadas. De acordo com o IBGE, cerca de 350 mil pessoas se 

divorciaram no Brasil. Esses dados são referentes a dezembro de 2012 e representa um 

crescimento de 45,6% em relação a 2010, caracterizando-se, então, como o maior número 

desde 1984. É importante destacar que, na ocorrência do divórcio, ainda prevalece o 

consentimento da guarda dos filhos para as mulheres, conforme o gráfico abaixo: 
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Gráfico 01 – Guarda dos filhos menores. Fonte: IBGE 2011 

Site: http://www.ibge.gov.br/home/ Acesso em 07. abr. 2015 

 

 

 

 E ainda, evidencia-se, mais recentemente, uma nova situação – a da união estável com 

uma pessoa do mesmo sexo, em que as crianças passam a ter “duas mães”, conforme a 

linguagem popular. Acrescentamos, por último, a possibilidade da inseminação in vitro20, em 

que a mulher recorre a um banco de doadores e assume a maternidade independente. 

Diante de todas essas formas de exercer a maternidade, enfatizamos que para 

desempenhar o papel de mãe, hoje, a mulher tem a possibilidade de escolha. Antes de 

atingirmos a modernidade recente e do acesso à pílula anticoncepcional, as mulheres casavam 

para constituir uma família, isto é, procriar. Nesse caso, era comum que elas tivessem muitos 

filhos, até porque, não tinham conhecimento sobre a existência de métodos contraceptivos, 

nem tampouco, acesso a eles. Com a inovação tecnológica, científica e informacional, o 

número de filhos diminuiu, visto que a globalização econômica contribuiu para a circulação 

de novos padrões de consumo. Entre os produtos consumidos, encontram-se as tecnologias 

contraceptivas e conceptivas, que oferecem às mulheres a possibilidade de escolher como 

desejam realizar o sonho de ser mãe. Del Priore (2013, p. 157) pontua que a pílula 

anticoncepcional revolucionou a relação com a maternidade, pois, “independentemente de 

suas consequências – impacto sobre a demografia, danos à saúde da mulher, convite à 

esterilização feminina ou à liberdade sexual –, ela mudou os dados da equação sobre o tema”.   

Um dado relevante para essa discussão é evidenciado a partir de pesquisas realizadas 

pelo site http://super.abril.com.br 21, ao indicar que, “no Brasil, 17,4% das famílias são 

                                                           
20 Refere-se ao que está fora de um organismo ou aos fenômenos que são observados no laboratório em tubo de 

ensaio. Disponível em http://www.dicio.com.br. Acesso em 07. abr. 2015. 
21 Acesso em 07. abr. 2015. 

http://www.ibge.gov.br/home/
http://super.abril.com.br/
http://www.dicio.com.br/
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formadas por mulheres solteiras com filhos”. Nessa mesma linha de abordagem, não podemos 

desconsiderar uma nova configuração: a das crianças que moram com outros familiares – tios 

e avós comumente – por vários motivos; dentre eles, a separação dos pais, a imaturidade do 

casal e a vida agitada nas grandes metrópoles.  

Nesse contexto, entendemos que mesmo exercendo inúmeros papéis na sociedade, o 

papel de mãe é, indubitavelmente, o que mais requer atenção das mulheres. Trabalhar fora, 

estudar e cuidar do lar não isenta a mulher do papel central na educação dos filhos; muito 

embora, no século vigente, ela, muitas vezes, conte com uma ajuda extra para desempenhar 

essa função, seja de familiares, conforme mencionamos anteriormente, seja de pessoas 

contratadas para exercerem a função de babá. Em síntese, a maternidade ainda se explica por 

razões clássicas: o desejo de continuidade; a busca de um sentido para a vida; a necessidade 

de valorização e reconhecimento social; o amor pelas crianças; o modelo de família 

tradicional (DEL PRIORE, 2013). Tudo isso a depender das condições econômicas e culturais 

de cada uma, pois a realização pessoal, para algumas mulheres, pode está atrelada à 

maternidade; para outras, pode referir-se à ascensão profissional, econômica.   

Todas essas possibilidades de exercer o papel de mãe são, mensalmente, evidenciadas 

na revista Claudia. São incessantes orientações de como tornar a relação pais versus filhos 

mais agradável; como transformá-los em adultos saudáveis; como dar-lhes atenção, mesmo 

que tenham dias corridos e turbulentos, devido à excessiva carga de trabalho; além de dicas 

para reconhecer quando os filhos passam por problemas, como o uso de drogas, de bebidas 

alcoólicas, ou quando são vítimas de bullying na escola. Vejamos, então, as postagens 

selecionadas para ilustrar a temática em pauta. 
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Postagem 1:  

 

 

 

 

Postagem 3: 

 

 

 

 

Postagem 2: 

 

 

 

Postagem 4: 



91 
 

 

A educação dos filhos, na atualidade, tem suscitado muitas discussões no meio social. 

O processo de globalização, o advento da internet e o ingresso da mulher no mercado de 

trabalho são fatores que contribuem para as mudanças significativas no processo de educar. 

Atrelado a isso, há também a ausência dos pais no cotidiano, que faz com que se procurem 

artifícios para garantir a atenção dos filhos, a exemplo das chantagens e das recompensas. 

Essa ausência, na maioria das vezes, é justificada pela necessidade de trabalhar mais, sob a 

premissa de oferecer uma vida melhor às crianças, leia-se, mais conforto. Dessa forma, o fato 

de assumir altos cargos ou dobrar a jornada de trabalho implica em lacunas na educação dos 

filhos, e, principalmente, no que se refere à atenção dada, à escassez de diálogos e 

acompanhamentos mais incisivos. 

Sob essa ótica, é comum ouvirmos relatos de pais que dão “presentinhos” aos filhos 

caso eles se comportem, configurando-se como uma forma de atenuar as ausências, as falhas 

no processo de educar; outros até falam com um tom ameaçador, conforme verificamos na 

postagem 1; especificamente, na frase que introduz os elementos verbais: “Se não ficar 

bonzinho, não volto para te buscar na escola”. A expressão ‘bonzinho’, indica um 

julgamento22, de estima social, pois envolve crítica e não admite implicações legais, 

conforme Almeida (2010), para quem os julgamentos, de estima social, são enfatizados por 

meio da fofoca, dos boatos e das brincadeiras – que é o caso da enunciação em análise: não 

volto para te buscar na escola −, bem como de histórias de vários tipos. Depreendemos que 

ser ‘bonzinho’ está associado a um conjunto de regras e comportamentos, nesse caso, 

impostos às crianças no contexto escolar. Dentre os comportamentos esperados, destacam-se 

não brigar com os colegas, obedecer aos professores, participar das atividades propostas e 

obedecer aos horários e ao regimento interno da escola.  

Destacamos ainda que, nessa postagem, as internautas denotam, através dos 

comentários, insatisfação – classificação dentro da categoria afeto, ao avaliar, negativamente, 

um discurso − (ALMEIDA, 2010) em relação a essa postura dos pais, como, por exemplo, 

em: “Creeeedo uma mãe falar isso para o filho!!” 23. O tom é de pura reprovação pela forma 

como algumas crianças são educadas. Inferimos, então, que há uma contração dialógica, isto 

                                                           
22 Os grifos em negrito indicam as categorias analíticas apresentadas em nosso quadro teórico. O sublinhado, por 

sua vez, indica uma classificação da categoria, um subtópico; e o itálico deixa em evidência o trecho a ser 

analisado. 
23 Optamos por manter a escrita da forma como se encontra na fanpage Claudia online. Assim, evidenciamos a 

prática das abreviações, a ênfase dada através das reticências ou exclamações, o que, por sua vez, se diferencia 

da linguagem formal nas revistas impressas. 
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é, o produtor assume uma posição em desacordo (ou em rejeição) a uma posição, desafiando, 

inclusive, as vozes alternativas. Logo, é evidente que a internauta/leitora reprova o discurso 

da chantagem e das promessas evidenciadas na postagem em análise. 

É relevante frisar que a postagem teve 1.259 curtidas, 50 comentários e 999 

compartilhamentos, o que pressupõe a concordância das internautas/seguidoras da fanpage 

Claudia online. Graças ao processo de globalização, esse grande número de 

compartilhamentos deve-se à “intensidade e rapidez dos fluxos de informações, garantidas 

pelo avançado desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação, e que desempenham 

papel fundamental” (MANCEBO, 2002, p. 294). Assim, podemos constatar que as mulheres 

leem as postagens, se identificam com a temática em pauta, expressam suas opiniões e 

compartilham na rede social – facebook − legitimando, assim, o propósito da fanpage Claudia 

online. Como discutimos anteriormente, o número de leitoras virtuais e seguidoras dessa 

fanpage tende a aumentar, visto que, há uma necessidade de economizar o tempo despendido 

para as leituras de entretenimento, além da possibilidade de interação com outras mulheres; 

outro fator importante é o acesso gratuito a esse espaço virtual, determinando assim, um 

crescimento expressivo de seguidoras a cada dia. 

Finalmente, deduzimos que a chamada da postagem 01 “10 atitudes dos pais que 

prejudicam a autoestima dos filhos” tende a despertar interesse em leitoras de revistas 

femininas por ser uma temática recorrente e indicar, direta ou indiretamente, uma 

preocupação das mães, mesmo que utilizado o termo ‘pais’, pois é muito comum relatos de 

mulheres que se sentem sobrecarregadas com os múltiplos papéis que assumem na 

modernidade recente, em especial a educação dos filhos. Os elementos visuais confirmam 

essa hipótese, uma vez que ilustram a ideia de uma mãe acalentando um filho, deixando 

subentendido que as mães são afetuosas e preocupadas com os problemas da sua prole.   

No tocante à postagem 2, verificamos que há orientações de “Como ensinar as 

crianças a se organizar – e por que isso é tão importante”. Essa orientação é feita pela 

psicoterapeuta e consultora educacional Marcella Moran, que indica o livro “Meu filho é uma 

bagunça”, da autora americana Martin Ktscher, já lançado no Brasil. O livro configura-se 

como um manual para ajudar os pais na tarefa. A matéria conta ainda com um teste para que 

os pais possam identificar que tipo de organizador o filho é.  

Essa postagem confirma uma característica que se perpetua na revista Claudia desde 

as primeiras edições: o caráter conselheiro, funcionando como um manual e, às vezes, como 

consultório sentimental (DUARTE, 2005; BUITONI, 2009). Essa característica é bem 
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evidente quando constatamos que uma profissional foi contratada para discutir a temática, 

atribuindo, então, credibilidade; e pela forma como chama a atenção dos leitores: “Com 

medidas simples, como espaço para as lições, você ajuda os pequenos no futuro”. Nesse 

recorte, vale assinalar o uso do pronome ‘você’, indicando a pretensão do enunciador de 

estabelecer uma relação de intimidade com o leitor. Essa relação de proximidade com as 

leitoras e, agora, com as internautas, é também uma característica recorrente na revista 

Claudia e sua respectiva fanpage, consoante Duarte (2005), corroborando, também, com as 

premissas da Comunicação para Mudança Social.  Assim, as mães leitoras que se identificam 

com a situação, muito provavelmente, terão a curiosidade despertada para saber como 

desenvolver o senso de organização nos filhos. 

 Nos comentários feitos pelas internautas/seguidoras, na postagem, identificamos 

discursos de mulheres que confirmam a importância da temática no processo de educação dos 

filhos. Dentre outros, destacam-se: 1 − “As crianças são muito ativas e querem tudo ao 

mesmo tempo. Cabe aos adultos”; 2 − “Sim! Criei minhas filhas ensinando organização e 

disciplina (em tudo). Foi ótimo para mim e para elas. Aliás, organização poupa tempo e nos 

reserva paz!”. Esses comentários indicam o princípio da interatividade entre as internautas 

da página Claudia online, e, são responsáveis por conferir credibilidade à matéria, que, por 

sua vez, conta com 1.236 curtidas, 20 comentários e 613 compartilhamentos. Observando-se 

os parâmetros do Sistema de Avaliatividade, especificamente os do Subsistema de Atitude, 

verificamos que, no primeiro comentário, existe a presença do julgamento, estima social: As 

crianças são muito ativas; uma vez que, há, nesse trecho, a ideia de normalidade, conforme 

Almeida (2010). No recorte, “Cabe aos adultos”, verifica-se a subcategoria capacidade, isto é, 

os pais devem ter sabedoria para educar as crianças; principalmente, no que diz respeito ao 

ato de negar, quando necessário, o desejo de uma criança – querem tudo ao mesmo tempo; no 

segundo, registra-se a apreciação de valoração, mais especificamente no trecho: Foi ótimo 

para mim e para elas, uma vez que esta cumpre o que propõe Almeida (2010) – “Isso valeu a 

pena?”. Os comentários nos permitem, ainda, identificar que há legitimação dos propósitos da 

fanpage Claudia online, visto que as mulheres não somente expressam suas opiniões mas 

também relatam suas experiências, funcionando assim, como justificativas para o que pensam 

e o porquê de adotarem essas premissas na educação dos seu filhos (“Sim! Criei minhas filhas 

ensinando organização e disciplina (em tudo)”). Essa postura, assumida geralmente pelas 

mães, reafirmam os preceitos estabelecidos pela sociedade conservadora e patriarcal, 
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determinando que era função das mulheres ensinar algumas habilidades aos filhos, dentre 

elas, a organização.  

 Paralelo a isso, a postagem 3 ratifica a importância de os pais serem um bom exemplo 

para os filhos. A postagem, que tem como chamada “10 competências que seu filho precisa 

aprender”, frisa algumas práticas do cotidiano; dentre elas, respeitar o semáforo, não jogar 

lixo pela janela do carro, além de economizar água e energia. São mencionadas ainda duas 

grandes virtudes que as crianças podem desenvolver a partir da orientação dos pais – a atitude 

e o caráter. Com isso, a postagem, implicitamente, discute uma questão polêmica no que diz 

respeito ao papel da escola na educação das crianças e, consequentemente, na formação do 

caráter. Isso porque, alguns pais, por terem uma vida sobrecarregada de trabalho, deixam a 

responsabilidade de educar, sobremaneira, por conta da escola. Essa sobrecarga de trabalho 

pode ser explicada, dentre outros fatores, através dos dados de uma pesquisa divulgada na 

revista Claudia, edição de março de 2015, ao indicar que, a evolução das ações de empresas 

com mulheres em altos cargos, entre 2005 e 2011, foi em média 26% melhor do que as das 

exclusivamente masculinas, consoante a fonte Credit Suisse, cuja pesquisa foi realizada em 

2012. Dessa forma, as mulheres passaram a assumir altos cargos, que por sua vez, exigem 

mais dedicação, deixando falhas, geralmente, na educação dos filhos. Essas primeiras lacunas 

foram evidenciadas na inserção da mulher no mercado de trabalho e no crescente acesso delas 

nas universidades, conforme discussão em nosso quadro teórico. 

É relevante assinalar que a postagem, na tentativa de combater essa prática (quando os 

pais deixam a educação dos filhos na responsabilidade da escola), afirma que “a escola pode 

até ajudar, mas a família é determinante!”. Na sublinha desse discurso, não podemos deixar 

de perceber quão evidente se faz a tradição (Sociologia para Mudança Social) quanto aos 

papéis das instituições Família e Escola na educação de crianças. É sabido que os valores 

apreendidos na maioria das escolas remetem à ideia de tradição, uma vez que, fornece 

símbolos decisivos para a formação da identidade social, pois fortalecem raízes e revigoram a 

fidelidade primordial com as comunidades e os grupos aos quais os indivíduos pertencem 

(SZTOMPKA, 2005). Mesmo assim, é primordial que a família tenha uma participação macro 

na formação da identidade individual, referente ao processo de autodesenvolvimento, uma vez 

que formulamos um sentido único de nós mesmos, assim como a relação com o mundo à 

nossa volta (GIDDENS, 2005).  É, portanto, nesse momento, que formamos nossas 

impressões sobre as pessoas, sobre as coisas que nos cercam; desenvolvemos ideologias 

próprias, que são reconstruídas a todo instante. Dessa forma, entendemos que os pais devem 
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compreender qual o papel dessas instituições no processo de (trans)formações das identidades 

dos filhos, visto que essas são as duas primeiras instituições que as crianças têm contato, 

estendendo-se, depois, para a Igreja, o Estado, os Amigos, a Mídia, entre outras, a depender 

dos seus interesses. 

Dentre os comentários das internautas, destacamos os mais relevantes: 1− “Concordo 

plenamente, minha filha d 4 anos é incapaz d jogar lixo na rua, e eu tenho q andar com lixo 

na bolsa, até encontrarmos uma lixeira”; 2 − “Alguns pais acham que a escola têm 

responsabilidade de ensinar tudo, inclusive seu caráter”; 3 − “Com certeza! Quem poe filho 

no mundo tem a obrigação de educar”; 4 − “Eu ensinei meu filho a não jogar nada na rua, a 

parar na faixa para as pessoas atravessarem, são meus atos que ele copia, atos de respeito e 

educação”, 5 − “Educação vem de berço”.  

Nesses pronunciamentos, comprovamos que há julgamento, de estima social, nos 

trechos “Alguns pais acham que a escola têm responsabilidade de ensinar tudo”; Quem poe 

filho no mundo tem a obrigação de educar”. Há, ainda, apreciação, de reação, no trecho “Eu 

ensinei meu filho a não jogar nada na rua, a parar na faixa para as pessoas atravessarem, 

são meus atos que ele copia, atos de respeito e educação”, por causar impacto e captar a 

atenção das pessoas (ALMEIDA, 2010). Enfatizamos também que essas vozes indicam 

expansão dialógica, uma vez que o produtor textual faz com que a proposição contida em sua 

voz seja apenas uma das diferentes possibilidades de posições que pode assumir, propiciando, 

desse modo, a abertura de posicionamentos alternativos, de aceitação ou de rejeição (VIAN 

JR, 2010).  

Vale, no entanto, sublinhar o comentário de uma internauta que assume um 

posicionamento bem singular: 6 − “Fui exemplo, jogo lixo no lixo ou na minha bolsa, 

atravesso com sinal verde e na faixa, nunca falei palavrão, sempre usei refrão de 

preservação da natureza... o menino (22 anos) faz tudo ao contrário, e aí Jose? Falta agora 

dizer que fui autoritária e que fomentei nele a rebeldia da contrariedade”. Como vimos, a 

voz que emerge desse comentário indica contração dialógica, visto que o enunciador assume 

uma posição em desacordo ou em rejeição a uma posição. Isso nos revela que tais 

formulações desafiam, evitam ou até mesmo restringem o escopo das posições e das vozes 

alternativas (VIAN JR, 2010). Mais especificamente, há endosso, uma vez que o produtor 

atribui a fontes externas a validação de sua proposição, de modo a provar que sua proposição 

é válida e tida como aceitável. Para isso, lança mão de recursos que podem ser expressos em 

processos verbais – “e aí José?”. Parece-nos, portanto, viável admitir que o produtor/falante 



96 
 

assume uma voz e pressupõe que o leitor/ouvinte compartilhe tal atribuição. É necessário 

frisar que esse comentário coloca à prova as ideias veiculadas na matéria da revista Claudia, 

pelo fato dessa leitora julgar que é um bom exemplo para o filho, ao cumprir determinadas 

exigências no meio social, porém há desvio de conduta do filho. Esse tipo de comentário é 

atípico na fanpage, pois o maior número de seguidoras imprime em seus comentários a 

concordância com o que é veiculado nesse meio de comunicação de massa. A postagem conta 

com 882 curtidas, 21 comentários e 407 compartilhamentos. 

Por fim, a postagem 4 retrata um problema muito comum na educação dos filhos – 

crianças que sempre têm o que pedem. Nessa postagem, encabeçada pelo enunciado 

“Crianças que nem sempre ganham o que pedem se tornam adultos mais motivados para 

sonhar e correr atrás dos seus sonhos”, as mulheres leitoras se deparam com dicas de como 

orientar os filhos e conquistar a sensação de “missão cumprida”. Essa sensação reporta à ideia 

de que as mães devem sempre procurar orientar os filhos, da melhor forma possível, em todos 

os setores, dentre eles “educação, saúde, vida financeira e carreira”. Essa missão foi imposta 

pela sociedade tradicional, em que as mulheres tem como papel central cuidar dos filhos. Nos 

séculos anteriores, perpertuava-se a premissa de que o zelo com os filhos deveria ser 

prioridade na vida das mulheres; em seguida, vinham os cuidados com o cônjuge e o lar (DEL 

PRIORE, 2013).  

Nessa postagem não há comentários de internautas que demandem a análise dos 

discursos. Os doze (12) comentários, como sugerem os aspectos visuais, são marcações24 de 

algumas leitoras, como uma espécie de indicação de leitura, pressupondo, a possível 

concordância com as ideias expressas. Em outras temáticas, como a moda, esse recurso é 

constante, porque as leitoras não sentem necessidade de expressar suas opiniões, recorrendo, 

então, ao artifício da marcação, para que a “amiga do facebook” possa ver a postagem e se 

atualizar sobre o que tem sido veiculado. No entanto, a postagem conta com 914 curtidas e 

400 compartilhamentos, legitimando mais uma vez os propósitos da revista Claudia. 

Salientamos que, ao analisarmos as quatro postagens escolhidas para representar a 

temática “educação dos filhos”, verifica-se que, em uma linguagem clara e direta, a revista 

legitima seus propósitos ao orientar, explicitamente, a mulher leitora como educar as crianças. 

Isso pode ser comprovado através do número de curtidas e compartilhamentos das quatro 

postagens selecionadas, induzindo-nos à crença de que a temática é de grande interesse para 

as leitoras de revistas femininas, supostamente, a de maior interesse para as leitoras da revista 

                                                           
24 A marcação na rede social facebook significa criar um link para o perfil da pessoa marcada, que por sua vez, é 

notificada, além de implicar no registro em sua linha do tempo. 
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Claudia. Há, dessa forma, a presença de um dos princípios da Comunicação para Mudança 

Social, evidenciado por Pedrosa (2012), ao constatarmos que, o modelo linear de transmissão 

da informação, cujo início se dá no emissor, é contestado, promovendo, assim, um processo 

cíclico de interações a partir do conhecimento compartilhado pela comunidade; nesse caso, 

pelas internautas da fanpage Claudia online. 

