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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar as representações das mulheres como 

trabalhadoras construídas pela publicidade nas diferentes décadas: de 1950 a 2000. Para 

isso, foram coletados anúncios nas revistas O Cruzeiro e Veja. Para realizar as análises 

dos anúncios publicitários foi utilizada metodologia qualitativa, tendo como suporte a 

análise de discurso. Constatou-se que as estruturas de sentimento que marcaram os 

diferentes momentos históricos, sobretudo no que diz respeito às conquistas femininas 

no mercado de trabalho, se fizeram presentes, também, na maneira como a mulher foi 

retratada pela publicidade. 

 

Palavras-chave: Publicidade; Representações; Estruturas de sentimento; Mulher 

trabalhadora. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This work has for objective to analise the representations of the women as workers, 

built for the publicity on the diferents ages from 1950 to 2000. For that, was collected 

advertisements by de O Cruzeiro e Veja magazines. To realize the analisys of the 

advertisements, was used the qualitative methodology, having like support the analisys 

of discourse. It was found that the structures of feelings that mark de differents history 

moments, besides what about the achievements of women in the labor market, if they 

were present, also, on the way like they was portrayed by the publicity. 

Key-words: Publicity, Representations, Structures of feelings, Worker woman 
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 “As mulheres, durante séculos, serviram de espelho aos homens 

por possuírem o poder mágico e delicioso de refletirem uma 

imagem do homem duas vezes maior que o natural.” 

Virginia Woolf 
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1. INTRODUÇÃO: 

 

 Este trabalho concentra-se no discurso publicitário e na sua postura quanto a um 

específico tema social. Estuda não somente o discurso natural
1
, mas o discurso que 

engloba um jogo de ideias publicitárias e que se concentra em anúncios veiculados em 

revistas famosas e formadoras de opinião. Os anúncios analisados constituem-se no 

corpus desta pesquisa que verifica como a publicidade se apropria de determinado 

discurso social e a ele acrescenta efeitos de persuasão. Com isso se busca contextualizar 

o comportamento das mulheres como trabalhadoras em relação com a sua apresentação 

na publicidade. 

 Por isso, este Trabalho Final de Graduação, busca, através da Análise do 

Discurso, entender como os anúncios (e suas narrativas) exploram a formatação do 

contexto social e nele interferem. A partir desse contexto, analisam-se anúncios das 

revistas O Cruzeiro das décadas de 1950 até 1970 e Veja das décadas de 1970 até 2000. 

Para melhor delimitar o estudo e para se perceber a linha do tempo e suas diferenças na 

construção do discurso publicitário, são averiguados três anúncios da revista O 

Cruzeiro, e três da revista Veja. Ou seja, na revista O Cruzeiro, são analisados anúncios 

da década de 50 à década de 70 e na revista Veja, anúncios da década de 80, 90 e 2000. 

Como são analisados um anúncio de cada década, o que culminou na escolha do corpus 

foram os anúncios que remetessem a mulher sendo inserida ou já estando no mercado de 

trabalho. 

Busca-se, então, averiguar os matizes de produção de sentido circulando entre as 

mensagens dos anúncios de revistas e o corpo social, em cada época. Para isso o 

conceito de persuasão
2
, em Marshall (2003) somado à idéia de estrutura de sentimento, 

em R. Williams, instrumentalizam o conjunto da investigação que se dá 

metodologicamente sob a análise do discurso
3
, em Maingueneau (2002), formatando 

assim o conjunto da análise. 

Muitas vezes ao se ler um anúncio, não se absorve a totalidade de seu discurso, e 

poucas vezes se dialoga com o mesmo na busca de entender o que ele traz de conteúdo 

                                                 
1
 O discurso natural se expõe de maneira a atingir poucos receptores, e geralmente de forma verbal.O 

discurso natural é produzido na expressão rotineira das pessoas. (ORLANDI, 2007) 
2
 Segundo Marshall (2003) – persuasão é a estratégia fundamental da publicidade para atingir, influenciar 

e modificar o comportamento individual ou coletivo. 
3
 Segundo Maingueneau (2002, p.52) “Discurso é uma organização situada para além da frase”, ou seja, a 

análise do discurso é a interpretação e averiguação analítica dos elementos do discurso. 
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que não seja apenas visual. A escolha do tema para este trabalho advém da observação 

de que os anúncios das revistas trazem as representações da publicidade do universo 

feminino. 

 O motivo por se trabalhar com a análise do discurso faz parte do interesse da 

autora por estratégias de construção comunicacionais, em especial as que abarcam e 

engendram o entendimento discursivo do visual e do textual de cada anúncio. Este 

método é para o presente trabalho o mais coerente, pois é ele quem traz ao pesquisador 

a possibilidade de interpretar o discurso. 

Este trabalho tem caráter qualitativo porque une as interpretações feitas pela 

autora a partir de um aprofundamento teórico e um diálogo constante com o corpus de 

análise e os autores da área. Portanto, tem-se como problemática a seguinte questão: 

Como a publicidade passou a retratar a mulher trabalhadora com o passar dos tempos, 

nos anúncios de revista? 

Para verificar como a publicidade retratava a mulher trabalhadora em diferentes 

épocas, analisa-se o discurso dos anúncios que retratavam a mulher no ambiente de 

trabalho comparando a evolução comportamental da mulher durante as décadas. E para 

melhor atenderem o questionamento acima, a estrutura deste relato tem início no 

Capítulo 2, onde se delimitam os principais acontecimentos históricos do Brasil e do 

mundo; com essa ambientação se parte para os subtítulos que tratam da interferência da 

comunicação no perfil da mulher trabalhadora. 

O Capítulo 3 trata sobre, sobre discurso, se busca compreender como este se 

ajusta em relação aos seus emissores e receptores.  

No Capítulo 4 e seus subcapítulos, o estudo de como as revistas como meios de 

informação e de publicidade e seu posicionamento funcionam e se posicionam em 

relação ao seu público-alvo. E para compor essa relação entre anúncios, revistas e 

público, busca-se entender a interferência de um meio perante o seu leitor e isso se 

estudará no Capitulo 5.  

 Nos capítulos seguintes, 6, 7 e 8, encaminham a finalização do estudo com a 

Metodologia, Análises e Considerações Finais respectivamente.  
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2 TRAJETO HISTÓRICO DA MULHER: DÉCADA DE 1950 A 2000 

 

2.1 Histórico da mulher na sociedade 

 

Desde os primórdios a mulher desenvolveu função de suma importância na vida 

do homem, ainda que de maneira reprimida e subsidiária, pois sempre esteve nos 

bastidores e sua relevância raramente foi expressada. 