Em síntese, comprovamos a presença da tradição no que se refere à educação dos 

filhos. A Sociologia para Mudança Social indica que a tradição é a sabedoria das gerações, 

por colocar ao nosso alcance as normas, as crenças, os valores e os objetos criados no passado 

(SZTOMPKA, 2005). Enxergando a partir dessa perspectiva, depreendemos que o papel de 

mãe na sociedade é visto como uma tradição, de acordo com a Sociologia para Mudança 

Social; e como permanência, na perspectiva do feminismo, consoante Del Priore (2013). Isso 

é possível afirmar porque esse papel é imposto e consolidado historicamente, determinando 

assim, que é uma função das mulheres, cuja missão, resumidamente, é orientar/conduzir os 

filhos.  

Nesse sentido, as identidades assumidas revelam mulheres protetoras, que orientam 

seus filhos acima de qualquer outro interesse. Nesta pesquisa, nomearemos esse papel de 

“mãe zelosa”, pois, embora as mulheres desempenhem outros papéis, o de mãe ganha 

notoriedade. Essas identidades são trans(formadas) continuamente, uma vez que as mulheres 

questionam, cotidianamente, o que é melhor para seus filhos. A partir dessas indagações, 

dúvidas e reflexões, as mães tendem a mudar a forma de educar, mudando, também, suas 

identidades. Quando necessário, saem da zona de conforto e passam de mãe protetora para 

mãe exigente, chegando a punir (conscientemente e dentro dos limites sociais) as crianças 

caso não cumpram o que elas determinam. Entendemos que há, ainda, crise de identidade ao 

refletirem sobre o pequeno tempo que destinam, hoje, para os filhos, visto que novos 

interesses pessoais e profissionais emergem na sociedade. A esse processo de busca pela 

liberdade e quebra das algemas do passado, cuja tentativa é minimizar a exploração, Giddens 

(2002) nomeia como política emancipatória.  

Como identificamos uma manipulação midiática da revista Claudia sobre a mulher, 

determinando que ela tem o papel central de educar os filhos, entendemos que há o que a 

Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso nomeia de poder-hegemonia  

(PEDROSA, 2012), ao se verificar a existência da relação de coerção em que a coletividade 

mais forte impõe seus interesses políticos, econômicos sobre outras mais fracas. Isso significa 

que, embora a mulher tenha alcançado direitos significativos que indiquem a emancipação 
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feminina – o voto feminino, em 1932; o acesso à pílula anticoncepcional, na década de 1970; 

a criação da Lei Maria da Penha, em 2006 (TOSCANO & GOLDENBERG, 1992) − alguns 

papéis ainda são impostos socialmente como femininos; dentre eles, o de zelar pela 

integridade e educar, da melhor forma possível, os filhos. Há, ainda, relações de poder da mãe 

sobre os filhos, visto que, como responsável pela criação, bem estar e segurança da criança, as 

mães adquiriram o direito de determinar o que julgam melhor para sua prole. Convencionou-

se, dessa forma, que as mulheres devem ter como principal responsabilidade o cuidado com 

os filhos, fornecendo-lhes uma orientação adequada.  

Portanto, fica evidente que, o fato das mulheres saírem para trabalhar fora, estudarem 

e cuidarem de si fez com que elas recorressem ao auxílio de membros da família, geralmente 

as avós das crianças, ou de profissionais, costumeiramente chamadas de babás. No entanto, 

esse auxílio não isentou as mães de serem as maiores responsáveis pela educação dos filhos. É 

comum também, na modernidade recente, uma participação mais ativa do pai, embora a 

fanpage Claudia online retrate, com mais veemência e tradicionalismo, como um papel da 

mulher. 

 

 

 

 

 3.2 Os cuidados com o lar:  

 

“Aquilo é que era mulher, pra não te acordar cedo, saia da cama na ponta do pé. Só te 

chamava tarde sabia teu gosto, na bandeja café, chocolate, biscoito, salada de fruta, suco de 

mamão. No almoço era filé mignon, com arroz a la grega, batata corada, um vinho do bom. 

No jantar era a mesma fartura do almoço e ainda tinha opção” – Vacilão/Aquilo que era 

mulher. Composição: Zé Roberto, 2000. 

 

 

 

Orientada para casar, a mulher, na década de 1920, deveria ser habilidosa nas tarefas 

domésticas. Pinsky (2014, p. 221) relata que, de acordo com o Jornal das Moças25, mulher 

feliz é a que consegue manter-se casada, e, naquela época, uma das formais mais favoráveis 

                                                           
25 Circulou entre 1914 e 1965. Tinha como propósito orientar as mulheres sobre como ser a boa mãe, esposa e 

dona de casa. Foi uma das revistas femininas de maior vendagem nas décadas de 1940 e 1950 (LUCA, 2012, 

p.453) 
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para manter “um marido é desempenhar bem as atividades domésticas, especialmente as que 

podem receber mais facilmente o reconhecimento masculino, ou seja, cozinhar e deixar a casa 

em ordem e aconchegante”. Verificamos, a partir desse contexto, aspectos tradicionais e 

conservadores, que perduraram por décadas e, para algumas mulheres, ainda são válidos, 

conforme constataremos nas postagens. 

Nos anos 1960, as habilidades das esposas na cozinha eram muito valorizadas. Por 

esse motivo, a revista Claudia assumiu, em suas primeiras publicações, o caráter conselheiro, 

evidenciando, em seus artigos e anúncios publicitários, a importância de agradar o marido, 

preparando seus pratos favoritos e o esperando sempre com boas refeições (PINSKY, 2014). 

A esse respeito, a revista Claudia lança uma edição especial, intitulada Para ler na viagem de 

núpcias, em julho de 1962, que pontuava: “Não acredite que uma fatia de queijo e um sorriso 

luminoso possam substituir um jantar malogrado”. Assim, surgia mais um papel consolidado 

histórica e socialmente como feminino. Tratava-se de uma tradição. As mulheres eram 

instruídas desde cedo sobre como lavar, passar, cozinhar, costurar; tudo para agradar o marido 

e cumprir suas obrigações matrimoniais. Caso não demonstrassem habilidades, dizia-se que 

não foram educadas adequadamente, que as mães dessas noivas foram relapsas, por não 

conduzir às filhas a uma conduta, que lhes renderiam mais tarde, um bom casamento (DEL 

PRIORE, 2013; PINSKY, 2014). 

Com o advento da globalização e a disposição de recursos tecnológicos, o trabalho 

doméstico passou a ser visto de forma diferente, embora continue, fortemente, associado 

como uma tarefa feminina. Os eletrodomésticos, as comidas industrializadas e a possibilidade 

de contratar os serviços de uma secretária doméstica são alguns fatores que contribuíram para 

as mudanças nos afazeres do lar. Nesse contexto, a mulher do século XXI tem conciliado o 

trabalho fora de casa com o velho e tradicional “arrumar” a casa. Mantê-la limpa sempre foi 

uma necessidade e uma característica notória da boa esposa, da mulher “ideal” para casar. A 

mulher “prendada” do século passado era aquela que cozinhava, lavava, passava, cuidava dos 

filhos e dos interesses do marido (BUITONI, 2009).  

Atualmente, essa lista cresceu. As mulheres assumem vários papéis, 

concomitantemente. Cuidar dos filhos, do lar e do cônjuge não é mais suficiente, pois desde 

os primeiros movimentos feministas (TOSCANO & GOLDENBERG, 1992), elas buscam um 

lugar na sociedade. Esses novos anseios implica, na maioria das vezes, em crises 

existenciais/identitárias, como também em rótulos impostos socialmente, como por exemplo, 
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o rótulo da “mulher-maravilha” 26, por tentar conciliar, dentre muitas funções, os afazeres 

domésticos e a maternidade com o trabalho fora de casa. A fim de auxiliar nesse propósito, as 

revistas femininas, em especial a Claudia, publicam mensalmente dicas de como executar tais 

tarefas sem despender tanto tempo, uma vez que essas mulheres assumem uma dupla ou, até 

mesmo, tripla jornada. Dicas de culinária, inovações em eletrodomésticos e recepções em casa 

são os temas mais comuns, conforme podemos comprovar nas postagens escolhidas para 

representar essa temática. Porém, outras indicações, ainda, são evidenciadas nesse meio de 

comunicação de massa, como por exemplo, como tirar manchas de roupas, como limpar o 

tapete da sala de estar, como decorar a casa, principalmente, no período natalino, como fazer 

o armazenamento de comidas congeladas, dentre muitos outros aspectos que prometem 

facilitar o cotidiano das mulheres. 

Acrescentamos que, durante doze anos circulou, juntamente com a revista, a Claudia 

Comida & Bebida, um periódico que apresentava receitas saborosas, práticas, econômicas e 

saudáveis. Tratava-se de um suplemento, que sempre levava em consideração as 

comemorações mais comuns de cada mês, como páscoa, festas juninas e festas natalinas. 

(MEIRA, 2012).   

Diante dos discursos que circulam nas esferas sociais e, até mesmo pelo número de 

curtidas e compartilhamentos nas postagens relativas às tarefas domésticas, inferimos que, 

algumas mulheres, não se sentem pressionadas, hoje, a corresponder às expectativas geradas 

em relação à execução do papel de dona de casa. Com a oferta de restaurantes e lanchonetes 

fast-foods, bem como a legalização dos serviços domésticos e as melhorias nas leis 

trabalhistas, as mulheres passaram a enxergar a possibilidade de dedicar-se a outras esferas, 

atendendo, inclusive, aos seus interesses pessoais, como, por exemplo, investir na carreira 

profissional e/ou acadêmica, ou ainda, cuidar mais de si, dedicando seu tempo livre para 

cuidar da beleza ou da mente, lendo um bom livro ou ouvindo uma boa música; passear com 

os filhos; praticar esportes, dentre outras atividades.  Vejamos, então, as quatro postagens 

escolhidas para a discussão dessa temática. 

 

 

                                                           
26 Trata-se de uma personagem fictícia criada por William Moulton Marston para histórias em quadrinhos, em 

1941, nos Estados Unidos. Considerada um dos maiores símbolos do sexo feminino, foi mandada “ao mundo dos 

homens” sob o propósito de disseminar a paz e prezar pela verdade. Na modernidade recente, entendemos que a 

mulher-maravilha é aquele que consegue desempenhar vários papéis, administrando o tempo da melhor forma 

possível, além de cuidar dos seus interesses pessoais e reivindicar direitos iguais. Ao atingir tais feitos, essa 

mulher, enfim, é vista como um exemplo e desperta muitos elogios. Disponível em 

<http://gibisehqs.blogspot.com.br/2015/07/mulher-maravilha-dc-comics.html> Acesso em 15. nov. 2015. 

http://gibisehqs.blogspot.com.br/2015/07/mulher-maravilha-dc-comics.html
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As postagens escolhidas contemplam os compromissos e as habilidades com os 

afazeres domésticos, uma temática recorrente na revista Claudia, desde a primeira edição, 

visto que, nas décadas anteriores, a mulher ideal para casar era aquela que tinha dotes 

culinários, era econômica e sabia como receber visitas. Isso pode ser reforçado por Pinsky 

(2014) quando explica que a revista Claudia contribuiu com dicas práticas para que a “esposa 

moderna tenha um bom desempenho como dona de casa. A revista dá toques superficiais de 

modernidade a funções femininas tradicionais como ‘cozinhar para o marido’ e ‘receber bem 

os amigos dele’” (PINSKY, 2014, p. 223, grifos da autora).   

Esse perfil é evidenciado na postagem 5, cuja chamada é “Ainda não sabe o que servir 

aos convidados durante o jogo? Aposte nos saborosos chips de banana-da-terra!”. Nela, 

verificamos que é, principalmente em eventos sociais, que as mulheres enaltecem seus dotes 

culinários e de etiqueta, entendida, nessa situação, como técnicas que indicam requinte para 

receber as pessoas em casa. Nessa postagem, a matéria orienta as mulheres leitoras a respeito 

dessas recepções para assistir aos jogos na Copa do Mundo de 2014.  É válido frisar que se 

tornou convencional (e até um comportamento socialmente esperado) o fato de, ao receber 

pessoas em casa, oferecer serviços de degustação, proporcionando, assim, um ambiente 

favorável para socializar ideias e festejar entre amigos. É justamente, nesse contexto, que os 

grupos de amigos tendem a comprovar (ou não) os dotes culinários das mulheres e como elas 

atuam ao exercer o papel de dona de casa. O resultado negativo, isto é, a mulher que não 

consegue desempenhar simples atividades domésticas, são aquelas que contestam a 

perpetuação do mito da Amélia – idealização da mulher que aceita tudo por amor, que é 

conformada com o seu destino, que não demonstra insatisfações em relação às amarras sociais 

e à hegemonia do masculino.   

Essa postagem obteve 546 curtidas, 242 compartilhamentos e não teve comentários de 

leitoras/internautas em que pudéssemos analisar os discursos. O número alto de 

compartilhamentos deve-se, supostamente, à indicação da receita de banana-da-terra, por 

configurar-se, segundo a matéria, como fácil, prática e saborosa. Nesse caso, a revista Claudia 

assume, mais uma vez, o caráter conselheiro na expressão “Aposte nos saborosos chips de 

banana-da-terra” e de intimidade com o leitor em “Veja essa e mais receitas para 

acompanhar a seleção”, visto que ambos adotam, em sua estrutura sintática, verbos no 

imperativo: Aposte e veja, respectivamente. Conforme Vian Jr (2010), essas escolhas lexicais 

são de extrema importância, nos estudos da Linguística Sistêmico-Funcional, para o 

entendimento das intenções semânticas de um dado discurso. 
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 Complementando essa abordagem temática, a postagem 6 convida a leitora a aprender 

“truques mágicos para arrasar na cozinha”. Ao se enaltecer o salto de qualidade que se pode 

dar dominando esse aprendizado (“parecer um grande chefe de cozinha”), reforça-se a 

premissa de que a mulher tem interesse em sair do amadorismo e tentar buscar a “perfeição” 

nos serviços domésticos, provavelmente, por estar, ainda, atrelada ao estereótipo da mulher 

que exerce, com excelência, os serviços domésticos. São truques simples de como espremer 

mais facilmente limões e laranjas, como retrata a postagem, que as leitoras esperam ver nas 

matérias de Claudia. Essa postagem teve 381 curtidas, 66 compartilhamentos e, mais uma 

vez, não apresenta comentários que possibilitem a análise a partir da Linguística Sistêmico-

Funcional, mais especificamente, voltada para as categorias do Sistema de Avaliatividade. 

A postagem 7 assume um propósito peculiar nas reportagens da revista Claudia, desde 

o surgimento: divulgar, em artigos e anúncios publicitários, eletrodomésticos que facilitem os 

afazeres domésticos. Com uma chamada convidativa, “Eletrodomésticos que facilitam o 

preparo de guloseimas em casa” e elementos visuais bem posicionados, garantem 526 

curtidas, 19 comentários e 83 compartilhamentos, além de transmitir a ideia de fazer 

“maravilhas” em um curto tempo, como “cupcake, brownie, sorvete, bolo e crepe [...], 

delícias que crianças e adultos adoram”. Dessa forma, as mulheres podem utilizar esse tempo 

economizado em outras atividades, como, por exemplo, cuidar de si, da beleza.  

Quanto aos comentários tecidos nessa postagem, verificamos que uma internauta diz 

“Super pratico Mo [...]27 adoreii”. A expressão ‘adoreii’ sinaliza, dentro do subsistema de 

atitude, uma revelação de afeto (afeto positivo), que, de acordo com Almeida (2010), trata-se 

das emoções expressas em um determinado discurso, ou seja, é uma avaliação baseada nos 

sentimentos dos enunciadores, enfatizando como se comportam emocionalmente frente às 

coisas, às pessoas, aos acontecimentos e aos objetos. No caso específico, há essa avaliação 

positiva dos objetos (eletrodomésticos) por permitirem “preparar essas gostosuras de forma 

prática”. Esse dinamismo da vida social e a oferta de produtos que viabilizam a praticidade 

no cotidiano feminino é um objetivo anunciado desde as primeiras publicações da revista 

Claudia (BUITONI, 2009), incentivando o consumismo, promovendo, então, uma expansão 

da economia. 

 Um estudo diacrônico nas edições da revista permite-nos compreender os avanços nos 

anúncios publicitários, pois, na década de 1960, esses centravam seu foco em ferros de passar, 

enceradeiras, batedeiras e outros produtos que estavam chegando às prateleiras, conforme 

                                                           
27 Optamos por suprimir o nome “marcado na postagem” por questões éticas.  
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podemos verificar no anúncio a seguir. Hoje, temos um leque de variedades, que vão desde 

liquidificadores mais modernos até máquinas de crepe, sorvete e pipoca – ilustrados na 

postagem em análise −, facilitando, assim, a vida doméstica. O anúncio seguinte demarca, 

explicitamente, sugestões de presentes natalinos. A revista Claudia também assumiu esse 

propósito em edições de maio, como alternativas de presente para o dia das mães, 

reafirmando, assim, o papel da “boa dona de casa”. 

 

 

 

Figura 06 – Revista Claudia, nº 12. Edição de dezembro de 1966 

 

 

 Os elementos verbais que compõem o anúncio em pauta reafirmam o poder desses 

anúncios publicitários sobre as consumidoras. Segundo Van Dijk (2008), os receptores 

tendem a aceitar crenças, conhecimentos e opiniões através do discurso produzido por aqueles 

que são considerados fontes confiáveis, tais como acadêmicos, profissionais, ou mesmo os 

meios de comunicação de confiança, que é o caso da revista Claudia, uma vez que adotou um 

perfil de aconselhamento, conquistando, assim, a credibilidade das leitoras. 

Frases como “Por mais que V. (você) procure, não encontrará presente tão útil, tão 

prático e tão desejado como Walita” e “Quando V. compra Walita V. compra muito por muito 
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pouco para muito tempo” confirmam o poder de persuasão, embora, nessa época, as mulheres 

não fossem consumidoras em potencial, o que, de certa forma, é visto pelos editores da revista 

como um guia de presentes para as mulheres. Pinsky (2014) afirma que o Jornal das Moças, 

até os anos 1950, coloca-se inteiramente contra a participação da mulher casada no mundo do 

trabalho. Seus argumentos são de que, trabalhando, a mulher deixa seus afazeres domésticos e 

suas atenções e deveres para com o marido. A autora acrescenta que, “se o marido puder 

sozinho sustentar a casa, o exercício de uma profissão remunerada por parte da mulher é visto 

como ‘fuga’ dos deveres domésticos” (PINSKY, 2014, p. 179, grifo da autora). Isso porque o 

homem foi, por muito tempo, o único responsável pelo orçamento familiar, tanto no ganho 

quanto na destinação do dinheiro. 

A escolha lexical do pronome “você” nas postagens da fanpage Claudia online e no 

anúncio publicitário acima denota uma interatividade entre a revista e as leitoras, exercendo 

uma relação de intimidade, de proximidade. Além disso, investe-se no papel de “amiga 

conselheira”, anunciado no lançamento da revista, conforme podemos comprovar em sua 

primeira edição:  

 

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 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 mais nada, 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 bem-vinda, 

pois, às páginas de CLAUDIA. Tenho certeza que ela será sua companheira 

fiel nos anos vindouros (Revista Claudia, Ano 1, número 1, Outubro de 

1961).  

  

 

Essa característica, conforme já mencionado nesta pesquisa, perdura até as publicações 

da atualidade, embora os anúncios publicitários e o viés adotado para conduzir as temáticas 

tenham sofrido transformações.  

Por fim, a postagem 8 visa alcançar a dona de casa econômica e versátil, pois, além de, 

supostamente, haver preparado a ceia de Natal, ainda procura ideias para aproveitar as sobras 

do bacalhau, usando em receitas práticas e saborosas, como o “Arroz ao forno com bacalhau”. 

Como nas décadas anteriores o marido era o único provedor do lar, a mulher tinha de se 
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mostrar econômica, uma vez que todas as despesas da casa estavam sob a responsabilidade do 

homem. A ela cabia o papel de administrar o lar, principalmente as despesas domésticas. 

Diante desse cenário, é relevante salientar que uma das funções mais antigas da dona de casa 

é administrar as despesas cotidianas, fazendo-as encaixar no orçamento doméstico. Quando o 

“dinheiro era pouco, esperava-se que fizesse sacrifícios (chegando a comer menos que os 

outros) ou encontrasse fontes alternativas de rendas com a venda de produtos caseiros ou a 

lavagem de roupa para fora, por exemplo” (PINSKY, 2010, p. 496 – 497).  Assim, o mais 

importante, nesse contexto, era se mostrar econômica. A postagem teve 558 curtidas, 117 

compartilhamentos e 9 comentários, que, por sua vez, não possibilitam a análise dos 

discursos, por se caracterizarem como marcações, indicando assim, a leitura da matéria às 

internautas. O fato de não termos uma constância de comentários, nessa temática, nos permite 

afirmar que esta não se trata de um interesse efetivo das mulheres na modernidade recente, 

embora tenhamos julgado relevante discuti-la em nosso estudo, visto ser uma função que 

perdura há décadas e que também foi naturalizada (e instituída socialmente), implicando, 

portanto, em um papel que deve ser exercido pelas mulheres (LIPOVETSKY, 2000). 

Sob tal perspectiva, enfatizamos que o papel da “boa dona de casa” cumpre uma 

tradição (Sociologia para Mudança Social). Consoante Sztompka (2005), os seres humanos 

não podem sobreviver sem tradições, embora estejam frequentemente insatisfeitos com as 

suas, como parece ser o caso. Embora as mulheres demonstrem ter inúmeras habilidades para 

trabalhar ou estudar, as “prendas domésticas” estão associadas ao sexo feminino. Dessa 

forma, entendemos que essa tradição é imposta às mulheres, mesmo que elas tenham um dia 

exaustivo de trabalho. Para comprovar isso, basta analisar os discursos no âmbito familiar, 

quando ao se dirigirem às mães, os filhos questionam sobre as refeições ou roupas limpas, por 

exemplo. A esse contexto, Del Priore (2013) chamou-o de permanência. 