A imprescindibilidade feminina se revelou desde Adão e Eva, quando a figura da 

mulher tornou-se necessária à continuidade humana segundo a Bíblia. Contudo a 

imagem feminina já se colocava em segundo plano, uma vez que a mulher ganhou 

vida através da costela de Adão, um homem. A história bíblica ainda traz outros fatos 

e versões que reprimem a mulher e a mostram como era um ser secundário na vida do 

homem. 

A mulher era e ainda é vista em algumas religiões como a parte imperfeita e 

enganadora da construção divina. Assim, desde a sua criação, a mulher carrega a carga 

de imperfeição da história bíblica. Conforme assegurara o Maleficarum
4
: 

 

A mulher é mais carnal que o homem; vemos isto por suas múltiplas 

torpezas... Existe um defeito na formação da primeira mulher, pois ela foi 

feita de uma costela curva, torta, colocada em oposição ao homem. Ela é, 

assim, um ser vivo imperfeito, sempre enganador  (MALEFICARUM, apud 

Alves, 1985, p. 24). 

 

 

O papel das mulheres esteve definido durante muitos séculos. O homem sempre 

foi reconhecido como o chefe legítimo da família, dando à mulher as responsabilidades 

pelos cuidados familiares, educação dos filhos e afazeres domésticos, não tendo direito 

de inserção no mercado formal de trabalho. Para Arias (1979, p. 32), “na maioria dos 

casos o marido é obrigado a manter sua família e isto, por si só, lhe dá uma posição de 

supremacia sem nenhuma necessidade de títulos legais ou privilégios especiais.”  

Alves (1980, p. 68 ) complementa observando que “as relações dentro da família 

são relações de poder, constituindo uma divisão de classes e uma hierarquia de 

                                                 
4
 Em latim Malleus Maleficarum, que significa O Martelo das Bruxas, é um manual publicado em 1487, 

que ensinava a juízes como reconhecer uma bruxa. Fala dos malefícios causados por ela e mostra como 

agir legalmente contra as bruxas, para condená-las.   
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autoridade, sendo o homem o controlador dos meios de produção, a mulher a 

reprodutora e os filhos garantem a continuidade da produção e reprodução.” 

Já o papel da mulher desde a infância consistia em receber os ensinamentos de 

comportamento e de trabalho doméstico para posteriormente tornar-se a esposa perfeita. 

Ou seja, a mulher era treinada desde a infância para o casamento e para a concepção dos 

filhos. Recebidos estes ensinamentos, as mulheres acabavam aceitando a condição de se 

tornarem mecanismos de controle da sociedade. Studart, em seus estudos salienta e 

reafirma essa teoria explicando que, 

 
Enquanto o menino é solto, a menina é presa. Indo pra rua, o garoto enfrenta 

todos os desafios do mundo, desenvolvendo a inteligência e os músculos. Em 

casa, a menina assimila os probleminhas da mãe (a empregada que furtou o 

batom, o pudim que se queimou, o romance da telenovela que acabou mal.) 

(STUDART, 1994, p. 14) 

 
 

Mas, de certa forma, as mulheres também garantiram a exclusão de seus direitos 

nas relações familiares, pois sempre agiram de forma a dar o poder aos homens. A 

mulher sofreu sua primeira derrota ao deixar que os homens fossem à caça, 

estabelecendo novas relações com o mundo, enquanto ela permanecia na caverna como 

afirma novamente Studart: 

 

O grande handicap da mulher foi um fato histórico. Aconteceu quando o 

homem saiu a caça e ela se deixou ficar na caverna, cozinhando e procriando, 

em plena vegetatividade. O homem lutou, cresceu, criou a charrua e depois a 

astronove. A ação assegurou o seu desenvolvimento mental. Enquanto isso, a 

mulher, sempre na caverna (que passou a chamar de lar), esperava, 

imutavelmente, a volta do caçador  (STUDART, 1994, p.10). 

 

Assim, percebe-se que no decorrer da história, a mulher foi abafada, reprimida, 

talvez porque o homem, no íntimo de seu ser, soubesse que precisava reprimi-la, pois 

a supremacia da inteligência feminina um dia viria à tona. O homem precisava então, 

de uma figura de suporte, que lhe desse conforto e cuidasse da prole gerada.  

 Alves (1980), numa visão menos apocalíptica, mostra que no decorrer das 

gerações a mulher aprendeu a se impor e aprendeu a alterar a sua posição diante da 

história. E inspiradas no silêncio passado, passaram a se colocar numa posição ativa na 

sociedade. 

 

Foi preciso que as próprias mulheres, ao se conscientizarem da injustiça 

secularmente perpetrada contra seu sexo por uma cultura que o condena ao 
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silêncio da História, fossem buscar o seu passado escondido e ressuscitassem 

as vozes de suas companheiras, (ALVES, 198, p.11). 

 

 

Em outros setores as mulheres também eram excluídas, como na educação e no 

acesso às informações. O tipo de informação dirigida à mulher era diferenciada da 

dirigida ao homem, trazia “dicas” e artigos sobre os cuidados do lar, moda, beleza, 

relacionamentos e culinária. Isso também acontecia nas escolas, que eram distintas e 

separadas das dos homens. Alves explica isso demonstrando como a mulher ficava de 

fora no sistema educacional: 

 

Ao mesmo tempo que o ensino público e privado se expande na Europa, a 

defasagem entre o numero de escolas masculinas e femininas é enorme: em 

1790, na Diocese de Rouen, por exemplo, a relação entre as escolas para 

meninos e para meninas é de 4 por 1. Tal defasagem se dá não somente em 

termos quantitativos como também no que se refere à qualidade do ensino 

ministrado. O currículo das meninas enfatizava o aprendizado das prendas 

domésticas e sua escolarização não as preparava para o ensino superior, que, 

aliás, sequer lhes era acessível. Não é de se estranhar, portanto, que as 

primeiras vozes de contestação feminina que a historia moderna registra se 

dirijam justamente contra a desigualdade sexual no acesso a educação e ao 

trabalho. (ALVES, 1985, p. 28) 
 

 

Nesta seara, temos figuras femininas importantíssimas: Bertha Lutz
5
, Nísia 

Floresta
6
, Maria Lacerda de Moura

7
, Julia Alves Barbosa

8
, Simone de Beauvoir

9
 e 

Betty Friedan
10

, são algumas dessas mulheres que provocam a história, modificando 

significativamente os rumos de nossa existência e contrariando todas as regras de suas 

organizações sociais de outrora. A mulher aprendeu a sair de casa para o trabalho, a 

assumir novas responsabilidades e a impor suas opiniões na política, religião e em 

todos os meios dos quais fazia parte.  

Ainda se faz necessário colocar que inúmeros foram os avanços conquistados 

pelo “sexo frágil‟ ao longo do tempo como se irá expor, de forma mais específica, no 

decorrer do estudo. 

 

                                                 
5
  Bertha Lutz criou as bases do feminismo no Brasil.  

6
 Nísia Floresta é considerada uma pioneira do feminismo no Brasil e foi  a primeira mulher a romper os 

limites entre os espaços público e privado publicando textos em jornais. 
7
 Maria Lacerda de Moura foi uma anarquista individualista brasileira que se notabilizou por seus escritos 

feministas. 
8
 Julia Alves Barbosa foi uma das fundadoras da Associação de Eleitoras Norte-rio-grandenses e a 

segunda eleitora do estado do Rio Grande do Norte. 
9
  Simone de Beauvoir escreveu o livro O Segundo Sexo, publicado em 1949. 

10
 Betty Friedan publicou o livro "A Mística Feminina", um best-seller que fomentou a segunda onda do 

feminismo 



14 

 

 

2.2  Feminismo no Brasil 

 

No Brasil, é possível perceber três vertentes diferentes na história do feminismo. 

A primeira foi a mais forte e organizada, teve como líder Bertha Lutz e como objetivo 

principal, a busca por direitos políticos. Segundo Pinto (2003, p. 14), “esse feminismo 

constituiu um verdadeiro movimento com alcance nacional, chegando a uma 

institucionalização surpreendente”. 

A segunda vertente se expressa em várias manifestações através da imprensa 

feminista alternativa. Mulheres com nível cultural e vida pública importante, defendem 

a inserção feminina nas instituições de ensino. De acordo com Pinto (2003, p 15), “esta 

é a face menos comportada do feminismo brasileiro”. 

Já a terceira se manifesta através de um movimento anarquista, onde as mulheres 

têm o perfil de trabalhadoras e de intelectuais que defendem a liberação feminina. Nesta 

vertente se tem como questão principal a exploração feminina no trabalho. 

Em 1910, com a criação do Partido Republicano Feminino fundado por um 

grupo de mulheres inconformadas pela não-aprovação do voto feminino pela 

Constituinte, instalava-se o movimento sufragista brasileiro.  

 

Esse pequeno partido merece atenção especial pela ruptura que representou. 

Se não por outra característica, simplesmente pelo fato de ser um partido 

político composto por pessoas que não tinham direitos políticos, cuja atuação, 

portanto, teria de ocorrer fora da ordem estabelecida. Devemos ter presente 

que um partido é a organização de um grupo de pessoas que propõe á 

sociedade um programa para chegar ao governo por meio de eleições. Daí ser 

muito significativa a estratégia das mulheres não-detentoras de direitos 

políticos de criar um partido e, dessa forma, se colocarem em uma arena onde 

suas manifestações eram consideradas ilegítimas por não serem cidadãs 

dotadas de direitos. (PINTO, 2003. p 18) 
 

 

O partido tinha como causas o direito ao voto, a emancipação e a independência 

difundiam o direito da mulher de apossar-se de prerrogativas com relação à cidadania e 

ao trabalho. Também, lutavam pelo fim da exploração sexual. No fim da década de 

1910, o Partido Republicano Feminino desapareceu. Foi a época em que Bertha Lutz 

começou a organizar a Federação Brasileira para o Progresso Feminino, o que viria a ser 

o maior acontecimento do feminismo de então. 
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É bastante curiosa a forma como a federação pretendeu se organizar: além de 

uma estrutura fortemente hierarquizada com uma presidente, uma líder 

nacional e secretárias estaduais, foi indicado com detalhes o ritual que os 

encontros deveriam  seguir, incluindo a execução de hino próprio. Também 

foi criada um simbologia, com bandeira, distintivo e flor oficiais. ( PINTO 

2003, p 28) 
 

 

Entre as décadas de 1930 à 1960, as manifestações feministas oscilavam 

mediante as mudanças desenvolvidas no cenário político nacional. Em 1932, a luta pelo 

direito ao voto teve fim, porque o Código Eleitoral incluiu a mulher como eleitora e 

candidata. Durante o final da década de 40 e início da de 50, as mulheres lutaram contra 

a carestia. Dentre essas manifestações estavam associadas a Federação de Mulheres do 

Brasil, bem aquelas que formaram a Associação das Senhoras de Santa Tereza.  

 

Esse tipo de movimento mantém-se até os anos de 1970, principalmente nos 

bairros pobres, onde as mulheres começam a lutar também por melhorias nos 

postos de saúde, nas escolas, nas creches e nos serviços públicos em geral. 

Essas organizações, principalmente os clubes de mães, tiveram o apoio, 

quando não a promoção, das Comunidades Eclesiais de Base da Igreja 

Católica. (PINTO, 2003,  p.44) 
 

  

Com o golpe militar de 1964, os movimentos de mulheres, juntamente com os 

outros movimentos civis, foram silenciados e massacrados. Foram longos anos do 

regime no qual se destacam a cassação de direitos políticos, a censura, tortura, 

desaparecimentos e exílios. Com o decreto do Ato Institucional Nº 5, em 13 de 

dezembro de 1968 qualquer atuação política se tornou perigosa. Como explica Pinto 

(2003 p. 45): “A grande maioria das militantes feministas dos primórdios do feminismo 

no Brasil esteve envolvida ou foi simpatizante da luta contra a ditadura no país, tendo 

algumas delas sido presas, perseguidas e exiladas pelo regime”. 

 A década de 70 foi marcada como início do movimento feminista brasileiro, 

tendo várias manifestações e surgimentos de vários grupos. Em 1972 foram 

organizados dois eventos, o primeiro foi o congresso promovido pelo Conselho 

Nacional da Mulher e o segundo foram as primeiras reuniões de grupos de mulheres 

em São Paulo e no Rio de Janeiro. 