 Quanto às identidades, vemos que, mesmo nos discursos atuais, a revista Claudia 

sugere que a mulher ideal é aquela que sabe cozinhar, economizar e ainda agradar ao cônjuge 

e à família, ao desempenhar o papel de ‘rainha do lar’. É relevante salientar que, as quatro 

postagens escolhidas para representar essa temática estão relacionadas às aptidões culinárias, 

reafirmando a ideia de que a mulher “perfeita para casar” é aquela que sabe cozinhar, agradar 

ao marido ao preparar os alimentos preferidos, além de sempre se mostrarem econômicas, 

práticas e versáteis, na cozinha. Ao assumirem essas identidades, entendemos que as 

mulheres desempenham o papel da boa esposa. Todavia, partindo do entendimento de que as 

identidades são líquidas e fluidas, verifica-se, também, a possibilidade de crises identitárias, 
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que, por sua vez, são decorrentes de momentos falhos ao executarem um papel social. Para 

Woodward (2000), as identidades conflituosas decorrem de mudanças políticas, sociais e 

econômicas. Logo, as mulheres tendem a (trans)formar suas identidades a partir das 

necessidades e do contexto no qual estão inseridas, ora assumindo seus dotes culinários e 

aptidões domésticas, ora se desvencilhando desses afazeres para investir em outros setores, 

como por exemplo, na carreira profissional, nos estudos.  

Destacamos também a manutenção nas relações de poder, uma vez que, devido às 

convenções sociais, o homem continua sendo o provedor do lar, embora, na 

contemporaneidade, as mulheres, em grande maioria, trabalhem e contribuam no orçamento 

familiar. Temos, assim, o que Bourdieu (2005, p. 9) nomeou como “biologização social” ou 

“socialização do biológico”. Para o autor, há uma divisão desigual de poder, que confere aos 

homens a posição dominante e às mulheres a posição subalterna. Entendemos, ainda, que a 

dominação masculina estende-se por todas as instituições, como por exemplo, a família, a 

economia e a política.  

Ao avaliar o número de curtidas e compartilhamentos das quatro postagens que 

representam esse recorte temático, reiteramos que o papel da “boa dona de casa”, embora 

indique tradição/permanência, não desperta tanto interesse nas leitoras/internautas. Além 

desses números, há ainda pouca incidência de comentários, o que reforça nossa observação. 

Outra característica que podemos associar a esse pouco interesse é a presença da política 

emancipatória (GIDDENS, 2002) nos discursos sobre essa temática, uma vez que essa 

categoria é entendida como um esforço para romper as algemas do passado, bem como a 

superação da dominação de alguns grupos ou indivíduos sobre outros, neste caso, a 

dominação dos homens sobre as mulheres. Em síntese, há uma tentativa, notória, de 

minimizar as desigualdades.  

 

 

 

3.3 O casamento:  

 

“Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às seis horas da manhã [...] Todo dia ela diz 

que é pra eu me cuidar e essas coisas que diz toda mulher, diz que está me esperando pro 

jantar e me beija com a boca de café” – Cotidiano. Composição: Chico Buarque de 

Hollanda, 1971. 
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Outra temática que ganha notoriedade nas revistas femininas, em especial, na revista 

Claudia, é o casamento, ou ainda, as relações afetivas. Se antes desempenhava um papel mais 

reservado, sem muitos direitos no meio social, hoje a mulher, como esposa, ganha uma 

reconfiguração. Agradar o cônjuge ainda é um conselho recorrente, principalmente por parte 

das mães oriundas de famílias tradicionais. É também esse o tipo de aconselhamento que 

encontramos na maioria das revistas femininas. Vestir-se adequadamente, selecionar as 

amizades, ter gestos mais contidos e a postura de uma dama são alguns dos clichês mais 

comuns na imprensa feminina, desde a década de 1960. Ao aceitar esses conselhos, a mulher 

era vista como uma dama, uma senhora de respeito, “ideal” para casar e constituir família.  

Em linhas gerais, a boa companheira comungava das opiniões do marido, agradando-o 

sempre: “Acompanhe-o nas suas opiniões [...] quanto mais você for gentil na arte de pensar, 

tanto maior será o seu espírito no conceito dele. Esteja sempre ao seu lado, cuidando dele, 

animando-o [...] reconhecendo seus gostos e desejos”, aconselhava o Jornal das Moças, em 

outubro de 1955. Esse perfil, indicado pelo periódico, era o mais comum, além de ser um 

conselho recorrente das mães, ao prepararem suas filhas para casar. Discutir ou demonstrar 

insatisfações poderiam aborrecer os homens e, por isso, ele poderia “procurar fora de casa” 

aquilo que o agradava. Portanto, a ordem era nunca questionar, demonstrar insatisfação, fazer 

cenas de ciúmes, ser grosseira ou fria, e, principalmente, contrária ao que os maridos 

pensavam ou propunham.  

Essas premissas são reforçadas por Del Priore (2013) quando traça o perfil da boa 

esposa e da mulher ideal. Para a autora, aquela que não criticava, que evitava comentários 

desfavoráveis, que se vestia sobriamente, que limitava os passeios quando o marido estava 

ausente, que não era muito vaidosa nem provocava ciúme no cônjuge tinha grandes chances 

de ter um casamento duradouro e ser bem vista na sociedade. Enfatizamos que era 

fundamental que ela cuidasse em manter boa aparência, pois se embelezar era uma obrigação, 

embora existissem algumas restrições, como, por exemplo, a cor do batom, os decotes e a 

forma como arrumavam os cabelos. Todavia, estar sempre perfumada e bem vestida era 

primordial. 

À medida que alguns direitos foram sendo concedidos e/ou conquistados, o 

comportamento feminino foi mudando. Vestes mais ousadas, lingeries sensuais, acesso a 

cosméticos que embelezam e cuidam do corpo, além de mais praticidade nos trabalhos 

domésticos permitem maior autonomia, tanto na “conquista” quanto na “manutenção” dos 

relacionamentos. Conforme expomos anteriormente, o número de divórcios aumentou 
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consideravelmente no Brasil – mais de 350 mil em 2011, representando um crescimento de 

45,6% em relação a 2010 − e os registros de casamentos (oficiais) diminuíram, contribuindo 

para que o discurso religioso “O que Deus uniu o homem não separe” passasse a ser rarefeito, 

líquido como as identidades.  

Devido a essa autonomia, consoante dados do IBGE, censo 2010, o número de 

solteiros era de 89,6 milhões. Em virtude desses dados, a revista Claudia tem disseminado a 

ideia de que as mulheres, na atualidade, têm demonstrado outros interesses, além de casar e 

procriar. Porém, mesmo diante desse quadro, as mulheres são ainda consideradas (pela 

imprensa feminina) românticas e, muitas vezes, responsáveis por manter ou proporcionar uma 

relação saudável, justamente por carregarem um estereótipo social de “salvadoras da relação”, 

ao investir em programações agradáveis, como viagens, jantar romântico, presentes, além de 

surpresas nos momentos de intimidade, que prometem “apimentar a relação”. Há, nesse caso, 

uma dicotomia de interesses, conforme discutiremos a seguir, nas quatro postagens 

selecionadas para representar esse tema.  
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Rotuladas como “eternas românticas” pela imprensa feminina, as mulheres foram 

designadas, socialmente, como as responsáveis por “manter o casamento”, “apimentar a 

relação” e “segurar o marido” durante muitas décadas. Na contemporaneidade, vemos dois 

perfis bem distintos. De um lado, as mulheres que ainda sonham com o casamento e com o 

“príncipe encantado”, indicando, assim, permanências. Do outro, as que acham que os 

relacionamentos não valem mais a pena, uma vez que parecem cada vez mais frágeis e 

solúveis, suscitando, rupturas. A esse respeito, Del Priore (2013) explica que as escolhas dos 

estilos de vida das mulheres caracterizam essas permanências e rupturas, visto que estas se 

relacionam com as conquistas, com o crescimento delas no âmbito social, com os anseios, 

desejos de expansão; enquanto que aquelas indicam suas limitações, suas fragilidades. Esse é 

o perfil da mulher em relação ao casamento. 

A revista Claudia, na atualidade, retrata, em seus artigos e reportagens, o lado “doce” 

do relacionamento, mostrando que a mulher precisa empenhar-se para viver um amor. A 

comprovação desse posicionamento evidencia-se nas quatro postagens selecionadas para 

analisar o papel da “romântica incorrigível”. 

 Na postagem 9, sob o título “como funciona a terapia de casal”, reforçada pela 

expressão “A proposta é ajudar o casal a encontrar uma forma harmônica de se relacionar”, 

retrata uma prática muito requisitada na modernidade recente, devido às discussões frequentes 

entre os casais. Um dos fatores que determinam a necessidade de um especialista na busca 

pela harmonia no relacionamento é a independência da mulher pós-moderna, segundo a 

matéria citada. Nos tempos atuais, não ser mais submissa ao marido, fazer uso da liberdade de 

expressão e participar do orçamento doméstico são fatores que favorecem a autonomia das 

mulheres, gerando, assim, uma incompatibilidade de ideias, encorajando-as a expressar suas 

insatisfações. A postagem recebeu 305 curtidas, 83 compartilhamentos e apenas 3 

comentários, em que, mais uma vez, caracterizam a marcação de leitoras/internautas. 

É evidente, então, a partir do que é discutido nessa postagem que ocorrem mudanças 

sociais, em especial na forma de ver o divórcio. Antes do processo de emancipação, a mulher 

“separada” era alvo de críticas; entre outras, taxada de ser incapaz de “segurar” o marido, de 

cumprir com suas obrigações matrimoniais. Na contemporaneidade, a separação tornou-se 

comum, banal. Dados divulgados pelo IBGE indicam que 1,8 por mil habitantes, em 2010, 

oficializaram o divórcio, atingindo seu maior índice entre pessoas de 20 anos ou mais. Isso 

mostra que os casais acreditam que essa seja a melhor solução para manter o respeito e a 



112 
 

integridade, constatando-se, dessa forma, que há uma mudança sociocultural, que por sua vez, 

na visão de Bajoit (2008), é tida como a modificação de um estado das relações socias. 

 Uma vez que venha a optar pela separação, emerge uma nova identidade – a de uma 

mulher separada e, na maioria das vezes, com a guarda dos filhos, conforme comprovado 

em gráfico anteriormente. Surge, então, uma mulher independente e com novas 

responsabilidades e sonhos a serem administrados. Assim, pode-se depreender que, o divórcio 

é um quesito que determina a fragmentação das identidades, em especial a feminina. Sobre 

isso, Giddens (2002, p. 72) pontua que, para fazer uma ruptura como o passado, o indivíduo 

deve estar prepaparado e “deve contemplar novos cursos de ação que não podem ser guiados 

simplesmente por hábitos estabelecidos. A segurança é efêmera, e em algum ponto se 

romperá”. Logo, essa ruptura com o passado e a contemplação dos novos cursos de ação é o 

que entendemos como (trans)formação das identidades. É quando o ‘eu’ entra em conflito e, 

nessas circunstâncias, tendemos a questionar quem somos e qual o nosso papel no mundo, 

como nos representaremos socialmente e o que a sociedade espera de nós.   

 Na postagem 10, evidencia-se uma temática muito recorrente em revistas femininas: 

“Por que não desistir de buscar a felicidade a dois?”. A matéria em questão retrata as novas 

configurações nos relacionamentos e os fatores que determinam as dificuldades de se manter 

vínculos na modernidade recente. Dentre esses fatores, merecem ressalva as novas 

tecnologias, as muitas exigências e maior volume de trabalho, que ressignificam o que os 

pesquisadores dos Estudos Culturais conceituam como globalização. Segundo Marttelart 

(2005, p. 90), a globalização “nomeia o projeto de construção de um espaço homogêneo de 

valorização, de unificação de normas de competitividade e de rentabilidade em escala 

planetária”. Paralelo a isso, Lipovetsky e Serroy (2011, p. 57) confirmam que cada indivíduo 

“gere seu tempo como bem entende, por estar menos sujeito às coerções coletivas e muito 

mais preocupado em obter tudo o que se relaciona a seu conforto próprio, à sua maneira de 

viver, ao seu modo de se comportar, escolhendo um mundo seu”. Nesse contexto, 

depreendemos que há dificuldades nos relacionamentos devido aos conflitos de interesses, 

uma vez que, cada indivíduo prioriza seus gostos, sua forma de pensar e sua forma de se 

posicionar, sem levar em consideração, na maioria das vezes, a reação do outro e sua 

consequente aceitação. Essa incompatibilidade retrata um dos principais desafios da 

convivência entre casais. 

 A postagem conta com 553 curtidas, 111 compartilhamentos e 14 comentários, dentre 

os quais merecem destaque: 1 − “Desistir de amar nunca!!...vou buscar sempre”, em que 
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percebe-se a presença da categoria afeto, indicando que, os sentimentos envolvem intenções 

mais do que reações (ALMEIDA, 2010). Isso pode ser depreendido por compreendermos que 

o fato de ‘buscar’ não implica, necessariamente, na consolidação dessa ação; 2 − “é um pouco 

difícil, mais não custa nada tentar”. Há, nesse discurso, julgamento, de estima social, mais 

especificamente, incidindo sobre a noção de capacidade, visto que as mulheres, mesmo 

incrédulas quanto aos relacionamentos na atualidade, julgam-se capazes de amar, de manter 

uma relação saudável e agradável; 3 − “Mto interessante”; 4 − “Boa leitura e nenhum 

sacrifício. Quem disse que seria fácil”;  5 − “Este é o meu sonho”. Essa vozes indicam 

apreciação, uma valoração da matéria, legitimando os propósitos da fanpage Claudia online; 

também se evidencia uma confirmação de expectativa (VIAN JR, 2010), em que a 

proposição é representada como parte do senso comum, uma vez que, o autor/falante (edição 

da Claudia) e leitor/ouvinte (internautas) estão de pleno acordo com o propósito, numa 

demonstração de solidariedade. 

 Desse ponto de vista, constata-se a presença da tradição, uma vez que as revistas 

tentam impor que é dever da mulher zelar pelo relacionamento, sempre procurando agradar o 

parceiro e demonstrando interesse em ter uma relação sadia. Na atualidade, os artigos e 

anúncios indicam roteiros de viagens em lugares românticos, culinária afrodisíaca, lingeries 

sensuais, entre outros artifícios a que as mulheres podem recorrer para não cair na monotonia, 

ou ainda, “salvar” o casamento.  

Por aconselhar, abertamente, às mulheres sobre quais táticas são “infalíveis” na 

manutenção do relacionamento, a revista Claudia e a fanpage Claudia online deixam claro o 

poder que exercem sobre as mulheres, transferindo, assim, a responsabilidade para elas. Em 

linhas gerais, a mulher será o “termômetro” da relação, pois se estiver disposta a manter um 

relacionamento duradouro, com todos os atributos que uma relação amorosa requer, deve-se 

adequar aos modelos impostos pela sociedade e pela mídia. Ainda sobre a questão do poder, 

Dijk (2008) sugere que raramente ele é absoluto, pois os grupos podem exercer maior ou 

menor controle sobre outros grupos. Dessa forma, algumas leitoras podem comungar com as 

orientações de Claudia, enquanto outras, podem questionar essa dominação, esse 

doutrinamento imposto pelos meios de comunicação de massa. Assim, o nível do controle 

exercido dependerá das concepções de mundo de cada leitora e da forma como assimilam as 

matérias publicadas. 

 Ainda sobre os relacionamentos, supomos que as mais românticas, tradicionais e 

religiosas sonham com uma grande celebração de casamento. Assim, nesse momento tão 
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especial na vida delas, os preparativos  passam a ser prioridade; por isso mesmo, encarrega-se 

de cuidar da maior parte dos detalhes; dentre eles,  a música de entrada da noiva, conforme se 

verifica na postagem 11. Com mais de 1.200 curtidas e 627 compartilhamentos, a temática 

festa de casamento tem uma atenção especial em revistas femininas, por propor dicas 

atualizadas de como fazer uma grande festa. Nesse sentido, com uma linguagem espontânea e 

convidativa, o texto diz: “Já pensou na música que vai tocar no seu? [casamento] Aqui você 

confere as trilhas de maior sucesso para a entrada da noiva, dos padrinhos, do 

noivo...Escolha já!”. Percebe-se, então, um diálogo entre a edição da revista e as 

leitoras/internautas, principalmente ao recorrer às expressões “seu”, “você” e “escolha”, 

implicando em escolhas lexicais que legitimem os propósitos desse meio de comunicação de 

massa. 

Salientamos que uma tradição/permanência marcante em relação ao casamento é o 

traje da noiva. Del Priore (2013) afirma que quem introduziu a moda do branco no casamento 

foi Amélia de Leuchtenberg, segunda esposa de Dom Pedro I. “Ela adotou o costume que 

vinha da época do Consulado napoleônico: o vestido de casamento longo, branco e 

acompanhado de véu de renda” (DEL PRIORE, 2013, p. 59). Sob essa ótica, entendemos que 

as revistas femininas continuam perpetuando a importância do vestido branco no casamento, 

fazendo com que as mulheres mais tradicionais sonhem com uma celebração à moda antiga, 

conforme podemos constatar nos elementos visuais. 

Por fim, a postagem 12 traz à tona uma matéria, cuja chamada é “Pesquisas ajudam a 

manter a saúde da vida a dois”. Esta, conta com três especialistas para “ajudar casais a 

driblar as dificuldades da vida a dois e manter a saúde no casamento”. Dentre as indicações, 

há um destaque para “pensar nos interesses do outro como se fossem dele”; assim, surgirá a 

confiança. Mais uma vez constatamos a indicação da “fórmula” para se ter um relacionamento 

sadio. Inferimos, então, que há, nessa postagem, o que a Abordagem Sociológica e 

Comunicacional do Discurso classifica como Poder-influência, visto que, a relação de 

coerção existente baseia-se na negociação, conforme Pedrosa (2012). A postagem obteve 699 

curtidas, 13 comentários e 148 compartilhamentos. 

As identidades assumidas aqui são de mulheres românticas, tradicionais, que levam 

o relacionamento a sério e consideram o casamento indispensável para a realização pessoal. 

São mulheres que enxergam no casamento a perpetuação das famílias e a sua integração na 

sociedade, bem como a importância de manter vínculos, nem que para isso seja necessário 

buscar ajuda profissional, como um terapeuta. São mulheres que acreditam no amor, que 
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seguem ritos, que sonham com uma cerimônia de casamento perfeita, para a qual possam 

planejar todos os detalhes.  

Nesse sentido, percebemos que há uma linha transitória entre a permanência e a 

ruptura (DEL PRIORE, 2013), visto que uma grande parcela de mulheres ainda consideram 

o casamento uma necessidade, transferindo a ideia de felicidade para a relação amorosa, como 

por exemplo, no comentário “Desistir de amar nunca!!...vou buscar sempre”. A ruptura 

condiciona-se ao fato de que aumenta, consideravelmente, o número de mulheres solteiras, 

que se afirmam bem resolvidas e felizes, atrelando o ideal de felicidade à carreira profissional, 

à maternidade independente ou, simplesmente, ao ato de ser livre, sem cobranças ou 

expectativas, em que podemos comprovar no comentário “Quem disse que seria fácil”, 

permitindo-nos deduzir que os relacionamentos, na atualidade, são complexos e exigem muito 

do indivíduo, fazendo com que o questionamento “isso vale a pena?” seja posto em evidência, 

reportando-se assim, à categoria valoração, proposta por Almeida (2010), no subsistema de 

Atitude.  

Quanto ao entendimento das permanências, Pinsky (2010, p. 489, grifos do autor) 

sublinha que “a ‘companheira perfeita’ é fiel até em pensamento. Cumpre com boa vontade, 

mas sem arroubos, seus ‘deveres conjugais’ e fecha os olhos para as infidelidades do marido, 

algo plenamente justificável por conta da natureza que conduz os homens à poligamia”. Em 

contrapartida, há o processo de ruptura, quando a autora discute que “ser feliz no casamento 

é então sentir-se bem, pois a ‘felicidade da esposa’ não se confunde mais única e 

exclusivamente com a ‘felicidade conjugal’. Concessões, se necessárias, devem ser 

recíprocas. O novo tipo de união deve ser capaz de satisfazer homem e mulher” (PINSKY, 

2010, p. 489, grifos da autora). Diante desses posicionamentos antagônicos sobre a mulher no 

casamento, entendemos, portanto, que essa temática abarca as duas situações, dependendo, 

principalmente, da postura que ela assume em um relacionamento sério.  

 Em suma, ao observar os três papéis analisados até aqui – a super mãe, a boa dona de 

casa e a romântica incorrigível –, à luz de Goffman (1985) e Zannata (2011), percebemos que 

os dois primeiros sinalizam, nas postagens escolhidas para representar esses recortes 

temáticos, permanências, isto é, a solidificação das imposições sociais, dos estereótipos, do 

patriarcalismo (DEL PRIORE, 2013). Porém, o último papel indica um processo de transição 

entre a permanência e a ruptura, visto que há mais autonomia feminina quanto à escolha do 

estilo de vida (política-vida), conforme os pressupostos de Giddens (2002); mais 

especificamente, no que diz respeito aos relacionamentos amorosos. A mulher conquistou um 
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espaço que implica em optar por casar e tentar uma vida feliz a dois; ou ficar solteira e 

desfrutar de uma independência emocional. Evidenciamos, ainda, um fator que representa a 

liquidez dos relacionamentos na modernidade recente: discutir a relação, sempre que 

necessário, no intuito de evitar frustrações e submissões. 

  

 Após a análise dessas três temáticas – a educação dos filhos; os cuidados com o lar e o 

casamento – verificamos que os papéis de mãe, dona de casa e esposa, respectivamente, ainda 

denotam permanências, conforme Del Priore (2013). Isso é possível afirmar quando levamos 

em consideração as manutenções das relações de poder, em que há fortes indícios da 

dominação masculina (BOURDIEU, 2005), associando esses papéis à figura feminina. 