 Grupos inspirados no feminismo da Europa começaram a surgir, eram grupos 

que reuniam amigas e mulheres com afinidade intelectual e/ou políticas. Em 1975, a 

ONU declarou o ano Internacional da Mulher, como parte das comemorações, várias 
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atividades foram realizadas em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, além dos 

eventos promovidos pela própria ONU. 

  De 1975 até 1979 as mulheres exiladas na Europa e Estados Unidos retornam ao 

Brasil, com novas formas de pensar a condição feminina, fazendo com o que o papel 

de mãe, esposa e rainha do lar, já não fossem mais importantes. “Essas mulheres 

haviam descoberto seus direitos e, mais do que isso, talvez a mais desafiadora das 

descobertas, haviam descoberto os seus corpos, com suas mazelas e seu prazeres” 

(PINTO, 2003, p. 65). 

 A Anistia aos presos políticos e a reforma partidária do ano de 79 tiveram 

grande influência para o desenvolvimento do movimento feminista durante a década 

de 80. A anistia trazia militantes importantes com novas ideias, muitas vezes chocando 

aqueles que cresceram no país durante a década de 70, como foi o caso  do jornalista 

Fernando Gabeira, ex preso político, que na volta do exílio desfilava com uma 

minúscula sunga de crochê na areia da praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. 

 Durante a década de 80 o movimento feminista tomou novos rumos, militantes 

do movimento se dividiram entre o Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB) e o Partido dos Trabalhadores (PT). Novos grupos feministas surgem 

tratando de novos assuntos, como a violência contra a mulher e a saúde.  

 Em 1985 foi criado o Conselho Nacional da Condição da Mulher, que teve 

duração até o ano de 1989. O CNDM tratou de temas como a luta por creches à 

assuntos ligados a sexualidade  e direito reprodutivo. 

 No Brasil, na década de 1990, as feministas passam a ter maior participação nos 

fóruns políticos internacionais, um maior número de ONG´S, com o intuito de defesa 

dos direitos das mulheres são criadas. Novas temáticas foram introduzidas como as 

cotas mínimas de mulheres como diretoras de sindicatos, partidos políticos e nas 

candidaturas aos cargos legislativos. Após a democratização, temas como o aborto 

tomaram maiores proporções e contavam com um maior número de participantes. 

 Hoje a mulher conquistou grande espaço na sociedade, na política e nos demais 

segmentos nos quais antes era impossível. A luta das mulheres continua, talvez com 

por outros direitos e de formas menos contundentes.  
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2.3 Mulher no trabalho: 

 

Com a Revolução Industrial na Europa, em meados do Século XVIII, a mulher 

se viu obrigada a sair de casa e assumir mais um papel, a de trabalhadora, mesmo que 

discriminadamente e pouco recompensada. As famílias migraram do campo para as 

cidades aumentando os núcleos de pessoas que buscavam trabalho, agregando ainda 

mais ao fator de mudança no perfil feminino, pois seus salários passaram a ser 

fundamentais para o sustento da família.  A mulher neste momento acumulava o papel 

de mãe e responsável pelo lar com o de trabalhadora, sobrecarregando a sua 

responsabilidade. 

Com o decorrer da história, a mulher foi tendo participação em vários setores da 

sociedade e isso gerou a reivindicação pelos mesmos direitos do homem. Outros fatores 

importantes para a mulher entrar no mercado de trabalho, foram a Crise de 1929
11

 e as I 

e II Grandes Guerras Mundiais
12

.  

As mulheres nesse período ainda eram discriminadas e deixadas de fora dos 

movimentos trabalhistas e sindicais, como explica Alves: 

 

A desvalorização da força de trabalho da mulher acarretava um rebaixamento 

do nível salarial geral. Desta forma, movimentos operários do século passado 

repudiaram o ingresso das mulheres no mercado de trabalho, fechando-lhes 

as portas dos sindicatos recém formados, vendo-as como “concorrentes 

desleais” (ALVES e PITANGUY, 1985, p. 38). 
 

 

Essa discriminação ocorria principalmente, por concorrência. Afinal as mulheres 

eram mão de obra mais barata do que a masculina, sendo que sua produção se 

equiparava. Como exemplo disso tem-se a luta por direitos das operárias da indústria 

têxtil de Nova Iorque que ocorreu no dia 8 de março de 1857 onde organizaram uma 

grande greve, reivindicando melhores condições de trabalho, A repressão contra a 

manifestação foi de grande violência, onde as operárias foram trancadas dentro da 

fabrica, que foi incendiada. Sobre isso, a narrativa de Alves: 

 

As operárias empreenderam uma marcha pela cidade, protestando contra seus 

baixos salários e reivindicando uma jornada de trabalho de 12 horas. 

Violentamente reprimidas pela polícia, muitas tombaram presas e feridas. 

                                                 
11

 Crise de 1929, foi uma grande depressão que culminou com a quebra da bolsa de valores de Nova 

York, e causou altas taxas de desemprego e quedas drásticas do produto interno bruto de diversos países. 
12

 As I e II Grandes Guerras mundial  levou a abrir muitas vagas de empregos, antes ocupadas pelos  

homens que foram pra guerra. 
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Passados 51 anos, no mesmo dia 8 de março, em 1908, ainda na cidade de 

Nova Iorque, operários novamente saem as ruas denunciando as mesmas 

condições degradantes de trabalho e acrescentando as suas reivindicações a 

exigência de legislação protetora do trabalho do menor e o direito de voto 

para as mulheres. A denúncia de sua situação enquanto trabalhadoras 

acrescentam a denúncia de sua exclusão da participação nas decisões públicas 

enquanto cidadãs (ALVES, 1985, p. 41). 
 

 

Com o baby boom
13

 na década de 1950, alavancado pelo pós-guerra,  quando os 

homens, ex-combatentes, voltavam aos postos de trabalho que haviam sido ocupados 

pelas mulheres na sua ausência, houve um retrocesso na postura feminina na sociedade, 

onde ela voltou ao lar para cuidar dos filhos e da família. Com a volta do homem ao seu 

posto de chefe de família e de trabalhador, não houve mais a necessidade do papel 

feminino nos setores de trabalho, assim ela foi recolocada no seu papel inicial, o de 

“rainha do lar”. 

Isso foi incentivado pelas novas tecnologias que ofertavam mais comodidade e 

chamavam a atenção da mulher que voltava a cozinha e aos seus afazeres domésticos. 

Como retrata Studart: 

 

Da noite para o dia, solicitadas para colaborar no esforço total da guerra, as 

mulheres tiveram que deixar de ser rainhas do lar. Jornais, revistas, rádios 

lhes forneceram a imagem corajosa e estimulante de enfermeiras, aviadoras, 

médicas, padioleiras, guerrilheiras. Elas provaram largamente a própria 

competência, mas não por muito tempo. Voltando a paz, os meios de 

comunicação de massa reconstituíram a ideologia da mulher de prendas 

domésticas (STUDART, 1994, p. 13). 
 

 

Depois disso, entretanto, houve algo de muita importância para posicionar de 

maneira diferente o papel feminino: foi o surgimento da pílula anticoncepcional na 

década de 1960. 

Isso permitiu à mulher sua independência e, alavancou sua liberdade sexual. 

Mas, ainda, a mulher que trabalhava fora de casa era vista, como mulher do mundo, ou 

ficava “falada”, pois assumia uma postura “masculinizada” perante à sociedade. 

 

 

 

                                                 
13

 Baby Boom é o período onde o coeficiente de natalidade cresce de forma acentuada. O termo se 

popularizou com o pós-guerra, onde os soldados retornavam as suas casas e a taxa de natalidade cresceu.   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Natalidade
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2.4  Mulher x mídia 

 

Inicialmente tanto na literatura quanto na publicidade a mulher era retratada 

como um ser pacato, subordinado e recatado. Os anúncios e artigos giravam em torno de 

como agradar o sexo masculino e com os cuidados com o lar.  Com o passar das 

décadas, o conteúdo das informações foi mudando, passando de receitas de bolo a 

informações financeiras e tecnológicas.  

A cada década e/ou período da história, o perfil da mulher foi traçado de forma 

diferente. A exemplo disso, em meados da década de 1970, afirmava-se que a 

publicidade alienava a mulher, convertendo-a em objeto de consumo e de subordinação 

a figura masculina, como explica Arias (1979). Já no final da década de 1990, a mulher 

era tratada como guerreira, pois acumulava duas jornadas de trabalho diárias, a do lar e 

a de trabalhadora. Frisa ainda Pires, em seu relato sobre a década de 1950: 

 

As propagandas destacam as imagens da mãe preocupada com a sua família, 

da jovem em busca de um marido e da mulher moderna, simples e prática, 

sendo que esta última começa a receber maior ênfase a partir da metade dos 

anos 50, efeito do desenvolvimento das indústrias de bens de consumo. 

(PIRES, 2006, p.2) 
 

A mídia de uma forma geral sempre foi persuasiva e propôs novas formas e 

desejos na construção das características societárias. Com a imagem feminina não foi 

diferente.  

A relevância dos anúncios de revistas, jornais, rádios e posteriormente a 

televisão se prende ao fato de que foram alavancadores e influenciadores da dita 

“libertação feminina”, uma vez que em seus conteúdos havia apelos gráficos e imagens 

que induziam a formatação de uma nova imagem feminina na sociedade. 

No Brasil, isso foi muito importante, pois os conteúdos sofriam influência 

americana e européia e instigava nas mulheres e na sociedade o desejo da mudança dos 

arquétipos femininos. 
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3 ANÁLISE DO DISCURSO  

 

Para Maingueneau (1989), a análise do discurso, a partir da década de 1960, 

juntou-se sob a bandeira da defesa do estruturalismo, em torno de uma reflexão sobre a 

linguística, o marxismo, a psicanálise e a história. Ela surgiu, segundo o artigo. Tendo 

como objetivo analisar as construções ideológicas presentes no texto, possibilitando a 

captação do sentido não explícito no discurso, sendo utilizada em análises de textos da 

mídia e as ideologias que os engendram.  

Orlandi (2005) define: “A análise do discurso visa à compreensão de como um 

objeto simbólico produz sentidos, como ele está investido de significância para e por 

sujeitos”. A análise do discurso não trata somente da tomada dos textos produzidos em 

sua singularidade, mas da compreensão de seu contexto. Charaudeau e Maingueneau 

descrevem que: 

 

À analise do discurso podem-se atribuir definições as mais variadas: muito 

amplas, quando ela é considerada como um equivalente de “estudo do 

discurso”, ou restritivas quando, distinguindo diversas disciplinas que tomam 

o discurso como objeto, reserva-se essa etiqueta para uma delas. 

(CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2006, p. 43)  

 

 

Como o próprio nome já diz, a análise do discurso tem como objeto o discurso. 

O discurso é a ferramenta de comunicação utilizada desde os primórdios da 

humanidade; a troca de informações através de gestos, falas, simbologias e escrita fez 

dele uma ferramenta fundamental para o andamento e desenvolvimento. 

O discurso é formado por tudo que vem do homem, desde seus movimentos e 

gestos, postura, tom de voz, olhares e tudo o que o circunda na sua enunciação. Mas 

para que haja um discurso verdadeiro e natural há a necessidade de que tanto seu 

enunciador quanto o enunciatário compartilhem e interajam entre si, ou seja, o discurso, 

a informação, tem que fazer sentido para ambos, como explica Orlandi (2007). Existe, 

então, um código que correlaciona a transferência de informações à condição de que as 

partes estarem aptas a compreendê-lo. 

Além de compreender um código, se faz necessário que o enunciador e o 

enunciatário estejam relacionados por um contrato de leitura, ou seja, anunciador e 

enunciatário têm princípios e regras, aceitas entre eles, que permitem, que a troca de 
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informações ocorra e que seja entendida por ambos. É através do contrato de leitura, que 

o enunciador e o enunciatário têm a relação de troca. Pinto afirma que os “contratos de 

leitura são estabelecidos entre os meios de comunicação e o seu público 

consumidor/receptor. Assim, entende-se por contrato de leitura, a identificação, por 

parte dos receptores, com a ótica dos fatos do veículo” (PINTO, 1999). 

As ferramentas e meios de comunicação em que o homem se apóia e que faz 

com que as informações viagem a uma velocidade cada vez mais rápida, acontecem em 

função da globalização. A sociedade passou a ser a Sociedade da Informação ou 

Sociedade do Conhecimento. Oliveira (1996, p. 20) traz que “hoje, como nunca, o 

consumidor dos meios sente-se cidadão do mundo, muito mais que cidadão do seu 

país”. 