Embora alguns comentários retratem uma linha transitória entre as permanências e rupturas, 

como mostrado anteriormente, o teor das postagens explicita, solidamente, as tradições 

(STOMPKA, 2005) quanto aos papéis que as mulheres assumem na modernidade recente. Em 

linhas gerais, as 12 postagens retratam as permanências dos papéis femininos, impostos e 

naturalizados pela sociedade patriarcal e conservadora. Essas postagens, implicitamente (ou 

não), discutem como as mulheres devem educar os filhos, ser uma boa dona de casa, prezando 

sempre pelo dinamismo e economia, além de orientar sobre os relacionamentos em tempos de 

liquidez, de (trans)formação identitária (BAUMAN, 2005; HALL, 2006).  

 

 

 

3.4 A mulher no mercado de trabalho: 

 

 

“Bom é ser mulher, ser independente e fazer o que quiser [...] Ela tem coragem, vai à luta 

pra vencer, para, pensa, estuda, sabe o que quer ser” – Mulher independente. Composição: 

Cláudia Souza, 2007. 

 

 

 O ingresso da mulher no mercado de trabalho teve início na Segunda Guerra Mundial 

(TOSCANO & GOLDENBERG, 1992), quando seus maridos tiveram de ser recrutados para 

servir à pátria. Vendo-se sozinhas, e ainda com a responsabilidade de sustentar o lar, 

enfrentaram o trabalho fora de casa. Nessa época, os cargos assumidos estavam voltados para 
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as habilidades desenvolvidas no seio familiar, como costureira, professora, e, mais tarde, 

vendedora de boutique (MEIRA, 2012). Hoje, depois de um intenso processo de 

transformação, constata-se que há uma nova configuração. Isso porque as mulheres passaram 

a assumir cargos inimagináveis em outras décadas, dentre eles, destacamos os cargos no setor 

da Construção Civil. Hoje, em alguns setores, como o administrativo, é mais bem vista até 

mesmo que o homem, por ter maior nível de escolaridade, conforme pesquisa realizada pela 

Catho, em junho de 2007. Mas, apesar disso, ainda há discrepância nos salários, visto que, em 

algumas empresas, as mulheres, mesmo exercendo cargo idêntico ao dos homens, ainda 

ganham menos, principalmente, nos cargos de presidência e de gerência (CATHO, 2007). 

  A fim de compreender o novo contexto que as mulheres estão inseridas, evidenciamos 

que a Fundação Carlos Chagas desenvolve pesquisas voltadas para a relação que envolve a 

mulher, a educação, a família e o mercado de trabalho. Essas pesquisas indicam que o 

ingresso das mulheres no mercado de trabalho, a partir da década de 1970, apresentou uma 

expressiva ascensão. A pesquisa explica que, se, apenas 18% das mulheres brasileiras 

trabalhavam na década de 1970; em 2007, esse número passou a ser de 52,4% (mais da 

metade da população). Quanto ao nível de escolaridade, verifica-se que cerca de 40% a 50% 

das mulheres e dos homens apresentavam tempo inferior a 4 anos de estudo (fim do século 

XX; início do século XXI), à proporção que cerca de 20% a 30% delas e deles apresentavam 

escolaridade de nível médio ou superior, ou seja, soma-se mais de 9 anos de estudo 28. A 

busca por um maior nível de escolaridade tem início nas últimas décadas do século XX, por 

parte das mulheres, configurando-se, assim, em um fator de grande importância para o 

ingresso e a manutenção destas no mercado de trabalho. 

 Fazendo ancoragem em discursos de especialistas nos estudos do feminismo, Del 

Priore (2013) pondera sobre o fato das mulheres trabalharem cada vez mais, relacionando-se 

ao fato de precisarem dar um sentido ao seu trabalho – sentido que, aos próprios olhos, 

justifique o tempo que passam longe dos filhos. Surge, então, uma nova dicotomia, uma nova 

crise existencial. Quando estão em casa, querem trabalhar, sentirem-se úteis e ativas; quando 

no trabalho, querem estar na companhia dos filhos, educando-os e acompanhando o 

crescimento deles. Algumas alegam a necessidade de trabalhar, visto terem uma parcela de 

contribuição no orçamento familiar; outras buscam ser reconhecidas, deixando claro que suas 

habilidades não estão limitadas, ou condicionadas, ao ambiente doméstico. São antagônicas, 

também, no que se refere à educação financeira, pois algumas fazem “manobras” com o 

                                                           
28 Disponível em http://www.fcc.org.br/bdmulheres/serie2. Acesso em 09. abr. 2015 

http://www.fcc.org.br/bdmulheres/serie2
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salário que recebem, evitando dívidas desnecessárias; enquanto outras consomem 

desenfreadamente, independentemente desse investimento ser proveniente do cônjuge ou do 

seu próprio rendimento. As postagens a seguir podem refletir essa leitura. 
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Postagem 13: 

 

 

 

 

Postagem 15: 

 

 

 

Postagem 14: 

 

 

 

 

Postagem 16: 
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Trabalhar, cuidar do lar e dos filhos passou a ser um desafio para as mulheres desde as 

primeiras reivindicações pela igualdade de direitos, que, conforme retratam Toscano e 

Goldenberg (1992), começaram a surgir na segunda metade do século XIX.  As manifestações 

feministas demarcam uma grande mudança nos papéis atribuídos à mulher e no que 

comprovamos sobre as representações de determinados papéis, dentre eles, o papel da 

“excelente profissional”, visto que é chegado o momento de ingressar no mercado de trabalho 

e contribuir no orçamento familiar. Porém, a conquista desse ingresso acarretou uma série de 

fatores, que por sua vez, são imprescindíveis para a compreensão das mudanças sociais; 

dentre eles, as diferenças na gestão do lar, o consumo familiar, as leis trabalhistas e os direitos 

concedidos, como a licença à maternidade.  

Todos esses fatores caracterizam a modernidade recente (MOITA LOPES, 2013) e são 

discutidos, cotidianamente, pela imprensa feminina. É comum nos depararmos com matérias, 

na revista Claudia e na fanpage Claudia online, que retratem o crescente número de mulheres 

que trabalham para que sua renda possa complementar o orçamento doméstico e, em algumas 

situações, essa renda é a principal, isto é, por ganharem mais que os homens, assumem as 

responsabilidades de maior necessidade para a sobrevivência humana, como, por exemplo, as 

contas de água, de energia elétrica, bem como, alimentação, transporte, educação dos filhos e 

saúde. Essa inversão de papéis era inimaginável há algumas décadas, pois a hegemonia 

masculina, disseminada socialmente, determinava que o homem deveria ser o provedor do seu 

lar, enquanto as mulheres exerciam os papéis de mãe, esposa e dona de casa. Essa nova 

possibilidade impulsionou as reivindicações feministas por direito iguais, inclusive no âmbito 

trabalhista, além de direcionar um novo cenário do consumo, permitindo mais investimentos 

em aparelhos tecnológicos, como celulares e notbooks, assim como, em carros, artigos de 

conforto para a casa e mais lazer para a família.  

Ainda a respeito da mulher no mercado de trabalho, Motta (2012, p. 88) contextualiza 

que o período da Segunda Guerra Mundial −1939 a 1945 – é, internacionalmente, um 

momento de particular importância para a participação das mulheres no mundo do trabalho: 

“elas se tornam necessárias como substitutas dos homens que vão para as frentes de luta”. No 

âmbito nacional, Matos e Boreli (2012) sintetizam que, na última década do século XIX, 

intensificou-se o processo de urbanização do Brasil, com o final da escravidão e do regime 

monárquico, atrelando à crescente urbanização, imigração, migrações internas e 

industrialização, particularmente no Sudeste do país. Essas mudanças provocaram, num curto 

espaço de tempo, e, em ritmo acelerado, transformações econômicas e sociais, gerando um 
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novo perfil populacional, com considerável aumento demográfico, além de mudanças em 

relação à presença feminina no universo do trabalho, nas cidades e no campo.  

Voltada para esse contexto, a postagem 13, tem como chamada “4 dicas para receber 

bem uma crítica e aproveitá-la para crescer”, retratando, nesse caso, a importância do 

feedback no ambiente de trabalho e como enfrentar problemas no âmbito profissional. A 

revista Claudia, mais uma vez, assume a missão de orientar as mulheres leitoras. Isso fica 

explícito no trecho da matéria “Contenha o ímpeto de querer interpretar ou julgar no ato 

cada trecho da conversa. E nem pense em interromper quem fala”, em especial, às escolhas 

lexicais, dentre elas, do verbo “contenha” e da expressão “nem pense”. Verificamos assim, 

que a revista aconselha as leitoras/internautas a controlar os instintos, uma vez que o 

comportamento no ambiente de trabalho deve ser sóbrio, polido e centrado, tendo em mente 

que esse espaço deve ser compreendido como um lugar onde administrar as emoções é de 

extrema importância. Ao discutir essa temática, a postagem contou com 968 curtidas, 13 

comentários e 243 compartilhamentos. Acrescentamos que os elementos visuais remetem, 

intertextualmente, ao filme O diabo veste Prada, considerado um clássico para estudiosos do 

empreendedorismo, do empoderamento das chefias e gerências, das relações trabalhistas e, 

principalmente, da inclusão da mulher nas esferas trabalhistas e sociais. O filme discute, 

ainda, a conciliação da vida pessoal e profissional, as prioridades e a incessante busca de 

ascensão profissional e reconhecimento.   

 Paralelo a essas questões, a postagem 14, que tem como chamada “Trabalho x vida 

pessoal: expert em carreira reflete sobre o mito da mulher maravilha” contempla um 

paradigma bastante discutido na modernidade recente – o mito da mulher maravilha. No 

enunciado, evidencia-se “o desejo feminino de ser perfeita em tudo: no trabalho, em casa e 

com os filhos. O resultado? Hoje, as mulheres não estão vivendo em equilíbrio, mas sim como 

verdadeiras equilibristas”. A matéria coloca em xeque a dupla, ou até a tripla jornada da 

mulher na atualidade. Isso porque, conforme já mencionamos em nossa pesquisa, as mulheres 

acumularam funções e, consequentemente, papéis sociais. Por não conseguir se desvencilhar 

dos papéis naturalizados como femininos – o de mãe, esposa e dona de casa −, ficam 

sobrecarregadas por trabalharem fora, investir nos estudos e nos interesses pessoais. Assim, 

passam a ter uma rotina desgastante, por na maioria das vezes, cumprir oito horas diárias no 

trabalho, e, ao chegar em casa, fiscalizar ou executar as tarefas domésticas e maternais. Em 

relação a isso, Matos e Boreli (2012) acrescentam que, apesar do aumento da contribuição 

feminina para o orçamento familiar e da constatação da chefia domiciliar encabeçada por 
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mulheres, nos núcleos familiares, “os cuidados dos filhos e encargos domésticos continuam 

majoritariamente sob a responsabilidade das mulheres, sobrecarregando seu cotidiano envolto 

numa ‘dupla jornada’” (MATOS; BORELI, 2012, p. 146, grifo dos autores).  

Nesse contexto, reiteramos que as mulheres exercem os papéis impostos e 

consolidados socialmente – cuidar dos filhos, do lar e do marido. Porém, as profundas 

mudanças sociais permitiram o ingresso no mercado de trabalho, as possibilidades de investir 

nos estudos, na qualificação profissional, na carreira, indicando, assim, inúmeras tarefas a 

serem executadas diariamente, gerando uma sobrecarga no cotidiano feminino. Interferindo 

nesse cenário, a revista Claudia indica como conciliar as tarefas e viver em equilíbrio. Mais 

uma vez, constata-se o poder-influência, uma das categorias da Abordagem Sociológica e 

Comunicacional do Discurso (PEDROSA, 2012), que, em linhas gerais, discute o poder, a 

influencia que um determinado grupo exerce sobre outro; neste caso, a mídia sobre as leitoras, 

mais especificamente, a fanpage Claudia online sobre as internautas. Essa influência é 

explicada por Parry (2012), quando afirma que os meios de comunicação de massa se 

tornaram parte de nossas vidas, do nosso cotidiano, desde a década de 1920, seja para fins de 

informação, seja para fins de entretenimento. A mídia, portanto, exerce forte poder sobre os 

indivíduos, atuando também como uma instituição que participa da construção das 

identidades desses indivíduos.  A postagem obteve 169 curtidas, 1 comentário e 22 

compartilhamentos. 

A postagem 15 convida a uma reflexão: “O que torna um trabalho ideal?”. A matéria 

coloca em evidência três fatores considerados de extrema importância por um grupo de 

mulheres – clima, oportunidades de crescimento e chance de estar mais com os filhos. Isso 

comprova que, embora as mulheres tenham conseguido seu espaço no mercado de trabalho, 

sejam reconhecidas e atinjam um patamar de sucesso, elas ainda enxergam a maternidade 

como um papel indissociável da figura feminina. Por isso, um emprego em que se possa 

conciliar carreira e proximidade dos filhos são determinantes na hora de rotulá-lo como ideal.  

Essa postagem indica 178 curtidas, 3 compartilhamentos e 2 comentários, em que, um deles, 

reforça a ideia de que salário não é o mais importante na hora de pensar na carreira: “Ter 

paz!Viver 14 h num inferno de trabalho não compensa o salário que for!”. De acordo com o 

subsistema de atitude, a expressão ‘inferno de trabalho’ indica apreciação, de valoração, por 

corresponder ao valor que se atribui, implicando para sua identificação, se “isso valeu a pena” 

(ALMEIDA, 2010); além de julgamento, de estima social, por analisar determinadas 

condutas ou exigências que determinam um trabalho desgastante, exaustivo, dentre as quais, 



123 
 

destacamos o assédio sexual e moral, bem como as excessivas imposições de poder advindas 

das altas camadas hierárquicas; os problemas de incompatibilidade entre colegas de trabalho e 

a falta de motivação, seja por não exercer a profissão com a qual se identifica, seja por 

questões salariais. É válido acrescentar que, embora as leis trabalhistas tenham passado por 

reformulações, indicando que sejam despendidas oito horas diárias para o desempenho de 

atividades remuneradas, alguns cargos exigem maior dedicação. Isso é subentendido quando a 

leitora afirma que há mulheres dedicando catorze horas do seu dia para o trabalho. Essa 

sobrecarga, na maioria das vezes, ocorre em cargos de chefia, em que as mulheres precisam 

dedicar mais atenção e responsabilidade para ter melhores salários. 

Enfim, a postagem 16 também tem como finalidade aconselhar a mulher leitora. 

Porém, desta vez, o assunto em pauta são os investimentos. O enunciado, que tem como 

propósito comunicativo indicar 20 maneiras de ganhar mais dinheiro, é reforçado pela 

afirmação: “Se não consegue investir porque o salário nunca chega até o fim do mês, faça 

uma CPI nas suas contas. Anote diariamente tudo o que gasta. Há boas chances de achar 

despesas desnecessárias que podem virar uma poupança”. Mais uma vez, os verbos no 

imperativo estabelecem uma relação de diálogo (princípio da Comunicação para Mudança 

Social), além de tentar suscitar a ideia de credibilidade. A postagem obteve 424 curtidas, 21 

comentários e 196 compartilhamentos.  

No cenário feminista, há uma grande tendência de rotular a mulher da modernidade 

recente como consumista, visto que, em suas despesas, na maioria das vezes, constam itens 

considerados supérfluos. A lista é bem extensa e contempla, principalmente, roupas, calçados, 

artigos de maquiagem, beleza e perfumaria, além de gastos com procedimentos estéticos, 

como arrumar o cabelo, fazer a depilação e as unhas. Em algumas situações, o salário das 

mulheres tem uma grande importância para o orçamento familiar e, de acordo com os 

preceitos dos Movimentos Feministas, elas ingressaram no mercado do trabalho para 

contribuir com o sustento do lar (PINSKY, 2014); em outras, esse salário volta-se para 

investimento em si próprio ou, para o que se conhece popularmente, como 

complementaridade, isto é, elas destinam os salários para compra de roupas, calçados e 

artigos de higiene pessoal para toda a família. Isso, de certa forma, indica uma 

tradição/permanência, pois o homem, ao assumir os gastos “fixos” e essenciais para a 

sobrevivência humana, cumpre seu papel de provedor do lar, de mantenedor; enquanto que, os 

rendimentos da mulher passam a ser um extra, proporcionando à família maior estabilidade 
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econômica, como também status social, sem implicar na imprescindibilidade desses proventos 

para o suprimento das necessidades básicas. 

Podemos inferir, portanto, que o ingresso da mulher no mercado de trabalho, possível 

graças aos Movimentos Feministas, é considerado uma revolução, visto que muitas mudanças 

sociais podem ser descritas diante desse evento social.  A esse respeito, Pinsky (2012) explica 

que “a maior qualificação das mulheres abriu portas para a aproximação dos salários e para a 

valorização da figura da mulher ‘competente’, ‘empreendedora’, e obrigou os brasileiros a se 

acostumarem a ver mulheres em cargos de chefia ou comando de seus próprios negócios” 

(PINSKY, 2012, p. 534, grifos da autora). Esse é um reflexo de que o ingresso da mulher no 

mercado de trabalho gerou inúmeras transformações na sociedade; dentre elas, o 

comportamento dos indivíduos, a organização familiar, o poder aquisitivo e os objetivos de 

consumismo, além de outros que vão moldando as identidades femininas e transformando a 

sociedade ao longo do tempo, que, conforme Hall (2006), o sujeito se torna fragmentado e 

adquire várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas.  

Emerge, então, nesse contexto, a identidade de ‘mulher-maravilha’, porque concilia 

o fato de trabalhar fora, sem se desvencilhar dos papéis voltados ao lar. Há, também, a 

identidade da mulher consumista, que, ganha seu próprio dinheiro, investe na educação e 

qualificação profissional e busca, cada vez mais, a independência financeira; além da mulher 

competente, da mulher empreendedora, que sabe gerenciar empresas e tenta, da melhor 

forma possível, gerenciar suas atividades, seus papéis sociais. Essas fragmentações e essa 

fluidez das identidades são explicadas por Bauman (2005, p. 60) como necessárias, uma vez 

que, “uma identidade coesa, firmemente fixada e solidamente construída seria um fardo, uma 

repressão, uma limitação da liberdade de escolha. Seria uma incapacidade de destravar a porta 

quando a nova oportunidade estiver batendo”. 

Essas transformações – constatadas nas quatro postagens que representam essa 

temática − indicam o processo de ruptura (DEL PRIORE, 2013), ou ainda, mudanças 

sociais, de acordo com a Sociologia para Mudança Social (BAJOIT, 2008; PEDROSA, 2012), 

visto que, a mudança social pode ser entendida como a transformação da organização social, 

bem como as variações dos relacionamentos entre os indivíduos. Isso leva à percepção de que 

os papéis assumidos pelas mulheres sofreram significativas transformações, especialmente no 

que concerne à sua inserção no mercado de trabalho. Conforme já mencionamos, elas 

passaram a trabalhar para ajudar no orçamento doméstico. Hoje, esse cenário tende a mudar, 

uma vez que, estando bem qualificadas, as mulheres, dependendo do cargo que exercem, 
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visam à liderança, à independência financeira, além de demonstrarem maior persistência para 

atingir os objetivos profissionais. Por fim, consoante a discussão em nosso quadro teórico, 

enfatizamos a relação que existe entre a forma como o indivíduo desempenha um papel social 

e a influência desse desempenho para a formação das identidades. Assim, percebemos que ao 

assumir essas identidades – de “mulher-maravilha”, de competente, de empreendedora – a 

mulher exerce o papel da “excelente profissional”, visto que, concilia seus interesses pessoais 

e profissionais, embora para isso, implique em uma maior dedicação e tempo. 

 

 

 

3.5 A independência financeira e emocional:  

 

 

“Porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda, meu peito não é de 

silicone, sou mais macho que muito homem” – Pagu. Composição: Rita Lee e Zelia Ducan, 

2000. 

 

 

A sexualidade da mulher, antes da emancipação feminina e da luta pela igualdade de 

direitos, estava atrelada ao casamento. Segundo Del Priore (2013, p. 30), este era um indício 

de “respeitabilidade, ascensão social e segurança. Na sociedade tradicional, a mulher não 

possuía estatuto fora do casamento; ele era a única instituição que lhe permitia se realizar 

como um ser social”.  

Partindo dessa premissa, a sexualidade só era “permitida” depois que consolidado o 

casamento (até os anos 1960). Uma vez quebrada essa “regra social” e a mulher não casasse 

virgem, era dada como perdida, conforme aponta a psicanalista Betty Milan: “a virgindade era 

sagrada. Na prática, isso significa sexo vetado para os namorados ou noivos e obrigatório para 

os cônjuges. Não existia liberdade, e foi contra isso que a revolução dos anos 1960 se fez” 

(DEL PRIORE, 2013, p. 73). A partir dessa orientação, Carmen da Silva, escritora da coluna 

A arte de ser mulher, na revista Claudia, aconselhava que, para não “cair em tentação”, as 

mulheres deveriam evitar namoros e noivados longos, até porque, a moça não era bem vista 

na sociedade, podendo inclusive, gerar a ideia que ela não era “boa para casar”, e, por isso, o 

namorado ou noivo, podia evitar o pedido de casamento aos pais, conforme a tradição dessa 
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época. Essa ideia é confirmada pelas palavras de Duarte (2005), ao afirmar que “as matérias 

se colocavam contra a prática do sexo antes do casamento e viam a ‘perda’ da virgindade 

como erro ou fraqueza que deveriam ser evitado pelas moças. Os conselhos sobre como evitar 

noivados longos, além de liberdade nos namoros, eram temas de reportagens” (DUARTE, 

2005, p. 21, grifo da autora, adaptado). 