Assim a informação viaja, desloca-se e interage com integrantes de inúmeros 

locais, toma formas e têm influência de formas também diferentes. Assim, na 

publicidade, também se usa de inúmeros meios e formas para interagir, seduzir e 

persuadir  consumidores e a levá-los ao consumo de determinados serviços ou produtos. 

 

 

3.1. O Discurso e a Publicidade 

 

 O discurso da publicidade busca alcançar ou criar o desejo de consumo de cada 

pessoa. Ele persuade e vai diretamente ao imaginário do consumidor criando a 

necessidade de compra de um determinado produto, serviço ou marca. 

Assim, a mensagem da publicidade busca a sedução do público. Ela tem a 

intenção de reter a atenção, incentivando o desejo do sujeito de fazer parte do mundo 

que a publicidade constrói. É baseada na argumentação, na adjetivação, na informação e 

na persuasão, interagindo com as necessidades e a carência humana. A relação dessa 

mensagem com o seu receptor é construída sem neutralidade e isso é o que faz do 

discurso publicitário uma ferramenta do consumo. 

Mas para que esta mensagem funcione, e que realmente interaja com as  

necessidades e desejos do consumidor, faz-se necessário o contrato de leitura, pois 

somente haverá relação entre o anunciante e seu público-alvo se a mensagem estiver de 

acordo com regras que façam deste consumidor referência para a construção do texto, 

ou seja, ele deve estar disposto de maneira que interfira nos anseios do consumidor, 

mas, ao mesmo tempo, se remete ao universo sócio-linguístico do receptor. O contrato 
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de leitura dentro da publicidade funciona como um regulador, que dá o foco às 

mensagens. Assim, a criação das mensagens é uma construção voltada diretamente ao  

perfil do consumidor, de forma a chamar a sua atenção, fazendo-o ler, participar e 

entender a ideia que esta sendo transmitida a ele. 

 O discurso na Publicidade vai além do texto e da mensagem direta, ele se 

relaciona com seu receptor, busca seu interesse, sua comoção. O discurso se identifica 

com o receptor indo de seu consciente para o seu inconsciente, levando as pessoas ao 

desejo e à compra, deixando assim, os sentimentos de satisfação e de inclusão, por se ter 

o objeto desejado, e fazer parte de um todo. 
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4 REVISTA COMO MEIO PUBLICITÁRIO 

 

4.1 Revistas 

 

4.1.1 Revista O Cruzeiro 

 

No final da década de 20, a imprensa brasileira ganha um novo reforço, com o 

surgimento da revista O Cruzeiro, que traz a inovação através da leitura ilustrada. A 

revista introduziu novos recursos para comunicar, tanto na parte gráfica como na 

textual, inovando na utilização do fotojornalismo dando suporte as notícias escritas. 

Como Scalzo, enfatiza: 

 

Em 1928, nasce o que viria a ser um dos maiores fenômenos editoriais 

brasileiros: a revista O Cruzeiro. Criada pelo jornalista e empresário Assis 

Chateaubriand, a publicação estabelece uma nova linguagem na imprensa 

nacional, através de publicação de grandes reportagens e dando atenção 

especial ao fotojornalismo ( SCALZO, 2006, p. 30). 

 

 

Assim, pode-se dizer que o uso maciço de imagens vinha para dar maior sustentação 

àquilo que era escrito. De acordo com Mauad (2005) havia: 

 

 

[...] A ideia de que o que está escrito é a própria verdade. Tal concordância 

seria reforçada pela utilização maciça de imagens. Isso porque a imagem, 

diferentemente do texto escrito, chega de forma mais direta e objetiva à 

compreensão, com menos espaço para dúvidas, pois o observador confia nas 

imagens técnicas tanto quanto nos seus próprios olhos (MAUAD, 2005). 

 

A revista tratava de diversos assuntos, trazendo reportagens sobre cinema e artistas 

da época, política e culinária, tendo também colunas direcionadas unicamente ao 

público feminino. Tinha como visões as posições ideológicas conservadoras  próximas 

da corrente do pensamento neoliberal. Para Serpa,  

 
A revista foi referência não só pelos temas que levantava, representando, 

dessa forma, o pensamento da elite política, social, econômica e religiosa da 

época, mas também pela maneira como diagramava e editava suas páginas,  

tendo sido pioneira no uso do fotojornalismo (SERPA, 2003, p. 19). 
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Como principal foco a revista O Cruzeiro tinha a elite como seus leitores assíduos, 

ela representava a alta classe da sociedade da época, como políticos influentes, Igreja e 

governantes.  

Apesar deste não ser seu principal foco, a revista tinha as mulheres da classe alta 

e melhor poder aquisitivo como leitoras assíduas de suas edições, fazendo com que a 

revista dedicasse um grande número de páginas e seções voltadas a elas. Como afirma 

Serpa, 

 

O Cruzeiro não era uma revista essencialmente feminina, mas dedicava mais 

de 50% das páginas a esse público, em colunas especializadas e publicidade, 

ou em espaços que mostravam a realidade social das “senhoras” e das 

“moças” das classes mais privilegiadas da época: os salões, as recepções e, 

especialmente, os concursos das mais belas do Brasil e do mundo. (SERPA, 

2003, p. 39). 

 

A revista utilizava-se dos anúncios publicitários para obter lucro, e não havia uma 

página sem a presença de ao menos um anúncio sequer. Era através de anúncios de 

produtos de beleza e que traziam a idéia de uma nova mulher, agora mais consumista, 

que a revista vendia o sonho de mudanças. 

A diagramação inicial da revista apresentava uma certa desordem, sendo possível 

encontrar a continuação de alguns assuntos fora da paginação. Mesmo assim a revista 

foi inovadora na parte gráfica. No fim da década de 40, a revista adota um padrão novo 

em seu layout, tendo suas paginações ordenadas e seções organizadas com índice. 

Teve grande circulação em território nacional e internacional, como países Portugal, 

Chile, Argentina e México, tendo um alto índice de tiragens, alcançando cerca de 4 

milhões de leitores, em um período em que a taxa de analfabetismo era elevada no país. 

A ascensão das organizações Globo e o domínio do regime militar foram fortes 

fatores para que a revista fosse aos poucos perdendo sua popularidade, pois a mídia 

eletrônica começou a se tornar parte da rotina da população e, com o regime militar, 

muitas noticias sofriam censura.  E em 1975, deu-se fim a revista O Cruzeiro. 