Pedro (2012) partilha da mesma ideia ao explicar que, entre as décadas de 1960 e 

1970, não se tinha acesso às informações sobre o prazer sexual e sobre o corpo, 

diferentemente de hoje. É relevante acrescentar que, durante muito tempo, acreditou-se que a 

mulher de respeito, distinta, não sentia prazer, nem tampouco, desejo, pois todos os seus 

interesses deveriam voltar-se à maternidade. Na atualidade, graças à pílula, o sexo não é mais 

visto, essencialmente, como uma questão moral mas, também, como um fator de bem estar e 

prazer. O aumento de divórcios não impede a mulher de recomeçar. Por isso, o álbum de 

família contém agora novos atores, como, por exemplo, os enteados, os meios-sogros e as 

produções independentes (PINSKY, 2014). Por ocupar novos postos de trabalho, elas buscam 

o equilíbrio entre o público e o privado. Em relação aos seus parceiros, novas regras surgem, 

além de práticas mais igualitárias. Graças à independência financeira, ela não fica mais casada 

por conveniência, dividida entre o desejo de libertar-se do que a incomoda e a estabilidade 

necessária aos filhos. Pelo contrário, se tornam independentes, emocionalmente, e traçam 

novos objetivos, refazem suas vidas, “se permitem” novas relações, amorosas e sexuais, sem 

se desvincular da responsabilidade com sua prole. 

 Nesse sentido, apesar de abrir espaço para abordagens do tema, Claudia o faz dentro 

de certos parâmetros: “as relações sexuais são restritas ao casamento e são heterossexuais; a 

presença do tema é precedida de justificativas quanto à sua importância; problemas sexuais 

não aparecem na seção de cartas; nos artigos o sexo é vinculado ao amor (conjugal)” 

(PINSKY, 2014, p. 297) e as diferenças de gênero são nítidas quando se trata de descrever o 

‘interesse por sexo’. Todavia, conforme já mencionado nesta pesquisa, a sexualidade não é 

uma temática predominante na revista Claudia, uma vez que o grupo Abril dispõe de uma 

revista com esse foco temático, a Nova Cosmopolitan. O que pode ser dito com mais afinco é 

que a Claudia se aventura a tratar dessa temática porque já existe a possibilidade histórica e a 

recorrência temática em revistas femininas para que isso ocorra, em outras palavras: há o 

interesse, as dúvidas são latentes, como também preocupações diversas com sexo, além de 

uma certa valorização da afinidade sexual com o preceito de felicidade conjugal. Em suma, 

essa revista feminina interage com as expectativas de seu público leitor.  
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 Contemplaremos, ainda, nesta seção temática, reflexões relativas aos estereótipos, 

impostos socialmente às mulheres. De um lado, a pressão exercida pela sociedade para que as 

mulheres sejam mães, associando a ideia de felicidade à maternidade; do outro, os mitos 

concernentes aos padrões de beleza, como, por exemplo, a ditadura da magreza e do cabelo 

liso. Vejamos assim as postagens que compõem esse recorte temático.  
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Postagem 17: 

 

 

 

Postagem 19: 
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As postagens selecionadas para discutir a independência financeira e emocional das 

mulheres remetem às mudanças sociais e ao feminismo, pois, como vimos no capítulo 

teórico, era papel da mulher cuidar da casa, dos filhos e do marido. Elas não trabalhavam fora, 

não estudavam e não tinham direito de opinar ou discutir qualquer assunto. Porém, desde o 

início dos movimentos feministas, em 1920, as mulheres buscam a igualdade de direitos 

(TOSCANO & GOLDENBERG, 1992). Paralelamente a essa busca, a revista Claudia, cuja 

primeira edição é de outubro de 1961, chega às bancas para aconselhar a mulher leitora. A 

partir de setembro de 1963, surge a seção A arte de ser mulher, redigida pela colunista e 

psicológa, Carmen da Silva. Seus artigos provocaram inúmeras reflexões e inquietações nas 

leitoras, promovendo profundas transformações no comportamento feminino. Sobre isso, 

Duarte (2005, p. 41, grifo da autora) relata que, para a jornalista, o que caracterizava a maioria 

dos consultórios das revistas femininas e periódicos de sua época era o “otimismo cego e o 

mais rançoso convencionalismo”.  

 Na contemporaneidade, deparamo-nos com um novo cenário. As mulheres adiquiriram 

direitos de extrema importância para sua inserção no meio social. Nessa perspectiva, os 

artigos da revista Claudia e as consequentes postagens na fanpage Claudia online 

caracterizam essa mudança social. As mulheres, hoje, assumem cargos inimagináveis e 

conciliam a profissão e os estudos com as tarefas domésticas, além de cuidar de si.  

Em função disso, as identidades dominantes foram (trans)formadas: de submissas e 

subserviente, elas passaram a ser vistas como “bem resolvidas”. Isso reflete no processo de 

formação da identidade individual, que, conforme Giddens (2002), é necessariamente 

relacionada com a vida em sociedade, uma vez que envolve normas, valores, crenças, imagens 

e representações em sua relação com os diferentes grupos (e/ou comunidades) de 

identificação e/ou pertencimento. Logo, o processo de interação entre o eu e a sociedade ajuda 

a ligar os mundos pessoal e público de um indivíduo. Essa posição é confirmada por Medeiros 

(2009, p.113) quando afirma que “a constituição de identidades individuais passa 

necessariamente pela adoção de pontos de vistas dos outros, dos grupos sociais de 

pertencimento ou dos grupos sobre os quais projetamos nossas aspirações”.   

 Dessa forma, entendemos que uma grande propulsora da mudança social e um 

indicador de (trans)formação identitária é a sexualidade da mulher, temática central da 

postagem 17, sob o título “As maiores queixas femininas sobre sexo!”. Durante séculos, a 

palavra “sexo” foi considerada tabu, principalmente para moças e senhoras de respeito. As 

mulheres não tinham direito sobre o próprio corpo e o prazer era visto como um desvio social, 
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como coisa de mulher cuja conduta era duvidosa. Em decorrência de tanta represália e dessa 

herança cultural, o que se vê são mulheres com queixas relacionadas ao sexo. Essa postagem 

obteve 451 curtidas, 5 comentários e 74 compartilhamentos. 

 A revista Claudia não tem seu foco voltado à sexualidade feminina, conforme já 

explicado anteriormente. Mesmo assim, por ser uma temática recorrente em revistas 

femininas e de amplo interesse das leitoras, a Claudia disponibiliza, em suas matérias, dicas 

de especialistas que auxiliam na resolução dessa problemática que atinge milhares de 

mulheres. De forma menos impactante – linguagem mais amena, porém clara e sem ser 

vulgar; além da associação da relação sexual ao amor e à fidelidade −, a revista orienta a 

mulher leitora (em sua maioria casada), conforme o perfil disponibilizado pelo site 

Publicidade Abril, a discutir a relação com o marido, indicar sutilmente do que gosta na 

intimidade, além de outras tantas orientações para “apimentar a relação”. Supomos que essas 

orientações pretendem, também, minimizar essas queixas, libertando as mulheres dessa 

herança cultural que associa sexo à maternidade e ao casamento, além do estigma criado sobre 

as “inovações” na relação sexual. 

Em contrapartida, estudiosas do feminismo, como Mary del Priore (2013) , Dulcília 

Helena Buitoni (2009) e Carla Silva Pinsky (2014) afirmam que as mulheres passaram por 

uma revolução sexual, levando em conta o fato de, hoje, discutirem de forma mais aberta 

sobre o prazer feminino e em relação aos direitos sobre o próprio corpo. De acordo com essas 

pesquisadoras, há revolução porque, na modernidade recente, as mulheres não estão mais 

presas às convenções do casamento – manter-se virgem até o casamento era uma regra social. 

Hoje, elas já não vêem o sexo apenas como princípio da procriação e o orgasmo como um 

direito apenas dos homens. As mulheres buscaram a liberdade sexual e com isso muita coisa 

mudou; inclusive, o número de parceiros por mulheres e o uso de preservativos de forma mais 

aberta e natural, visto que a gravidez indesejada não deve ser a única preocupação diante de 

um quadro alarmante de doenças sexualmente transmissíveis.  

 Sob a premissa de discutir outra temática, a postagem 18, que obteve 561 curtidas, 8 

comentários e 131 compartilhamentos, propõe reflexões para as mulheres internautaus: 

“Tenho de ser mãe?” “Preciso mesmo de um homem pra chamar de meu?”, “o que me faz 

sonhar?”. Esses questionamentos são muito comuns na modernidade recente, uma vez que as 

mulheres têm demonstrado que a felicidade não pode estar necessariamente associada ao 

casamento e ao fato de ser mãe. Algumas delas se sentem realizadas ao crescer na carreira, ter 

independência, viajar, curtir em festas com amigos, desfrutar da companhia dos pais, 
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diferentemente do que foi imposto há algumas décadas, em que as mulheres casavam e tinham 

filhos muito jovens, deixando os projetos pessoais em segundo plano. Porém, a revista 

Claudia infere que as mulheres ainda titubeiam para tomar determinadas decisões, como as 

mencionadas acima, comprável a partir da chamada da postagem: “Enfrente seus medos e 

aumente seu poder pessoal”.  

Diante desse processo de escolhas, entra em jogo a constituição das identidades 

individuais. Medeiros (2009, p.113) explica que “o eu é fundamentalmente uma estrutura 

cultural e social que se forma progressivamente, frutos das interações cotidianas, e o outro 

vem a ser um espelho no qual cada um se olha para reconhecer-se a si mesmo”. Logo, a 

formação dessas identidades ocorrem nos momentos de tensões, tendo em vista que só 

tendemos a “perceber as coisas e colocá-las no foco do nosso olhar perscrutador e de nossa 

contemplação quando elas se desvanecem, fracassam, começam a se comportar estranhamente 

ou nos decepciona de alguma outra forma” (BAUMAN, 2005, p.23). É nesses momentos de 

conflitos, de tensões e crises existenciais que tendemos a nos questionar o que de fato 

queremos, quem somos e qual o nosso papel na sociedade.  

Nessa perspectiva, verifica-se, nitidamente, o poder da mídia sobre as mulheres 

leitoras, assim como dos costumes de uma determinada época. A constatação a que chegamos 

é a de que o poder nem sempre é absoluto, pois os grupos podem exercer maior ou menor  

controle sobre outros grupos ou apenas controlá-los em situações ou domínios sociais 

específicos. Logo, nessa postagem, verificamos que as imposições sociais, de que as mulheres 

devem casar e ter filhos, foram naturalizadas para alguns grupos, mas outros tendem a 

questionar e resistir a essa instituição de poder.  

 A postagem 19 também discute as relações de poder que a mídia exerce sobre as 

leitoras/internautas. Porém, a temática em pauta é a ditadura da beleza, disseminada pelos 

meios de comunicação de massa: “Então se eu alisar meu cabelo vou me dar bem na vida? 

Ok. Mas quão livre é isso?”. No enunciado, verificamos que essa imposição vai desde adotar 

os cabelos lisos até buscar, incessantemente, o corpo “perfeito”. A postagem evidencia 

também um projeto desenvolvido pela escritora Robin Rice, intitulado “ Parem com a loucura 

da beleza”, cujo propósito é confrontar os padrões de beleza disseminados em anúncios 

publicitários. Por ser uma temática de grande interesse das mulheres na atualidade, o número 

de curtidas atingiu um total de 1.228 curtidas, 29 comentários e 143 compartilhamentos.  

Tratando dessa questão, Luca (2012) afirma que o corpo é apresentado como matéria 

plástica, passível de ser modificado, além de ser tratado de forma separada (rosto, lábios, 
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cabelo, seios, braços, pernas, barriga, bumbum) e que parece independer de características 

individuais. Logo, “a beleza, tomada como padrão único e universal, comparece como algo a 

ser conquistado e/ou adquirido via força de vontade, rigor e disciplina capaz de vencer estrias, 

celulite, quilos a mais” (LUCA, 2012, p. 464).  A autora acrescenta ainda que para moldar o 

que parece “inadequado”, algumas mulheres estão dispostas a investir em cirurgias estéticas, 

tudo para retirar, corrigir ou acrescentar. 

 Situando-se nesse contexto de busca pela perfeição, pelo corpo “magro, sarado e 

curvilíneo” (DEL PRIORE, 2013), a matéria discute sobre doenças comuns decorrentes desse 

processo. Dentre essas doenças, destacam-se a bulimia e a anorexia 29. Salientamos que, 

concordando com Del Priore (2013) e Sant’anna (2014), o modelo do corpo, do cabelo e das 

sobrancelhas sofreu mudanças sociais e culturais; isso porque a cultura de um povo 

influencia na maneira de se apresentar no meio social. Portanto, o indivíduo tende a 

acompanhar essas mudanças, adotando, na maioria das vezes, o modelo vigente.  

 A postagem 20, encabeçada pelo enunciado “Cresce o número de maridos que ficam 

em casa cuidando dos filhos”, discute a “inversão” dos papéis  entre homens e mulheres. É 

fato que homens executando tarefas domésticas e cuidando dos filhos enquanto as mulheres 

trabalham suscitam discussões e até preconceito. Como o tema da postagem incide sobre a 

trajetória da mulher na busca pela emancipação, o número de curtidas (1.682), comentários 

(36) e compartilhamentos (399)  comprovam o interesse das internautas. 

 Dentre os comentários mais relevantes, destacamos: 1− “Tem homem que é melhor 

“mãe” e dona de casa  que certas mulheres relaxadas e sem paciência”; 2 − “Se lutamos por 

igualdade temos que apoiar as escolhas deles também”; 3 − “Engraçado, muitas mulheres 

dizem q serviço d casa não eh facil, q nunca termina, q os que trabalham fora tinham que 

valorizar mais suas mulheres por cuidarem da casa e dos filhos, mas qdo são os homens q 

assumem esse papel são acomodados? Vagabundos?”; 4 − “Vale a pena e valoriza as 

mulheres  que querem trabalhar e são capazes de trazer mais dinheiro que os homens. E se 

eles gostam porque não?”. Em todos esses pronunciamentos, percecebemos a manifestação de 

julgamento, de estima social, pois envolvem admiração e crítica sem implicações legais 

(normalidade, capacidade, tenacidade); e expansão dialógica, uma vez que o enunciador faz 

                                                           
29  Em síntese, entendemos que a bulimia “é um distúrbio caracterizado por episódios recorrentes e 

incontroláveis de grandes quantidades de alimentos, geralmente com alto teor calórico, seguidos de reações 

inadequadas para evitar o ganho de peso”, dentre eles, uso de laxantes, indução ao vômito, longo período de 

jejum e prática intensa de exercícios físicos. No que diz respeito à anorexia, explicamos que esta “é um distúrbio 

alimentar resultado da preocupação exagerada com o peso corporal, que pode provocar problemas psiquiátricos 

graves. A pessoa se olha no espelho e, embora extremamente magra, se enxerga obesa”. Disponível em < 

http://drauziovarella.com.br/mulher-2/> Acesso em 25. mar. 2015. 

http://drauziovarella.com.br/mulher-2/
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com que sua proposição seja apenas uma das diferentes possibilidades de posições que pode 

assumir, propiciando, desse modo, a abertura de posicionamentos alternativos, de aceitação ou 

de rejeição.  

Em contrapartida, há contração dialógica nos seguintes comentários: 5 − “Parece 

legal mas a realidade é outra”; 6 − “Nem pensar que eu ia trabalhar todos os dias e o homem  

ficava em casa. Essas modernisses comigo não pegava não”; 7 − “Erradíssimo!!! Deveriam 

estar trabalhando nos EUA tem creches ótimas!!!”. Como vemos, os exemplos confirmam o 

fato de que os enunciadores assumem uma posição de desacordo ou de rejeição, além de afeto 

negativo nas expressões “Nem pensar que eu ia trabalhar todos os dias e o homem  ficava em 

casa” e “Erradíssimo!!!”. Essas avaliações são lexicalizadas e indicam indignação das 

internautas pelo fato da fanpage, implicitamente, indicar que os homens também são capazes 

de cuidar do lar, dos filhos e serem felizes ao realizarem essas tarefas, conforme os elementos 

verbais “cada vez mais homens estão assumindo as tarefas domésticas e até se empolgando 

com isso”, e os elementos visuais, que retratam homens em espaços públicos, como parques, 

com carrinhos de passeios, cuidando das crianças.  

Essa postagem contempla mudanças sociais, uma vez que, no parecer de Fairclough 

(2008), a ocorrência de mudança envolve não só o processo de adaptação, como também um 

cruzamento de fronteiras. A explicação para tal ocorrência deve-se ao fato de as pessoas 

apresentarem a capacidade de agir ou de atuar de modos inesperados. É possível comprovar 

isso a partir das divisões quanto à forma de se posicionar nos comentários. Algumas 

internautas julgam essa inversão dos papéis como um fato natural diante do cenário atual, do 

processo de globalização; outras não aprovam essa nova configuração, em que as mulheres 

trabalham e são responsáveis pelos gastos domésticos, e os homens cuidam das crianças e do 

lar.  

 Dessa forma, verificamos que há rupturas nas formas de pensar, nas posições sociais 

assumidas, nos papéis masculinos e femininos e nas identidades. Nesse caso, devido ao 

processo de emancipação, temos a identidade de mulheres independentes, libertas, vaidosas 

e abertas para novas experiências. Estamos na era em que a política-vida está em foco, 

visto ser uma política do estilo de vida (GIDDENS, 2002), isto é, as mulheres escolhem como 

querem viver, se vão executar vários papéis sociais ao mesmo tempo ou dividi-los com outros 

indivíduos, participantes do processo de interação. Assim, do ponto de vista desta 

investigação, revelam-se mulheres “bem resolvidas”.  
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Em síntese, compreendemos que essas rupturas são possíveis, dentre outros fatores, 

devido à busca pela igualdade de direitos. Mulheres trabalhando e homens em casa cuidando 

do lar e da prole era inadmissível antes dos Movimentos Feministas. Na modernidade recente, 

percebemos que essa prática está se naturalizando, principalmente quando a mulher tem um 

maior nível de escolaridade ou maior qualificação profissional em relação ao homem, 

permitindo assim a conquista de novos espaços e a representação de novos papéis. 

 

 

 

3.6 O culto ao belo: 

 

 

“Vai no cabeleireiro, no esteticista, malha o dia inteiro, pinta de artista, saca dinheiro, vai de 

motorista com seu carro esporte, vai zoar na pista. Final de semana... na casa de praia, só 

gastando grana, na maior gandaia, vai pra balada, dança bate estaca com a sua tribo 

até de madrugada” – Burguesinha. Composição: Seu Jorge; Gabriel Moura e Pretinho da 

Serrinha, 2007. 

  

 

Nas reportagens da revista Claudia, verificamos que, todas as seções se configuram 

como guias, como ao indicar, por exemplo, o corte de cabelo que está em alta, como fazer 

uma maquiagem que realce a beleza e expressividade do rosto, além de retratar, nos anúncios 

publicitários, os melhores produtos e tratamentos para cuidar do cabelo, da pele, das unhas, do 

corpo no geral. 

A esse respeito, Novaes (2011) afirma que em uma sociedade imagética não se pode 

desconsiderar os traumas e os constrangimentos decorrentes de todas as normatizações sociais 

que incidem sobre o corpo, em especial, o feminino. A autora acrescenta que mulher e beleza 

estabelecem uma associação que advém da história, ao passo que a feiura, hoje ligada à 

gordura e ao envelhecimento, é considerada maior forma de exclusão social. Assim, com os 

avanços tecnocientíficos e o desenvolvimento da medicina, o que parecia inatingível, ou 

impossível, ganha cada vez mais espaço. Quase tudo no corpo humano parece ser 

transformável, mutável ou recriado por meio das intervenções cirúrgicas, ou de novas 
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técnicas, como bronzeamento artificial e a criolipólise 30. Acreditamos, como Novaes (2011, 

p. 481), que “o impacto da moda do culto ao corpo sobre a sociedade só pode ser detectado a 

partir da compreensão da maneira como seus ditames são interpretados pelos indivíduos que, 

no interior de diferentes grupos sociais, lhes emprestam significados próprios”. 

É no cerne dessas transformações que as mulheres buscam manter um status conferido 

por meio de sua jovialidade, de sua beleza, de seu poder de atração sexual e, finalmente, do 

quanto podem retardar os efeitos do envelhecimento. Para isso, investem em cosméticos, 

dietas, exercícios físicos, cirurgias corretivas ou próteses de silicone para alcançarem o corpo 

desejado. A imagem do belo corpo explica os anseios dessas mulheres. Assim, seja por 

intervenções cirúrgicas, seja por meio de roupas, cosméticos e adereços, passageiramente ou 

de forma fixa, o corpo é sempre transformado em um símbolo. Por isso, “a moda do corpo 

magro, esbelto, sarado, saudável e cuidado chegou para ficar. A fugacidade do belo e sua 

submissão a modelos e interesses da cultura de massa agravam a dor das pessoas – sobretudo 

das mulheres – que fazem do corpo um calvário” (NOVAES, 2011, p. 491).  

 Em linhas gerais, as mulheres estão suportando dor ao recorrerem aos procedimentos 

cirúrgicos, despendem um pouco do seu curto tempo, investindo dinheiro e tudo mais que seja 

necessário para ter o corpo desejado, imposto socialmente a partir de um padrão ideal, 

veiculado nas instâncias midiáticas, institucionalizando, assim, a dicotomia entre o feio e o 

belo. 

Vejamos as postagens escolhidas para representar o perfil da mulher que se embeleza, 

que está sempre buscando mais artifícios para estar mais bonita e com a estima elevada. 

 

 

                                                           
30 Método para eliminar gordura localizada, sem uso de agulhas ou intervenções cirúrgicas. Essa eliminação é 

feita através do resfriamento das células de gordura. Disponível em 

<http://www.bolsademulher.com/beleza/criolipolise> Acesso em 04. dez. 2015. 

http://www.bolsademulher.com/beleza/criolipolise
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Postagem 21: 

 

 

Postagem 23: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postagem 22: 

 

 

Postagem 24: 
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As revistas femininas, desde o seu surgimento, adotaram, em suas edições, matérias e 

anúncios publicitários que evidenciam produtos de beleza e procedimentos que “prometem 

maravilhas”. São xampus, máscaras de tratamento, tonificantes, maquiagem, depilação, 

hidratação, cortes de cabelo, bronzeamento e tudo que há de mais moderno no mercado, 

estimulando o imaginário das mulheres e instigando ao consumo desses produtos e serviços 

oferecidos, na maioria das vezes, em salões de beleza e clínicas estéticas. 

Sant’anna (2012) explica que feiura e velhice deixaram de ser palavras usuais na 

imprensa. “Enquanto esta difundia as vantagens de ‘passar o corpo a limpo’ – com cirurgias, 

depilações audaciosas, aplicações de toxina botulínica e ácido hialurônico −, técnicas como as 

do programa Photoshop inventavam belezas com precisões e clarezas até então nunca vistas” 

(SANT’ANNA, 2012, p. 123, grifo da autora). 

 De modo semelhante, a postagem 21 contempla os cuidados com o corpo; 

especificamente, temos a indicação de “4 aulas que estão em alta nas academias”. Conforme 

já mencionado, o corpo “malhado”, “sarado”, “esculpido” está na moda e, por esse motivo, o 

número de academias vêm aumentando cada vez mais e virando moda desde a década de 

1980, consoante Sant’anna (2012). A autora acrescenta ainda que os corredores ganharam 

praias e avenidas. Paralelamente, os efeitos positivos de “suar a camisa” incluíram aparelhos 

de ginástica, bebidas isotônicas, tênis, moletom e outras vestimentas esportivas. “A seguir, 

seria a vez das vitaminas destinadas a combater o cansaço: diferentemente dos anabolizantes, 

a vitamina C passou a ser considerada um ‘doping legal’” (SANT’ANNA, 2012, p. 122, grifo 

da autora).  

 Diante desse cenário, a revista Claudia dá dicas de qual atividade física mais convém 

para perfis distintos de leitoras, levando em consideração o tipo de ambiente que mais agrada, 

se prefere aeróbico ou musculação; se gosta de correr ou pedalar; artes marciais ou dança. A 

revista, ao listar inúmeras possibilidades de atividade física, afirma, explicitamente, que não 

cuidar da saúde e da estética do corpo, por não gostar de nenhuma atividade, não é uma 

desculpa coerente. A postagem recebeu 405 curtidas e 74 compartilhamentos. 

 A postagem 22 traz como reflexão uma dúvida recorrente entre as leitoras de revistas 

femininas – o uso do batom escuro. Por muito tempo, ele foi visto como uma cor para 

mulheres de ideias mais avançadas ou para artistas em cena, tendo em vista, a premissa de que 

“a pintura do rosto não rimava com jovens decentes, de bons costumes. Havia uma forte 

oposição entre o corpo natural e a aparência artificial. No começo do século XX, a beleza era 

vista como uma dádiva divina. À mulher cabia conservá-la, com recato e comedimento” 
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(SANT’ANNA, 2012, p. 105-106). Hoje, os especialistas explicam que, usando o tom certo 

para cada tipo de pele, ele funciona como um toque de sofisticação ou um diferencial em uma 

produção mais básica. Há, nesse caso, a manifestação de uma mudança social quanto ao uso 

do batom escuro que, na maioria das vezes, relaciona-se ao tom vermelho. Essa mudança 

pode ser comprovada pelo discurso da revista, quando evidencia na postagem “Veja truques 

simples e rápidos para deixar seu batom mais versátil, montando um look fresco e outro mais 

intenso, aproveitando o item por um dia inteiro”. Com isso, subentende-se que o batom 

escuro pode ser usado tanto pelo dia, quanto pela noite, em diversas ocasiões. Nessa 

postagem, verificamos 571 curtidas e 43 compartilhamentos. 

 A postagem 23 versa sobre hidratação para os cabelos; a 24, para o rosto. Elas contam 

com 268 curtidas e 64 compartilhamentos. Com indicações de passo a passo e dos produtos 

adequados, a revista cumpre seu propósito, pressupondo que as mulheres adotam as técnicas, 

economizando tempo e dinheiro, pois os serviços nos salões de beleza e nas clínicas de 

estética demandam custos altos e alguns procedimentos são mais simples e possíveis de 

realizar em casa.  

Essa questão do consumo é evidenciada nos Estudos Culturais. Associada à 

hipomodernidade (LIPOVETSKY & SERROY, 2011), vivemos uma nova era do consumo, 

em que, os símbolos que caracterizam as satisfações individuais são prioridade, como o 

celular, o notebook, o videogame. Essa era hipermoderna caracteriza-se, portanto, por uma 

nova revolução consumista, em que esses equipamentos se constituem como elementos de 

desejo do indivíduo, além de uma nova configuração nas atividades diárias, visto que, cada 

um administra seu tempo como bem lhe aprouver, por estar menos sujeito às coerções 

coletivas e muito mais preocupado em obter tudo o que se relaciona a seu conforto próprio, à 

sua maneira de viver, ao seu modo de se comportar, escolhendo um mundo seu.  

Salientamos que, quando as revistas femininas passaram a retratar a temática da 

beleza, o teor dos artigos e dos anúncios publicitários estava voltado para produtos que 

promovessem, principalmente, a higiene feminina e o bem estar, como, por exemplo, o uso do 

absorvente e como driblar os desconfortos do período menstrual.  A esse respeito, Sant’anna 

(2014) indica que em pleno crescimento dos setores da classe média brasileira e do comércio 

de roupas industrializadas, quanto mais a satisfação com o consumo era valorizada, mais os 

produtos desconfortáveis tendiam a ser esquecidos. Nos manuais e conceitos de beleza, as 

promessas de embelezamento fácil e “milagroso” se multiplicaram, fortalecendo a premissa 



 

139 
 

das relações de poder existentes entre a mídia e os leitores, bem como entre os anunciantes e 

os consumidores.  

Diante desse cenário, verificamos que a questão da beleza também passou por 

profundas mudanças. Antes, a higiene e a boa aparência era o primordial. Na modernidade 

recente, ao utilizar diversos produtos e recursos, as mulheres visam à jovialidade, à beleza e à 

sensualidade. Os produtos acompanham as mudanças tecnológicas e as técnicas exigem 

profissionais qualificados. Surge, então, nesse cenário, “a embelezada da pós-modernidade”, 

cujas identidades em evidência, são de mulheres vaidosas, consumistas, versáteis e 

“antenadas” com as tendências da moda e do mercado. Se levarmos em consideração as 

tradições de que antes elas consumiam somente o necessário, para mostrarem-se econômicas, 

há (trans)formação nessas identidades, sendo o ingresso no mercado de trabalho e a 

independência financeira os fatores que determinam essa construção identitária.  

Vale salientar que, nesse processo de fragmentação das identidades, o conceito de 

autoidentidade (GIDDENS, 2002) é imprescindível para que compreendamos que somos que 

fazemos de nós mesmos, o que programamos para ser. O autor reitera que a trajetória do eu 

tem uma coerência proveniente de uma consciência cognitiva das várias fases da vida. Em 

virtude disso, em alguns momentos, ocorre a autorrealização, que, por sua vez, é entendida em 

termos de um equilíbrio entre oportunidade e risco. É assim que enxergamos a 

(trans)formação das identidades femininas quanto ao seu corpo; elas buscam a realização 

pessoal, a satisfação da imagem que vêem diante do espelho e, com isso, elevam a estima, 

embora, para que tudo isso se materialize, elas precisem correr riscos. 

 É relevante frisar ainda que há ruptura no que diz respeito aos cuidados com o corpo, 

com a estética, pois as mulheres exerciam papéis que implicavam zelo com os filhos e com o 

marido; o bem-estar delas ficava em segundo plano. Na modernidade recente, verificamos que 

há uma preocupação mais evidente com a forma como se apresentam, isto é, como se vestem, 

se a pele tem viço, se a roupa cai bem, se os acessórios e a maquiagem estão adequados à 

situação. Enfim, a mulher na atualidade passou a dedicar um tempo para cuidar de si, 

implicando, em mais um papel a ser assumido. 

 Nessa temática, não há comentários que possibilitem a categorização quanto ao 

Sistema de Avaliatividade, o que nos permitir deduzir que há um pequeno interesse em 

relação a essa temática, embora seja recorrente em revistas femininas e seja imprescindível 

para o entendimento de nossa pesquisa sobre os múltiplos papéis que as mulheres assumem na 

contemporaneidade. 
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Após a análise dessas três temáticas – A mulher no mercado de trabalho; A 

independência financeira e emocional; O culto ao belo – verificamos que os papéis da 

excelente profissional, da bem resolvida e da embelezada da pós-modernidade, 

respectivamente, indicam rupturas, conforme Del Priore (2013). Em linhas gerais, as 12 

postagens e os comentários retratam as rupturas dos papéis femininos, possíveis graças aos 

movimentos feministas e, consequentemente, a busca pela igualdade de direitos. Essas 

postagens, implicitamente (ou não), discutem como as mulheres assumem duplas, ou até 

mesmo, triplas jornadas ao conciliar o trabalho fora de casa com o trabalho doméstico; como 

tentam romper com os modelos impostos socialmente (GIDDENS, 2002), dentre eles, os que 

estão associados à sexualidade; e como julgam relevante cuidar do corpo, garantindo assim, a 

satisfação com a aparência.  

 

 

 

Resultados e discussões  

 

 

 Conforme verificamos em nossas análises, a revista feminina Claudia e, 

consequentemente, a fanpage Claudia online, aborda, em seus artigos, diversas temáticas que, 

por sua vez, se configuram como recorrentes devido ao interesse das mulheres 

leitoras/internautas. Para fins de comprovação dessa recorrência, realizamos uma ampla coleta 

de postagens e seus respectivos comentários. Dentre inúmeras temáticas e opiniões, 

selecionamos as que discutem, abertamente, como preparar uma receita e agradar o cônjuge; 

sobre a educação dos filhos (rebeldia, escolha da profissão, a primeira relação sexual das 

meninas); o mercado de trabalho e as áreas de maior “receptividade feminina”; as questões 

amorosas e como enxergam, hoje, o casamento, assim como, a indicação de produtos de 

beleza que prometem uma excelente relação custo/benefício. 

Em síntese, as seis temáticas escolhidas são: a educação dos filhos; os cuidados com o 

lar; o casamento; a mulher no mercado de trabalho; a independência financeira e emocional; o 

culto ao belo. A escolha desses temas remeteu-nos à constatação da discussão, na fanpage 

Claudia online, de seis papéis que as mulheres exercem na modernidade recente, conforme o 

quadro a seguir: 
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Temática 

recorrente na 

fanpage 

Claudia online 

Papéis que as 

mulheres 

exercem 

Soma do 

número de 

curtidas das 

4 postagens 

Soma do número de 

compartilhamentos das 

4 postagens 

Permanências ou 

rupturas 

A educação 

dos filhos 

 

A mãe zelosa 4.291 2.419 Permanências 

Os cuidados 

com o lar 

 

A boa dona 

de casa 

2.011 508 Permanências 

O casamento A romântica 

incorrigível 

2.841 969 Linha transitória 

entre 

permanências e 

rupturas 

A mulher no 

mercado de 

trabalho 

A excelente 

profissional 

1.739 469 Rupturas 

A 

independência 

financeira e 

emocional 

 

A bem 

resolvida 

3.922 747 Rupturas 

O culto ao belo A embelezada 

da pós-

modernidade 

 

1.512 224 Rupturas 

 

Quadro 04- Síntese das temáticas/papéis, número de curtidas/compartilhamentos e indicação de 

permanências ou rupturas (Elaborado pela autora) 

 

 

Como podemos comprovar, no quadro acima, esta pesquisa retratou três papéis que 

indicam permanências – a mãe zelosa, a boa dona de casa e a romântica incorrigível – e três 

papéis que indicam rupturas – a excelente profissional, a bem resolvida e a embelezada da 

pós-modernidade. Vale salientar que, o papel da romântica incorrigível demarca um processo 

de transição entre as permanências e as rupturas, uma vez que, as mulheres apresentem 

diferentes formas de enxergar os relacionamentos afetivos, e até mesmo, o casamento. Nesse 

sentido, é válido sublinhar que, o papel da boa esposa suscita uma linha transitória entre as 

permanências e rupturas pelo fato de que as mulheres, na atualidade, podem escolher casar 

ou ficar solteira, ter filhos ou não, conciliar o casamento e a constituição familiar ao trabalho 

ou investir, fortemente, na carreira profissional. Dessa forma, entendemos que há escolha do 

estilo de vida, isto é, as mulheres tendem a optar por aquilo que mais lhes convém. A esse 

processo de escolha, Giddens (2002) nomeou política-vida.  
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 O quadro nos permite inferir, também, que as temáticas voltadas para as 

permanências, em especial a educação dos filhos, demandam um maior interesse das 

leitoras/internautas, conforme a soma do número de curtidas e compartilhamentos de cada 

temática e seu respectivo papel social. Esse alto índice legitima os propósitos comunicativos 

da fanpage Claudia online, uma vez que comprova a aceitação das matérias em discussão, 

como também, a disseminação das ideias veiculadas. Esta, através dos compartilhamentos, ao 

passo que aquela, das curtidas.  

 

Vejamos, então, os principais aspectos discutidos nas postagens escolhidas para 

representar os seis papéis: 

 

1. A mãe zelosa: O papel de cuidar e orientar os filhos, sem dúvidas, é o papel feminino que 

mais caracteriza a tradição, conforme a proposta da Sociologia para Mudança Social, 

defendida por Pedrosa (2012), Bajoit (2008) e Sztompka (2005). Por isso, as postagens na 

fanpage apontam dicas e orientações de como educar os filhos, como agir em diversas 

situações, de acordo com a faixa etária deles. É muito comum nos depararmos, na revista 

Claudia e na fanpage Claudia online, com artigos que retratam a rebeldia dos adolescentes, o 

egoísmo de filhos únicos, a reação das crianças diante da separação dos pais, entre outros 

assuntos do cotidiano. Assim, as quatro postagens escolhidas se configuram como uma 

orientação para exercer o papel de mãe, da mãe zelosa. No que diz respeito aos estudos 

feministas, percebemos que há uma permanência (DEL PRIORE, 2013) quando aos valores, 

as normas e as crenças voltadas para o exercício da maternidade. Em síntese, a mulher tem, 

ainda, uma maior responsabilidade na educação dos filhos, que, por sua vez, implica em 

relações de poder social, em que o homem exerce a função de gestor, administrador do lar; 

enquanto as mulheres exercem a função de cuidar e zelar pelo bem estar de sua prole. Para a 

assunção desse papel, as identidades individuais e coletivas entram em cena, destacando-se a 

identidade da mãe protetora.  

 

2. A boa dona de casa: Visto como um papel tradicionalmente feminino, devido à imposição 

da sociedade patriarcal e conservadora (BUITONI, 2009), cuidar do lar, dos afazeres 

domésticos também é um papel que tem notoriedade nas postagens e comentários da fanpage 

Claudia online. Elas trazem dicas de culinária, de inovações em eletrodomésticos, de como 

ser econômica e de como administrar melhor o tempo, conciliando as tarefas domésticas com 
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as outras atividades da vida agitada. Há, então, uma permanência (DEL PRIORE, 2013) 

desse papel. Ressaltamos que a expressão “permanência”, em nossa tese, não assume uma 

conotação negativa, visto que o indivíduo tem liberdade para escolher seu estilo de vida, além 

de como se darão os processos de interação e representação (GOFFMAN, 1985; ZANATTA, 

2011). Verificamos também que há uma forte relação de poder da mídia, que dissemina a 

ideia de que a mulher deve ser “prendada”, “habilidosa” e “econômica”, atuando assim, na 

(trans)formação das identidades femininas.  

 

3. A romântica incorrigível: Durante muitas décadas, a mulher foi responsabilizada por zelar 

pelo relacionamento. Como tradição, a mulher deveria casar, procurar agradar o cônjuge, ser 

subserviente e prezar pela harmonia familiar. Na modernidade recente (MOITA LOPES, 

2013), as mulheres tentam quebrar as amarras sociais (GIDDENS, 2002), porém ainda são 

rotuladas, em sua grande maioria, como românticas e sentimentais, que associam o ideal de 

felicidade e ascensão social ao matrimônio e a constituição familiar. Por isso, conforme 

discutimos anteriormente, este papel indica uma transitoriedade entre a permanência e a 

ruptura, consoante as premissas de Del Priore (2013). Devido à liquidez das identidades 

(HALL, 2006; BAUMAN, 2005) e, principalmente, às crises identitárias (WOODWARD, 

2000), supomos que as leitoras/internautas da fanpage Claudia online se questionem quanto 

ao seu papel no mundo, além das dúvidas existenciais sobre as escolhas que devem fazer 

quanto ao casamento, aos filhos e à carreira profissional. 

 

4. A excelente profissional: Demarcando as primeiras mudanças sociais (SZTOMPKA, 

2005; BAJOIT, 2008; PEDROSA, 2012), esse perfil mostra o ingresso da mulher no mercado 

de trabalho (TOSCANO & GOLDENBERG, 1992) e como a fanpage orienta na 

administração das múltiplas tarefas que as mulheres exercem, por trabalharem fora de casa. A 

imprensa feminina, de uma forma geral, suscita a ideia de que as mulheres na modernidade 

recente têm duplas ou até triplas jornadas (BUITONI, 2009), pois houve um acúmulo de 

funções, disseminando o mito da “mulher-maravilha”, por ter uma sobrecarga de tarefas. Esse 

papel, portanto, implica em um processo de ruptura (DEL PRIORE, 2013), por se 

desvencilhar dos parâmetros estabelecidos pela sociedade tradicional às mulheres. Emerge aí 

as identidades de mulheres competentes, independentes e persistentes.  
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5. A bem resolvida: Na contemporaneidade, costuma-se afirmar que bem resolvida é a 

mulher independente financeira e emocionalmente. É aquela que sabe manter o equilíbrio 

diante dos problemas e não aceita os rótulos impostos socialmente, como, por exemplo, 

“mulher para casar é a mulher prendada”; “mulher tem que ficar em casa cuidando dos 

filhos”; “mulher só pilota fogão”, entre tantos outros. A ruptura (DEL PRIORE, 2013) 

desses rótulos é decorrente das inúmeras mudanças sociais que perpassa a sociedade 

(SZTOMPKA, 2005), dentre elas, a escolha do estilo de vida – política-vida (GIDDENS, 

2002). Nessa circunstância, constata-se a quebra da hegemonia masculina, defendida por 

Bourdieu (2005), quando associa aos homens uma posição dominante e às mulheres, uma 

condição de subalterna. Essa quebra nas relações de poder (VAN DIJK, 2008) dos homens 

sobre as mulheres caracteriza o que Moita Lopes (2013) chama de modernidade recente. Esta, 

por sua vez, justifica as múltiplas identidades (HALL, 2006; BAUMAN, 2005) que 

assumimos ao longo de nossa história.  

 

6. A embelezada da pós-modernidade: Os cuidados com o cabelo, a pele e as unhas sempre 

foram evidenciados em revistas femininas (BUITONI, 2009). Dicas de maquiagem, 

tendências de corte e cor dos cabelos, além de procedimentos que prometem uma pele lisinha 

são temáticas comuns na fanpage Claudia online. As mulheres, na atualidade, são instigadas a 

se cuidar, realçando, assim, a beleza, que, por sua vez, é discutida, nesta tese, à ótica de 

Sant’anna (2012). Há um processo de ruptura (DEL PRIORE, 2013) quanto aos ideais de 

beleza em diversos momentos da nossa história. Antes o ideal voltava-se para o corpo cheio, 

arredondado, que sugerisse fartura à mesa e, consequentemente, o cumprimento das 

obrigações dos homens como mantenedores do lar; hoje, esse ideal está interligado ao corpo 

“sarado”, “escultural” e “turbinado”, passível de transformações, embora recorra às 

intervenções cirúrgicas (NOVAES, 2011; DEL PRIORE, 2013). Por fim, verifica-se uma 

forte influência da mídia – revista Claudia e fanpage Claudia online – na imposição de 

modelos estéticos, como também, no incentivo ao consumo. Ocorre, portanto, o que a 

Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso categoriza como poder-influência 

(PEDROSA, 2012). Esse meio de comunicação de massa além de exercer relações de poder 

sobre as leitoras/internautas atuam, também, no imaginário delas, possibilitando assim, a 

fragmentação das identidades (HALL, 2006). 
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Nessa linha de compreensão dos papéis atribuídos às mulheres, analisamos, em um 

quadro-resumo, como estes sinalizam permanências ou rupturas, a partir das concepções do 

feminismo e da Sociologia para Mudança Social. 

 

 

Papéis assumidos Trechos das postagens Síntese das análises  

 

 

 

 

 

A mãe zelosa 

“Comparações, chantagens e 

promessas podem influenciar na 

maneira como a criança 

desenvolve a coragem em 

situações do dia a dia”; 

“Crianças organizadas serão 

adultos mais responsáveis. Com 

medidas simples, você ajuda os 

pequenos no futuro”; “Veja as 

10 competências que seu filho 

precisa aprender”; “Conquiste a 

sensação de missão cumprida”. 

- Lições de como educar os 

filhos; 

- Aconselhamento da revista 

Claudia – como educar e como 

reverter situações de conflito no 

cotidiano; 

- Permanências/tradições no 

papel de mãe, imposto pela 

sociedade patriarcal; 

- Identidades de protetoras, 

transformadas mediante os 

variados contextos sociais; 

- Relações de poder do meio de 

comunicação de massa sobre as 

leitoras/internautas e da mãe 

sobre o filho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A boa dona de casa 

“Ainda não sabe o que servir 

aos convidados durante o 

jogo?”; “Aprenda pequenos 

segredos que fazem uma pessoa 

sem grandes conhecimentos 

culinários parecer um grande 

chef de cozinha!”; “Para ajudar 

você a preparar essas gostosuras 

de forma prática, separamos 

mais de 30 eletrodomésticos 

que vão deixar sua casa 

saborosa sem muita mão de 

obra! Escolha os que você vai 

mais usar mais”; “Não sabe 

mais onde usar o bacalhau que 

sobrou da ceia?”  