A revista O Cruzeiro não foi apenas um importante veículo de comunicação, 

mas foi criado com a intenção de trazer a modernidade ao país, surgindo ainda para dar 

idéia de hegemonia ao povo brasileiro. 
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4.1.2 Revista Veja: 

 

A Revista Veja foi criada em 1968, pela Editora Abril, tendo como primeiro 

nome “VEJA e leia”, com a primeira palavra em destaque, tinha a finalidade de trazer 

informações do cotidiano. Durante a ditadura militar a revista Veja sofreu com as 

dificuldades da censura, até conseguir acertar sua fórmula e se manter no mercado.  

 

A censura à VEJA durou oito anos. Duas edições foram apreendidas. O 

governo militar cortou toda e qualquer verba de publicidade, inclusive das 

estatais. Foi na luta contra a censura, as apreensões da revista, prisões de 

jornalistas, que Mino Carta acabou saindo da VEJA (HERNANDES, 2004, 

p.21). 

 

 

Com uma circulação semanal, ela atinge todo o território nacional. Explica Pires 

(2006, p.2) que hoje “a Revista Veja atualmente é o periódico mais lido no país e a 

quarta revista mais lida no mundo”. Com esse posicionamento no mercado, a Revista 

Veja se lança a milhões de leitores e é considerável a sua influência para pautar o debate 

público. Seguindo esta afirmação Scalzo: 

 

Veja é hoje a revista mais vendida e mais lida do Brasil, a única revista 

semanas de informação no mundo a desfrutar de tal situação. Em outro 

paises, revistas semanais de informação vendem bem, mas nenhuma é a mais 

vendida - esse posto geralmente fica com as revistas de tv. (SCALZO, 2006, 

p.31) 

 

Ela traz como conteúdos assuntos que vão desde a política, passando por artes e 

cultura, e indo até economia, comportamento e tecnologia. Com relação a diagramação 

Hernandes (2006, p. 201) diz que, “a diagramação da Veja cria um ritmo entre notas e 

matérias mais longas, entre o que é político e cultural, sem nunca perder a identidade na 

hora de apresentar o que considera notícia.” Os conteúdos publicitários também são 

variados, de anúncio de carros, bancos e financeiras, até telefonia e produtos no geral. A 

relação entre os anúncios da revista segue um perfil coerente com o andamento e as 

mudanças de cada período e fatos históricos.  

 

Com fotos, ilustrações ou apenas com palavras, pelas propagandas 

conhecemos a moda de uma estação, o artista mais importante e até mesmo a 

situação econômica e política de um período – fragmentos do imaginário 

social. Afinal, para fazer contato com a parcela da sociedade que consome 

um produto, deve-se falar como ela, parecer-se com ela, mostrar seus 

objetivos e desejos. Por isso, a propaganda constrói e cria a diferença entre as 

idades, classes sociais, níveis culturais e as diferenças de gênero. (PIRES, 

2006, p.1) 
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A revista Veja foca hoje, como seu público alvo, pessoas da classe média, 

adultos, de ambos os gêneros, que vivem tanto nos grandes centros, como em pequenas 

cidades, sendo usados como “formadores de opinião”. Como afirma Hernandes:  

 

São leitores com um grau de escolaridade acima da média nacional. Em um 

Brasil de grande pobreza social e cultural, esse grupo forma uma espécie de 

elite. VEJA os influencia na tomada de decisões. Algumas decisões podem 

parecer pequenas, como ver ou não o filme apontado como “imperdível”. 

Outras escolhas repercutem na maneira de toda uma nação projetar e 

construir sua história (HERNANDES, 2004, p. 8). 

 

 

A revista Veja faz parte da história do jornalismo no Brasil, contribuindo para o 

crescimento intelectual do povo, levando informações importantes a seus leitores. 
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5 AS REPRESENTAÇÕES DO FEMININO NA PUBLICIDADE 

 

 A publicidade ao longo de sua existência associou o sexo feminino aos mais 

variados produtos, até mesmo àqueles que não eram destinados a este público. 

Deixando à parte fatos políticos e sociais, a publicidade trouxe a mulher como 

objeto para venda de produtos, diminuindo ou aumentando a sua importância na 

sociedade. 

 

Ao longo do século XX, a imprensa feminina, a publicidade, o cinema, a 

fotografia de moda propagaram pela primeira vez as normas e as imagens 

ideais do feminino na escala do grande número. Com as estrelas, as 

manequins e as imagens de pin-ups , os modelos superlativos da feminidade 

saem do reino da raridade e invadem a vida cotidiana. As revistas femininas e 

a publicidade exaltam o uso dos produtos cosméticos por todas as mulheres 

(LIPOVETSKY, 1994, P. 128). 

 

  

Com o passar dos anos e a mudança cultural a imagem da mulher começou a ser 

retratada de formas diferentes, como diz Thébaud: 

 
Garçonne, produto da guerra e dos anos loucos, a mulher emancipada, 

produto da pílula, ou até mesmo a Super Mulher dos anos oitenta, produto do 

feminismo e da sociedade de consumo, capaz de se equilibrar com o sucesso 

da carreira, os filhos e os amores. As duas primeiras imagens foram utilizadas 

para denunciar a transgressão da barreira entre os sexos. A ultima tem como 

função social de esconder o aumento das desigualdades entre homens e 

mulheres. Estas imagens dão uma noção de conquista e representam os 

acontecimentos históricos, assinalando que a história das mulheres não 

poderia acontecer sem representações, decodificações de imagens e dos 

discursos que dizem da evolução do imaginário masculino e norma social 

(THÉBAUD, 1991, p.10). 

 

  

 No pós-guerra os modelos de mulheres propostos pela publicidade, 

representavam a nova dona de casa como aquela que fazia render mais seu tempo, 

dividindo tarefas domésticas com o cuidado de si mesma, ela era retratada como um 

ser complementar na vida do homem.  

 

Dorovante, a dona de casa deve ser tanto consumidora como administradora 

da casa. Fica, portanto com a responsabilidade de controlar o consumo, que 

se torna uma actividade a organizar e planificar rigorosamente, incluindo 

compras a prestações e projectos de longa duração  (PASSERINI, 1991, p. 