- Dicas de como ser uma boa 

dona de casa e de como ser 

mais ágil nas tarefas diárias;  

- Indução da mídia impressa e 

virtual – Claudia e fanpage 

Claudia online – de que as 

mulheres são as responsáveis 

pelos afazeres domésticos, 

alimentando o estereótipo de 

“rainha do lar”. 

- Perpetuação do papel da boa e 

econômica dona de casa: 

Permanências/tradições; 

- Construção identitária da 

“mulher prendada”, que tem 

dotes culinários e sabe agradar 

o cônjuge; 

- Relações de poder do homem 

sobre a mulher, devido às 

manutenções da sociedade 

machista e conservadora; 

 

 

 

 

 

 

 

“A proposta é ajudar o casal a 

encontrar uma forma harmônica 

de se relacionar”; “Somos uma 

espécie que busca vínculos”; 

“Já pensou na música que vai 

tocar no seu [casamento]?”; 

- Discussões sobre os 

relacionamentos afetivos, o 

casamento e dicas de como 

manter uma relação saudável; 

- Divisão de opiniões quanto à 

obrigatoriedade do casamento, 
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A romântica incorrigível 

“Apoiados em pesquisas, três 

especialistas ajudam casais a 

driblar as dificuldades da vida a 

dois a manter a saúde do 

casamento. Veja as dicas”. 

suscitando assim, a linha 

transitória entre as 

permanências/tradições e as 

rupturas/mudanças sociais; 

- Identidade da “mulher 

romântica”, que está sempre 

preocupada em manter a relação 

saudável. Há evidências de 

crises identitárias, uma vez que 

o número de divórcios 

aumentou nas últimas décadas. 

- Relações de poder da mídia 

sobre as leitoras e da sociedade 

sobre as mulheres, uma vez que, 

as mulheres solteiras e 

separadas não são bem vistas no 

meio social (conservadorismo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A excelente profissional 

“Saiba como escutar os 

feedbacks no trabalho e aprenda 

com eles para continuar 

crescendo”; “Trabalho x vida 

pessoal: expert em carreira 

reflete sobre o mito da mulher 

maravilha”; “E pra você? O que 

torna um trabalho ideal”; “Se 

você não consegue investir 

porque o salário não chega até o 

fim do mês, faça uma CPI nas 

suas contas”. 

- Orientações do meio de 

comunicação de massa de como 

as mulheres podem conciliar o 

trabalho fora de casa e os papéis 

voltados para o lar, além da 

discussão sobre o mito da 

“mulher-maravilha”. 

- Quebra das convenções 

sociais, que impunham às 

mulheres condições de 

subserviência ao homem – 

rupturas/mudanças sociais; 

- Emergem novas identidades e 

constata-se o acúmulo de 

funções, pois a mulher passa a 

trabalhar fora de casa, mas não 

se desvincula do papel de mãe, 

esposa e dona de casa, por uma 

questão de opção, de escolha 

(política-vida); 

- A sociedade exerce relação de 

poder sobre as mulheres, que 

para conquistarem um espaço 

no mercado de trabalho e 

mantê-lo precisam investir em 

qualificação. Há também 

relações de poder da revista 

sobre as leitoras ao questionar 

as escolhas feitas quando o 

assunto é a família e o emprego. 

 

 

 

 

 

 

“Especialistas comentam as 

causas das principais angústias 

e reclamações das brasileiras na 

cama e dão dicas para ajudar a 

superar o problema”; “Tenho de 

- A revista Claudia e a fanpage 

Claudia online coloca em 

evidência matérias que mostram 

a mulher bem resolvida, que 

sabe o que quer, que tem seus 
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A bem resolvida 

ser mãe? Preciso mesmo de um 

homem pra chamar de meu? O 

que me faz sonhar?”; “Quando 

a beleza se torna o único elogio 

que se pode fazer a uma pessoa, 

há um problema”; “Enquanto 

elas trabalham, eles arrumam a 

casa e cuidam dos filhos...Cada 

vez mais homens estão 

assumindo as tarefas domésticas 

e até se empolgando com isso!”. 

objetivos bem delimitados; 

-Indícios de 

rupturas/mudanças sociais, 

uma vez que discute 

abertamente os fatores que 

contribuíram para a 

emancipação feminina, dentre 

eles, o direito de falar 

abertamente sobre a sexualidade 

e a troca de papéis (os homens 

passam a cuidar do lar e dos 

filhos, enquanto as mulheres 

trabalham); 

- Está em foco a identidade da 

“mulher bem resolvida”, da 

“mulher emancipada”, que 

busca se direitos e que não 

condiciona a felicidade ao 

casamento e à procriação; 

- Há relações de poder da 

fanpage sobre as mulheres 

leitoras, que, por sua vez, são 

comprovadas a partir do 

número de curtidas, 

comentários e 

compartilhamentos, em 

especial, as postagens que 

discutem a inversão dos papéis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A embelezada da pós-

modernidade 

“Essas aulas estão dando o que 

falar nas academias e podem ser 

o estímulo que faltava para 

expulsar o sedentarismo da sua 

rotina!”; “Batom escuro ou 

nude? Para o dia ou a noite? 

Você pode usar os dois nas duas 

ocasiões”; “Está com 

dificuldades para manter a pele 

sempre hidratada com esse 

tempo quente e seco? 

Ensinamos o segredo”; “Seus 

cabelos andam ressecados e 

você está sem tempo para ir no 

salão? Separamos máscaras 

hidratantes práticas e eficazes 

que fazem uma verdadeira 

revolução nos seus fios 

enquanto você toma banho”. 

- Divulgação de produtos de 

beleza e intervenções estéticas 

que estimulam o consumismo, 

em que é sempre frisada uma 

ótima relação custo/benefício; 

- São notórias as 

rupturas/mudanças sociais 
quanto às concepções de beleza 

na modernidade recente. Antes, 

as mulheres não tinham tempo 

para cuidar de si, a prioridade 

era o lar; hoje, vemos a 

intensificação da vaidade e os 

investimentos para se atingir o 

“corpo perfeito”; 

- Comprovamos a identidade da 

“mulher vaidosa”, que se cuida, 

que vai ao salão, que 

acompanha as tendências, que 

pratica exercícios para ter o 

corpo em forma e saúde. 

- Verificam-se relações de 

poder da fanpage Claudia 

online, que por sua vez, induz 

ao consumismo; como também, 
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da ditadura da beleza, ao impor 

determinados padrões estéticos. 

 

Quadro 05– Quadro-resumo dos papéis femininos e sua articulação com as categorias analíticas: 

Permanências/rupturas; identidades e relações de poder (Elaborado pela autora)  

 

 

 Diante desse cenário, podemos afirmar que, a mulher, na modernidade recente, 

equilibra-se entre as permanências (tradições) e as rupturas (mudanças sociais). Isso porque, 

mesmo tendo adquirido vários direitos e a sociedade ter passado por um processo de 

revolução quanto à posição da mulher no seio da sociedade, as transgressões não são simples 

e não dependem, somente, de novas leis, de mudanças legislativas, ou ainda, da disseminação 

de novas ideias nos meios de comunicação de massa. Quebrar as amarras sociais depende de 

vários fatores, dentre eles, desprenderem-se dos aspectos que conferem a memória e 

identidade de um povo, uma vez que, cada sociedade é caracterizada de artefatos sociais e 

culturais próprios.  

 Assim, de acordo com a pesquisa desenvolvida, podemos afirmar que, a mulher 

acumulou papéis sociais, pois mesmo buscando ser uma excelente profissional, bem resolvida 

e ter cuidados diários com o corpo, isso não a isenta de ter responsabilidades impostas pela 

sociedade patriarcal e conservadora, implicando assim, no cumprimento do papel de mãe, de 

esposa e de dona de casa.  

Observando as postagens e os comentários por outro viés, entendemos que há a 

possibilidade de conduzir as análises seguindo um percurso distinto do apresentado. Vimos, 

nesta pesquisa, três papéis que indicam permanências – a mãe zelosa, a boa dona de casa e a 

romântica incorrigível – e três papéis que indicam rupturas – a excelente profissional, a bem 

resolvida e a embelezada da pós-modernidade. Todavia, é válido salientar que, algumas 

análises não podem ser feitas de forma estanque, no que tange à associação das permanências 

(tradições) ou rupturas (mudanças sociais), como também dos papéis que as mulheres 

exercem. Como exemplo, podemos destacar o papel da romântica incorrigível, que por sua 

vez, demarca um processo de transição entre as permanências e as rupturas, visto que as 

mulheres apresentem diferentes formas de enxergar os relacionamentos afetivos, e até mesmo, 

o casamento. Nesse sentido, é válido sublinhar que, o papel da boa esposa suscita uma linha 

transitória entre as permanências e rupturas, conforme discutido anteriormente, pelo fato de 

que as mulheres, na atualidade, podem escolher casar ou ficar solteira, ter filhos ou não, 
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conciliar o casamento e a constituição familiar ao trabalho, ou, investir, fortemente, na 

carreira profissional.  

Verificamos, ainda, que três postagens inseridas na temática “A independência 

financeira e emocional” também poderiam estar vinculadas a outras temáticas, além das 

oscilações entre as tradições e mudanças sociais, a depender do contexto e da temática em que 

está enquadrada. Vejamos, então, um quadro que mostra essa concepção: 

 

Postagem  Temáticas afins Comentários 

 

Postagem 17:  

 

 

 

- O casamento 

 

 

 

 

- A independência financeira e 

emocional 

 

Entendemos que há 

permanência (tradição) ao 

levar em consideração que o 

sexo era permitido apenas para 

mulheres casadas e não se 

discutia a sexualidade feminina. 

Por sua vez, há ruptura 

(mudança social) quando 

enxergamos o novo contexto, 

em que as mulheres decidem a 

hora de ter a primeira relação 

sexual, além do direito sobre o 

corpo e a liberdade de expressar 

suas queixas ou preferências. 

Postagem 19: 

 

 

- A independência financeira e 

emocional 

 

 

 

- O culto ao belo 

Verificamos que há também 

uma linha transitória nessa 

postagem, pois pode indicar o 

papel da bem resolvida, ao 

refletir a assunção da aparência 

física, sem seguir os modelos 

impostos socialmente, ou, 

ainda, o papel da embelezada 

da pós-modernidade, uma vez 

que se preocupa com a estética, 

com a imagem, principalmente, 

com o cabelo (alisar ou não o 

cabelo crespo?). 

 

Postagem 20: 

 

 

- A independência financeira e 

emocional 

 

 

 

 

 

Se considerarmos a perspectiva 

dos pais cuidando dos filhos, 

percebemos que há mudanças 

sociais, isto é, rupturas, pois se 

naturalizou como um papel da 

mulher cuidar dos filhos. 

Todavia, ao analisarmos sob a 

ótica da temática em questão – 

A educação dos filhos − 

enxergamos uma tradição, ou 

seja, permanência, visto que é 

uma temática recorrente na 
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- A educação dos filhos revista Claudia, desde a 

primeira edição, em outubro de 

1961, assumindo assim, a 

premissa da orientação aos 

leitores. 

 

Quadro 06 – Novas possibilidades de análise: oscilações entre as temáticas, os papéis, as permanências 

e as rupturas (Elaborado pela autora) 

 

 

Dessa forma, entendemos que essas oscilações, evidenciadas no quadro acima, são 

possíveis porque a revista Claudia assume, claramente, o caráter de orientação, de discussão 

de valores, de relações de poder e dos papéis que as mulheres assumem. Por esse motivo, a 

categorização das postagens nas temáticas recorrentes, apresentadas nesta pesquisa, não é 

fixa, visto que uma mesma postagem pode indicar permanência ou ruptura, a depender do 

contexto que analisamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

151 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

  

 O processo de Globalização, o advento da internet e, consequentemente, das redes 

sociais, a expansão do capitalismo, a liberdade de expressão e a busca pela igualdade de 

direitos são fatores que caracterizam a modernidade recente. Essa nova era é marcada pela 

disseminação da cultura de massas, pela liquidez das identidades, pela quebra da hegemonia 

masculina, por novas relações de poder e pela assunção de múltiplos papéis da mulher na 

sociedade. Em decorrência dessas mudanças sociais, é possível perceber novas configurações 

familiares e, em derivação, novas formas de educar os filhos. Em outras esferas, também 

verificamos sinais dessas transformações: são empresas contratando mulheres para atuar em 

diferentes ramos, inclusive nos setores da Construção Civil; são discursos sendo propagados 

de forma mais livre e temas, que antes eram tabus, sendo discutidos mais abertamente; são 

direitos sendo concedidos a cada ano, principalmente aprovações de leis que visam proteger a 

mulher, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio e a Licença à 

maternidade.  

Nesse reposicionamento comportamental, as revistas femininas tiveram uma efetiva 

participação; especialmente, no processo de emancipação feminina e na (trans)formação das 

identidades das mulheres leitoras. Conforme já mencionado nesta pesquisa, a revista Claudia 

ganhou lugar de destaque, uma vez que se propôs discutir, de forma aberta, temáticas 

consideradas tabus à época do seu surgimento – em outubro de 1961. Dentre essas temáticas, 

ressaltamos a infidelidade masculina, a sexualidade, o direito sobre o próprio corpo, bem 

como, o casamento e o desejo do divórcio. Nessas discussões, Carmen da Silva, psicóloga e 

escritora da coluna A arte de ser mulher, foi pioneira, imprimindo características que 

perduram até a atualidade, dentre as quais, destacam-se o caráter conselheiro, isto é, as 

revistas femininas são vistas como um consultório sentimental, uma amiga íntima, um guia 

sobre como se comportar e o que comprar, ao passo que, para outras leitoras, signifique uma 

fonte de conhecimento, visto ser um meio de comunicação de massa, que contempla assuntos 

que vão desde a prevenção do câncer de mama até a roupa adequada para uma entrevista de 
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emprego. Em síntese, a revista Claudia tem o poder de disseminar informação, conhecimento, 

como também, entretenimento. 

Nos últimos anos, a fanpage Claudia online vem cumprindo um importante papel 

nesse processo de aceleração da informação ao discutir as matérias da edição vigente de 

forma sucinta, instantânea e criativa, recorrendo a elementos verbais e visuais (multimodais), 

como também a chamadas que causam impacto nas internautas, funcionando como um 

convite à leitura e, consequentemente, à discussão, entendida, nesta pesquisa, como interação, 

consoante Goffman (1985). É possível verificar, quanto a esse quesito, a aceitabilidade das 

ideias veiculadas nesse meio digital, pois o número de curtidas e compartilhamentos é 

atestado, indicando assim, concordância. Parece-nos relevante assinalar que a dinamização da 

vida moderna induz-nos, quase que inconscientemente, a buscar meios que promovam a 

economia do tempo, sem que haja prejuízos nos nossos interesses. É bem o que ocorre com 

essas internautas que “dialogam” com a fanpage.  

Nessa instância, as mudanças sociais são cada vez mais estudadas, à luz de diversas 

perspectivas teóricas, com enfoques e objetos de estudos distintos. Nesta pesquisa, 

contemplamos a Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso, desenvolvida por 

Pedrosa (2012), na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e na Universidade Federal 

de Sergipe, cuja finalidade, sucintamente, é contribuir com os estudos críticos do discurso no 

Brasil, e, para isso, recorre a várias áreas do saber. Nesse sentido, para atender a essa 

perspectiva transdisciplinar, assumida pela Abordagem Sociológica e Comunicacional do 

Discurso, nos utilizamos das bases teóricas da Linguística Sistêmico-Funcional para dar conta 

da materialidade linguística, centrando foco nos Subsistemas de Atitude (afeto, julgamento e 

apreciação) e Engajamento (heteroglossia); para discutir sobre permanências (tradições), 

rupturas (mudanças sociais) e as relações de poder recorremos às premissas da Sociologia 

para Mudança Social, além de discutir as identidades/papéis sociais, sob a ótica dos Estudos 

Culturais. 

Assim, retomaremos agora os princípios norteadores desta tese – questões de pesquisa 

e objetivos – bem como as respostas obtidas a partir da nossa investigação. Iniciamos esse 

processo de resultados enfatizando que se constituiu como objetivo geral apontar as 

permanências e as rupturas que se manifestam nos discursos femininos registrados na fanpage 

Claudia online, refletindo a respeito de como os papéis sociais e as relações de poder 

influenciam na (trans)formação das identidades femininas.  Retomemos, então, as questões de 
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pesquisa, discutindo algumas respostas que possam comprovar nossas hipóteses e justificam 

nossos objetivos específicos. 

 

1. Como os papéis sociais são discutidos na fanpage Claudia online? 

 

 

O conceito de papel social, difundido por Goffman (1985), é entendido como a 

promulgação de deveres e direitos relacionados a uma situação social e que, para exercê-lo, 

deve-se levar em consideração o contexto em que se encontra. Atrelado à noção de papel 

social, discutimos em nosso capítulo teórico as noções de representação/interação, fachada, 

impressões e como esses fatores contribuem na (trans)formação das identidades sociais, que 

por sua vez, leva em consideração os grupos sociais aos quais os indivíduos pertencem. É 

sabido que, para participar de um determinado grupo social, alguns quesitos são norteadores, 

dentre eles, a faixa etária, o sexo, a classe social, a profissão e os interesses pessoais desses 

indivíduos. 

Partindo dessa breve definição e da exploração minuciosa das temáticas que são 

discutidas na fanpage Claudia online, verificamos que, frequentemente, esse suporte digital 

retrata os rótulos impostos socialmente, indicando, assim, qual seria o papel da mulher na 

modernidade recente. Em circulação há 54 anos, esse veículo de comunicação discute os 

assuntos de interesse feminino voltados para uma mesma linha, em que os papéis são 

discutidos de forma clara e espontânea, permitindo a identificação das leitoras com o assunto 

em pauta e, consequentemente, implicando na legitimação dos propósitos desse meio de 

comunicação de massa; o de promover a reflexão e conseguir o maior número de 

adeptos/leitores.  

Depois de uma ampla coleta de postagens, na tentativa de identificar as temáticas 

recorrentes e os consequentes papéis sociais que as mulheres assumem (como são 

representadas), vemos que se sobressaem os seguintes papéis: a mãe zelosa, a boa dona de 

casa, a romântica incorrigível, a excelente profissional, a bem resolvida e a embelezada da 

pós-modernidade. Eles são discutidos constantemente nesse meio de comunicação de massa, 

implicando em uma naturalização, quando se trata dos papéis tradicionais – o de mãe, dona de 

casa e esposa; e, em uma reconfiguração na divisão das funções na sociedade, quando se 

refere à mulher que trabalha fora, que é bem resolvida emocionalmente e que cuida do corpo, 

da beleza.  
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Assim, em uma linguagem simples, objetiva e clara − recorrendo aos verbos no 

imperativo, ao uso da expressão “você” e várias outras escolhas lexicais que imprimem a 

sensação de diálogo com as leitoras −, as postagens discutem os múltiplos papéis que as 

mulheres assumem na modernidade recente, além das características que propiciam a 

identificação das permanências ou das rupturas, permitindo-nos asseverar que a fanpage 

Claudia online é um excelente objeto de investigação das representações desses papéis. 

Salientamos também, que a revista Claudia discute essas temáticas, ao pressupor um perfil de 

leitoras, cujos interesses estão voltados para o exercício da maternidade, para os cuidados com 

o lar, para aquelas que buscam ser uma boa esposa. Essas temáticas, que analisamos como 

temáticas que indicam permanências, apresentam mais curtidas, compartilhamentos e, 

principalmente, comentários.  

Porém, esses temas não são os únicos interesses das mulheres na atualidade. Por esse 

motivo, discute-se, também, a mulher no mercado de trabalho, as queixas quanto à 

sexualidade e os cuidados com o corpo, as tendências de embelezamento. Esses temas 

indicam as rupturas. Em nosso quadro analítico vimos que não há uma linearidade nas 

análises dos comentários. Isso porque as mulheres leitoras, supostamente, têm um maior 

interesse pelas temáticas voltadas para as tradições, consolidando assim, um perfil traçado 

desde o surgimento da revista Claudia, em outubro de 1961. 

Frisamos, ainda, que duas temáticas discutidas nesta pesquisa são recorrentes na 

revista e na fanpage, embora não sejam vistas como temas de grande interesse das mulheres 

leitoras, pois, provavelmente, auxiliam na disseminação de rótulos aos quais, algumas 

mulheres, expressam desejo de desvinculação − Os cuidados com o lar e O culto ao belo. 

Logo, dentre os inúmeros estereótipos, impostos pela mídia e pela sociedade, entendemos que 

o da “boa dona de casa” e o da “embelezada da pós-modernidade”, consoante nossa pesquisa, 

implicam em uma maior rejeição das mulheres, pressuposto a partir do número de curtidas e 

compartilhamentos, que são inferiores às demais discussões, como por exemplo, a educação 

dos filhos.  

Em síntese, os estereótipos de que a mulher deve ser “prendada”, “cozinhar como um 

chef de cozinha”, “agradar e surpreender as visitas”, além de ser “sarada”, “curvilínea”, ter 

cabelo liso e vestir um manequim pequeno são combatidos na contemporaneidade, uma vez 

que, inferiorizam a imagem da mulher, que a cada dia expressam frustrações e indignação em 

seus discursos, afirmando, estarem cansadas de buscar a perfeição, o inatingível, de serem 

tratadas como bibelôs, como o sexo frágil. Acreditamos, portanto, que essas duas temáticas 
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não têm a mesma repercussão que as outras – a educação dos filhos, o casamento, a mulher no 

mercado de trabalho e a independência financeira e emocional – na fanpage Claudia online, 

pelo fato das mulheres, na modernidade recente, explicitarem o desejo de romper com essas 

amarras sociais, as algemas do passado, indicadas por Giddens (2002), como um processo de 

política emancipatória.  

  Por fim, entendemos que a fanpage continua discutindo os papéis tradicionais que as 

mulheres assumem desde o surgimento da revista Claudia, acrescentando à discussão, novos 

papéis, por compreender que essas representações constituem-se os novos interesses das 

leitoras/internautas. Inferimos assim, que o interesse macro dessa fanpage é prender a atenção 

do maior número de seguidoras e,  para atingir esse propósito, procura sempre inovar e trazer 

à tona novas temáticas, sempre evidenciando os múltiplos papéis sociais que as mulheres 

assumem, alguns de forma concomitante. Mediante o exposto, entendemos que essa questão 

de nossa pesquisa atende ao nosso primeiro objetivo específico: discutir como os papéis 

sociais atribuídos às mulheres são discutidos na fanpage Claudia online. 

 

 

2. Quais papéis, exercidos pelas mulheres, indicam permanências (tradições) e quais 

indicam rupturas (mudanças sociais) nesse meio de comunicação de massa? 

 

 

A partir das noções sobre tradição e mudanças sociais, sustentadas teoricamente pela 

Sociologia para Mudança Social, bem como as ideias de Del Priore (2013) sobre 

permanências e rupturas, no que diz respeito às concepções do feminismo, verificamos, em 

nossas análises, que, na fanpage Claudia online, há três papéis que indicam, 

predominantemente, tradição, isto é, as mulheres continuam a exercê-los, mesmo tendo 

conquistado grandes direitos desde os Movimentos Feministas; e três que indicam mudanças 

sociais, ou seja, constata-se a quebra da hegemonia masculina, o gozo dos direitos 

conquistados, a busca incessante pela igualdade. É relevante destacar que a política-vida, isto 

é, a escolha pelo estilo de vida (GIDDENS, 2002) é o centro da nossa pesquisa, uma vez que, 

embora alguns papéis sejam considerados permanentes porque são impostos socialmente, as 

mulheres têm o direito de escolher que papéis irão exercer. Em suma, elas podem ser 

empresárias bem sucedidas, que cuidam do corpo, que são bem resolvidas, sem se 

desvencilhar do papel de mãe e dona de casa.  
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Entretanto, nesta tese, elencamos três papéis que indicam tradição/permanências na 

fanpage Claudia online. São eles: a mãe zelosa, a boa dona de casa e a romântica incorrigível. 

Para representar esses papéis, vimos que a fanpage traz temas que reafirmem a naturalização, 

a tradição, a permanência. A exemplo disso, destacamos a postagem 2, que discute como [as 

mães devem] ensinar as crianças a se organizar; a postagem 8, que coloca em evidência uma 

característica muito valorizada: a da mulher econômica e habilidosa, uma vez que sabe 

utilizar as sobras e fazer um prato saboroso; e a postagem 12, que enfatiza a existência de 

pesquisas que ajudam  a manter a saúde da vida a dois.  

Paralelo a isso, listamos também os três papéis que indicam mudanças 

sociais/rupturas: a excelente profissional, a bem resolvida e a embelezada da pós-

modernidade. É notório que, a cada instante, as mulheres assumem novos papéis. Essa 

assunção somente foi possível graças à emancipação feminina e a concessão de direitos. Com 

essa reconfiguração social, a fanpage passou a discutir os anseios femininos, a busca pela 

equidade de direitos, além da liberdade em todos os setores, que vão desde a profissão até o 

momento certo para maternidade, se for essa a sua escolha. Ilustramos essas premissas através 

da postagem 13, que ensina como escutar os feedbacks no trabalho e aprender com eles para 

continuar crescendo; a postagem 20 que retrata o crescente fato das mulheres trabalharem fora 

e os maridos cuidarem do lar e dos filhos, indicando, o compartilhamento das tarefas; e a 

postagem 21, ao mostrar 4 aulas que estão em alta nas academias.  

Diante dessas comprovações, julgamos relevante enfatizar que as tradições e 

mudanças sociais são indicadas levando em consideração a predominância dessas categorias 

nas temáticas escolhidas para compor o corpus desta pesquisa. Porém, conforme indicam 

nossas análises, a temática “casamento” suscita ora permanência, ora rupturas, visto que, 

algumas mulheres, na atualidade, ainda alimentam o sonho do casamento, de encontrar o 

“príncipe encantado” e com ele constituir família; e outras, desejam viver de forma 

independente, curtir a vida “sem dar satisfações” ao outro, viajar e ter relações sexuais, sem 

necessariamente, estabelecer um vínculo. Compreendemos, então, que o papel da romântica 

incorrigível está em uma linha transitória entre as permanências e as rupturas.  

Ainda a esse respeito, a análise dos dados permite-nos assinalar que as tradições são 

vistas de formas diferentes, a depender do indivíduo. Isso é possível afirmar a partir dos 

pressupostos de Sztompka (2005) quando afirma que as tradições constituem a sabedoria das 

gerações, que é através delas que construímos nossas identidades, valores, crenças e símbolos. 

Porém, algumas mulheres enxergam as tradições como uma perspectiva negativa, visto o 
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acúmulo de papéis que exercem na modernidade recente. Os discursos registrados na fanpage 

Claudia online oscilam quanto a isso, pois alguns indicam a insatisfação das mulheres quanto 

à sobrecarga das tarefas que executam, enquanto outros explicitam a satisfação com a 

maternidade, por exemplo.  

Visto isso, chegamos à conclusão que os discursos na fanpage sinalizam a presença de 

dicotomias e elas são possíveis devido às distintas visões de mundo dos indivíduos, às 

fragmentações das identidades, às formas como eles enxergam o mundo a sua volta. Em 

linhas gerais, o que para algumas leitoras signifique tradições/permanências e isso seja um 

indicativo de retrocesso; para outras, verifica-se que há mudanças sociais. Como um exemplo 

claro dessas divergentes formas de interpretação, mencionamos a concepção do trabalho 

“ideal”, discutida na postagem 15. Para algumas internautas/seguidoras da fanpage, o trabalho 

que elas almejam é aquele em que se tem mais chance de estar próxima aos filhos, que é mais 

flexível; em contrapartida, há as que procuram aquele que pode promover ascensão 

financeira, profissional e status. Portanto, evidenciamos que, essa questão de nossa pesquisa 

atende ao nosso segundo objetivo específico: explicar as principais permanências (tradições) e 

rupturas (mudanças sociais) imbricadas nos discursos das postagens e nos comentários da 

fanpage Claudia online .  

 

 

3. Em que circunstância os discursos veiculados nesse suporte digital contribuem para as 

relações de poder e (trans)formação das identidades femininas? 

 

 

Por ser um suporte textual de fácil acesso e por permitir rápida disseminação de ideias, 

a fanpage Claudia online constitui-se em um ambiente propício para analisar as relações de 

poder que a mídia exerce sobre seu público-alvo e também analisar as principais mudanças 

sociais no âmbito feminino. Os comentários, por sua vez, nos auxiliam na compreensão do 

processo de (trans)formação das identidades; neste caso, das mulheres leitoras/internautas.  

Nesse espaço virtual, verificamos como a revista Claudia exerce forte relação de 

poder sobre a mulher ao tratar alguns papéis como naturalizados ao sexo feminino; 

especialmente, o papel de dona de casa, de responsável pelos afazeres domésticos. Isso fica 

bem claro nas postagens que tentam incutir a ideia de que a mulher deve aperfeiçoar os dotes 

culinários (postagem 6) e até economizar tempo, utilizando os eletrodomésticos (postagem 7). 
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As postagens estabelecem um diálogo com a mulher leitora na tentativa de mascarar a 

subserviência feminina aos parâmetros estabelecidos nos séculos passados. Verificamos, 

portanto, que a fanpage Claudia online exerce forte influência sobre as mulheres, cujos 

destaques, conforme as concepções de poder da Abordagem Sociológica e Comunicacional do 

Discurso, são das categorias: poder-influência e poder-hegemonia; em que esta indica uma 

relação de coerção em que o mais forte impõe seus interesses sobre os mais fracos; ao passo 

que aquela, envolve, acima de tudo, a negociação. Além dessas categorias, constata-se 

também a dominação masculina, conceituada por Bourdieu (2005), como uma posição 

subalterna para a mulher e, para o homem, a posição dominante; além da premissa que, essas 

relações desiguais são naturais e perpassam todas as esferas sociais. Essa proposição acerca 

da hegemonia masculina volta-se para os papéis que indicam permanência; os que indicam 

rupturas suscitam a partilha das tarefas entre homens e mulheres, e, uma ascensão da mulher 

no meio social. 

Quanto à formação das identidades, é relevante frisar que o ambiente é propício para a 

pluralidade, para a fluidez, para a fragmentação, que são características próprias do indivíduo 

pós-moderno, conforme Hall (2006), Bauman (2005) e Giddens (2002, 2005). Isso implica 

dizer que as mulheres assumem diferentes identidades em diversos contextos sociais. Ora 

pode ser mãe, esposa, dona de casa; ora pode exercer uma profissão com todos os direitos 

trabalhistas, ser bem resolvida sexualmente e não dispensar um tempo para cuidar de si, da 

beleza, ou, ainda, exercer esses papéis concomitantemente, escolhendo sempre o que for mais 

conveniente para sua vida. Assim, vemos que uma identidade não necessariamente se 

desvencilha da outra, pois o indivíduo pode apresentar várias identidades; e, aquelas que 

pareciam enraizadas e solidificadas, podem ceder espaço para outras. Isso é possível porque a 

identidade não é estática; está em constante evolução em função da idade e das experiências 

vividas. Comprovamos também, nas postagens selecionadas para compor o corpus deste 

trabalho, duas categorias propostas por Giddens (2002): a política emancipatória, que tem 

como premissa o rompimento com o passado, com as amarras sociais; e a política-vida, que 

diz respeito às escolhas do estilo de vida.  

É relevante frisar, também, que as discussões nos comentários das postagens na 

fanpage indicam que as identidades que as mulheres/leitoras assumem são diferentes, isso 

porque a (trans)formação dessas identidades depende da forma como nos enxergamos – 

“quem eu sou?”, “qual o meu papel no mundo?” (BAUMAN, 2005). Essas distinções podem 

ser comprovadas na postagem 20, quando os comentários indicam que algumas internautas 
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são favoráveis à condição das mulheres trabalhando fora e os homens cuidem do lar e das 

crianças; enquanto outras julgam ser uma “inversão de papéis”, que por sua vez, não é 

positiva e elas não se imaginam ou não aceitam viver nessa situação.  

Em suma, depreendemos que os papéis que as mulheres assumem na modernidade 

recente (MOITA LOPES, 2013) permitem a multiplicidade das identidades, pois as 

identidades velhas são (trans)formadas, dando assim, espaço para novas identidades, para 

novos sujeitos (FARIA, 2007). Esses sujeitos podem ter passado (ou ainda irão passar) por 

crises identitárias, que se configuram como um momento de tensão, de conflito, que tende a 

questionar a forma de pensar, de se posicionar; é o momento que os sociólogos chamam de 

crise existencial. 

Por fim, podemos afirmar, comprovadamente, que essa questão de pesquisa atende ao 

terceiro objetivo específico, ao discorrer sobre como as identidades femininas são 

(trans)formadas ao longo das mudanças sociais; como também ao quarto objetivo específico, 

ao relatar como se dão as relações de poder sobre a mulher em diferentes contextos sociais. 

 

Uma vez respondidas e explicitadas as questões de pesquisa e os objetivos específicos, 

discutiremos as contribuições que esta tese intenciona, além das indicações de projetos 

futuros. Iniciamos esse processo reconhecendo que muitas pesquisas têm se desenvolvido no 

Brasil sob a temática das mudanças sociais, principalmente as que estão fundamentadas na 

Análise Crítica do Discurso. Em nossa investigação, procuramos dar uma parcela de 

contribuição aos estudos das mudanças sociais, − principalmente, os abarcados pela 

Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso − avançando para uma análise que 

considerou também o conceito de tradição, estabelecendo, assim, um paralelo com as 

permanências e as rupturas que permeiam o universo feminino. Contemplamos, ainda, as 

relações de poder e as (trans)formações identitárias, atendendo, então, aos aspectos sociais e 

comunicativos; e as categorias que compõem o Sistema de Avaliatividade e Engajamento 

(Linguística Sistêmico-Funcional), que correspondem ao plano linguístico. 

Nesta pesquisa, evidenciamos que os Movimentos Feministas constituem uma busca 

pela igualdade de direitos e não uma guerra entre os sexos. As concepções teóricas das 

principais autoras referendadas nesta pesquisa – Del Priore (2013), Pinky (2014), Buitoni 

(2009), Toscano e Goldenberg (1992), Duarte (2005) e Sant’anna (2014) – permite-nos 

afirmar que, há muitas distorções quanto aos ideais que se estabelecem em torno da expressão 

“emancipação feminina”, isso ocorre porque, há uma tendência de associação da busca pela 



 

160 
 

igualdade de direitos femininos à supremacia desses direitos, além da formação de 

estereótipos para mulheres militantes ou que se assumem feministas (“solteirona”, “mal 

amada” e “masculinizada”, são alguns desses estereótipos).  

Nesse cenário, registram-se, muitas vezes, discursos pejorativos e degradantes à 

imagem da mulher. É fato que alguns episódios e protestos tiveram uma conotação dúbia, ou 

até mesmo, discrepante do que almejam a maioria das mulheres. Por esse motivo, não se deve 

generalizar as pretensões delas ao buscarem, cada vez mais, seus direitos garantidos e 

ampliados. No tocante a esses direitos, é relevante frisar que, nos últimos anos, 

testemunhamos a reformulação da lei que visa à proteção das mulheres contra os inúmeros 

casos de violência – Lei Maria da Penha (2006) −, assim como o surgimento de uma nova lei 

– a Lei do Feminicídio (2015), embora haja, ainda, muito caminho a ser percorrido.  

Diante da relevância social dessa temática, o ENEM – Exame Nacional do Ensino 

Médio –, em sua última edição (2015), teve como tema da redação “A persistência da 

violência contra a mulher na sociedade brasileira”, mostrando-nos assim, a importância de 

discutir os altos índices de casos, não resolvidos, de violência contra a mulher, embora, 

existam leis e medidas que tem como finalidade minimizar o número de vítimas. Dentre essas 

medidas, merecem destaque a criação da delegacia especializada no atendimento às mulheres 

e o disk denúncia. Conforme o tema comprova, a sociedade deve procurar subsídios que 

colaborem com a redução das agressões domésticas e dos assassinatos. Inferimos, assim, que 

o Ministério da Educação enxerga a viabilidade de discutir a mulher na esfera social, levando 

os discentes da Educação Básica a pensarem em propostas de intervenção diante dessa 

problemática. Como pesquisadora, vejo possibilidades – ainda em fase de amadurecimento – 

de desenvolver pesquisa nesse viés, cujo corpus será constituído pelas redações dos alunos. O 

mais importante é que um grande passo foi dado em busca pela igualdade de direitos, além de 

desenvolver, nos cidadãos, o senso crítico da condição feminina na sociedade brasileira.  

É relevante salientar, também, que, nos congressos e publicações, temos a pretensão 

de divulgar a Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso, objetivando contribuir 

com os estudos críticos discursivos no Brasil. Comprovamos, com nosso estudo, que é 

possível fazer uma pesquisa transdisciplinar que atenda à materialidade linguística e aos 

aspectos sociais e comunicativos. Conforme mencionamos, em nosso capítulo teórico, e 

ilustramos, em nossa revisão da literatura, essa abordagem abarca um gama de possibilidades 

para se desenvolver pesquisa, perpassando, o discurso político e midiático, por exemplo, 

podendo ser comprovado em nosso site: www.ascd.com.br. Nele, é destacado o surgimento 

http://www.ascd.com.br/
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dessa abordagem, os participantes que utilizam essa teoria como sustentáculo para suas 

pesquisas, além de artigos que ilustram “como fazer pesquisa a partir da Abordagem 

Sociológica e Comunicacional do Discurso”.  

Diante de tantas leituras realizadas, de uma ampla coleta das postagens, de vários 

questionamentos em congressos, reconhecemos que nos deparamos com algumas limitações, 

dentre elas, o fato de que algumas postagens não apresentarem comentários passíveis de 

análise, enfraquecendo assim, as análises voltadas para a Linguística Sistêmico-Funcional, 

especificamente, na categorização dos discursos que atendessem aos Subsistemas de Atitude 

(afeto, julgamento e apreciação) e Engajamento (expansão e contração dialógica, nas vozes 

heteroglóssicas). Contudo, sob o propósito de contornar essa limitação, evidenciamos a 

presença das escolhas lexicais nas chamadas das postagens e concluímos que o uso dos verbos 

no imperativo e o uso do pronome “você” são características marcantes na fanpage Claudia 

online, por tentar estabelecer um diálogo entre a edição da revista e as leitoras/internautas, 

legitimando um ideal estabelecido desde o surgimento da revista Claudia; o de ser uma amiga 

íntima, com quem se pode “contar” sempre e “conversar” sobre qualquer assunto.  

Mesmo diante dessa limitação, depreendemos que as postagens na fanpage Claudia 

online constituem um excelente objeto de verificação das permanências (tradições) e rupturas 

(mudanças sociais) quanto aos papéis que as mulheres exercem na modernidade recente. As 

vinte e quatro postagens e os comentários escolhidos para compor o corpus desta pesquisa nos 

mostram que alguns papéis foram solidificados ao longo das décadas. Educar os filhos, 

arrumar a casa, cozinhar e agradar o cônjuge são práticas cristalizadas, que indicam tradições, 

também assinaladas nesta pesquisa como permanências. Em contrapartida, firmar-se no 

mercado de trabalho, discutir a sexualidade colocando em xeque as principais queixas e 

cuidar do próprio corpo, independentemente da rotina e da sobrecarga de atividades, 

configuram-se como um processo de mudanças sociais, aos quais chamamos de rupturas.  

Essas expressões, apontadas por Del Priore (2013) nortearam nossa pesquisa e, por 

esse motivo, foram escolhidas para compor o título desta pesquisa: Estudo crítico dos 

discursos na fanpage Claudia online: permanências ou rupturas?Conforme discutimos 

acima, essas palavras, antagônicas, podem ser associadas a todos os papéis contemplados 

neste estudo. Isso porque o que determina se há permanência ou ruptura é a visão de mundo 

de cada leitora/internauta, uma vez que é um reflexo das suas identidades, das escolhas do 

estilo de vida que mais lhe convém, usando seu tempo como bem lhe aprouver. É válido 

relembrar que, Del Priore (2013) afirma que as mulheres são feitas de permanências e 
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rupturas. Isso porque, se mostram insatisfeitas com as situações que vivenciam, 

exemplificando que as mulheres sentem-se divididas entre os cuidados com os filhos e o 

trabalho. 

 Nessa instância, para fins de reflexão, retomamos o questionamento feito em alguns 

congressos, conforme já discutimos na introdução desta pesquisa: “Não estaria a mulher 

enganando-se com uma ‘falsa emancipação’?” Essa indagação deve-se ao fato das duplas, ou 

até, triplas jornadas que as mulheres assumem; dos múltiplos papéis que elas exercem na 

modernidade recente. Isso implica dizer que houve uma grande evolução, desde a concessão 

do voto, em 1932, até os dias atuais, em que percebemos a presença feminina em todas as 

esferas sociais, embora não possamos asseverar que há, de fato, uma emancipação. 

Acrescento que há, ainda, um longo caminho a percorrer, além de enxergar que as mulheres 

galgam novas metas e sonhos quanto à sua inserção na sociedade. 

Salientamos que essa evolução feminina é marcada por preconceitos, discursos de 

ódio, que inferiorizam e denigrem a mulher. Há quem diga que se trata de uma evolução 

“maquiada”, uma vez que, as mulheres não exercem apenas os papéis de mães, de esposas e 

de donas de casa; mas também, de profissionais e de mulheres preocupadas com a imagem, 

com a beleza. Basta um rápido olhar sobre as tarefas cotidianas que as mulheres executam e, o 

que constataremos, dentre muitas, serão: os cuidados com os filhos (tarefas escolares, 

conselhos de como lidar com o primeiro amor, auxílio na higiene pessoal – quando são 

crianças −, indicação de uma alimentação saudável e demonstrações de afeto); as tarefas 

domésticas, que a caracterizam como boa e econômica dona de casa (arrumar a casa, 

cozinhar, lavar, passar e fazer compras no supermercado); as obrigações matrimoniais (servir 

o marido nas refeições, agradá-lo com pratos que ele goste, investir em atitudes que 

apimentam o relacionamento, preocupar-se com o trabalho dele, zelar pelo descanso quando 

ele estiver em casa). Essa lista remete às permanências. 

Paralelo a isso, elas também se propõem a trabalhar fora de casa, investir na formação 

acadêmica, dirigir automóvel, frequentar a academia diariamente para realizar exercícios 

físicos (cuidando assim, do corpo e da saúde), ir ao salão de beleza (buscam diversas 

alternativas para ficar mais bonita e atraente: cabelos, unhas, depilação, maquiagem, 

drenagens, bronzeamento etc.), administrar o próprio salário (e ainda, contribuir com o 

orçamento doméstico), delegar funções à secretária doméstica (por mais que elas paguem por 

esses serviços, o ‘ideal’ é que, a dona da casa, direcione o cardápio das refeições, a disposição 

dos móveis, a economia ao usar os produtos de limpeza); e, ainda, destinar um tempo para 
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atividades do seu próprio interesse (ler um livro, ouvir uma música, assistir a um filme, ir à 

igreja, visitar os familiares). Essa lista caracteriza as rupturas. 

Concordamos, portanto, com Del Priore (2013) quando afirma que as mulheres são 

feitas de permanências e rupturas e, também, ao concluir que há uma desvalorização grosseira 

das conquistas das mulheres por elas mesmas. Afirmamos isso, respaldadas nos discursos das 

leitoras/internautas, ao estranharem o homem que cuida do lar e das crianças, enquanto a 

mulher trabalha fora e sustenta a casa; ou, quando elas comungam com a ideia da busca pelo 

corpo belo e escultural, reafirmando a imposição dos estereótipos. É possível afirmar que, 

vivemos um tempo de transformações na família, no trabalho, nas instituições. Por isso, é 

necessário eliminar as pendências entre homens e mulheres (DEL PRIORE, 2013), mas, 

sobretudo, aquelas enraizadas no âmago feminino.  
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