387). 
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Na década de 50 até fins da de 60, o estereótipo da mulher dona de casa era 

predominante na publicidade. As representações deste tipo ideal de mulher eram 

preservados socialmente e culturalmente. Segundo Sohn (1991, p. 117), o homem 

insiste na predisposição biológica da mulher para a maternidade, tornando isso uma 

obrigação.  

Os anos 70 são marcados pelas conquistas do sexo feminino. A mulher começa a 

conquistar seus direitos e a se inserir no mercado de trabalho, mas a publicidade segue 

representando a mulher como esposa, mãe e rainha do lar.  

 
[...] as elites desenham um retrato moral da mulher que valoriza a 

sensibilidade em detrenimento da inteligência o devotamento e a submissão 

em detrenimento da ambição ou de especulações intelectuais que excedem as 

suas forças e ameaçam a sua feminilidade. A esfera pública é reservada ao 

homem, o home sweet home  à mulher (SOHN, 1991, p.117). 

 

 A década de 80 foi a época de consolidar as conquistas da mulher. Inserção 

sólida no mercado de trabalho. Como ressalta Saffioti e Vargas (1994, p. 66), dados do 

PNADs
14

 para os anos 1981 e 1990 revelam que persiste o aumento da participação 

feminina no mercado de trabalho. 

 A mulher dos anos 80 era representada na publicidade como a Super Mulher, 

aquela que trabalha fora de casa e ainda consegue dar conta dos afazeres domésticos e 

ser mãe. 

 
Na realidade a cultura de massas revela, no preciso momento em que dela se 

apropria, a ambivalência da imagem feminina na cultura ocidental, acrescida, 

mais do que reduzida, pelas exigências de emancipação: a hegemonia da 

figura feminina na publicidade, nas capas das revistas e nos cartazes, remete 

com efeito para coincidência entre a mulher como potencial sujeito e a 

mulher como possível objecto. (PASSERINI, 1991 p. 382) 

 

 

 Na década de 90 e no início do século XXI, a mulher já conquistou sua liberdade 

sexual, está consolidada no ambiente de trabalho, assumindo cargos importantes em 

grandes empresas. Já se tornou dona de si e independente financeiramente.  A 

publicidade passa a representar a mulher dos anos 90 e 2000, como a mulher 

independente, que faz o que acha melhor pra si. 

  

                                                 
14

 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/IBGE 
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6 METODOLOGIA 

 

Para compreender os fragmentos publicitários dentro dos anúncios das revistas 

O Cruzeiro e Veja e foram verificados a partir de procedimentos teóricos e práticos, 

desenvolvidos na esfera das metodologias qualitativas. Para isso, se fez necessário o 

levantamento bibliográfico e uma revisão bibliográfica sobre os assuntos tratados, a 

posteriori foi feita uma leitura completa de todos os anúncios pré selecionados, onde 

destes foram retirados os três anúncios correspondentes das décadas de 50 a 70 da 

revista O Cruzeiro e os três anúncios das décadas de 80 a 2000 da revista Veja. Para isso 

os anúncios selecionados foram os que correspondiam com o recorte da pesquisa, que 

demonstravam a mulher inserida no mercado de trabalho. 

Assim, iníciou-se a análise das estratégias discursivas publicitárias explicitas nos 

anúncios selecionados. O foco primordial deste trabalho foram os anúncios que 

continham um cunho mais persuasivo e que interagiam com o cotidiano e necessidades 

da sua leitora, trazendo também, traços que corroboram com as intenções publicitárias. 

A escolha aleatória das revistas e de seus anúncios ocorreu pelo fato da 

dificuldade de se encontrar revistas, principalmente da O Cruzeiro, em função de sua 

escassez nas bibliotecas e acervos da cidade de Santa Maria. 

A triagem e escolha dos anúncios constituintes da pesquisa foram deferidos da 

seguinte forma: em primeiro lugar, foram revisadas todas as revistas encontradas. Em 

segundo, foram apontados todos os anúncios que, a priori, possuíam alguma 

característica relacionada ao estudo, ou seja, mostravam o lado da mulher trabalhadora. 

Em terceiro, recortou-se o corpus para os anúncios que realmente retratavam o foco da 

pesquisa. Destes anúncios seis foram selecionadas para comporem as análises deste 

estudo. 

Optou-se por trabalhar em três níveis em cada anúncio que são: análise da 

linguagem, análise discursiva (textual), análise imagética (transposição do que a 

imagem tenta relatar em relação ao texto). A intenção com isso é averiguar e encontrar 

de que formas as revistas formavam opinião, persuadiam suas leitoras perante seu perfil 

com a sociedade. 

Cada anúncio escolhido foi definido por uma seqüência que começou por A1 

(Anúncio 1) e assim por diante, seguindo a ordem das datas de publicação e das revistas 

em que foram selecionados. E, para definir de qual a revista que ele foi retirado, a 
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seqüência seguiu pela letra inicial de cada uma, por exemplo: primeiro anuncio retirado 

da revista O Cruzeiro, de 12 de Abril de 195: AC1 (Anúncio 1, Revista o Cruzeiro), e 

assim por diante. 
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7 ANÁLISES: 

 

7.1 Contextualização da década de 50 

 

Com o fim dos anos de guerra, período onde as mulheres ocuparam o mercado 

de trabalho, onde abriram-se vagas pela ausência dos homens que foram para frente de 

batalha, os valores tradicionais voltaram. O homem voltou a ser o chefe da casa e a 

mulher retornou ao lar. A reação das mulheres dos anos 50 veio como busca da 

feminilidade, do casamento, de ser mãe, do luxo e da riqueza. Como diz Friedan, em seu 

livro: 

 

A maioria das mulheres só saía para fazer compras, levar as crianças de um 

local para outro, ou comparecer a compromissos sociais com o marido. 

Moças principiavam a educar-se sem jamais ter tido um emprego fora de 

casa. [...] Dona de casa e mãe, era respeitada como companheira no mesmo 

plano que o marido. Tinha liberdade de escolher automóveis, roupas, 

utensílios, supermercados e possuía tudo o que a mulher jamais sonhou. 

(FRIEDAN, 1971, p.19) 

 

 

Com o fim de auxiliar estas mulheres nas tarefas domésticas, aparelhos 

eletrodomésticos foram criados, dentre eles o aspirador de pó e máquina de lavar 

roupas. Sobrando-lhes mais tempo para se embelezar, cuidar do marido e dos filhos. 

Como afirma Calil: 

 

Os brasileiros vivenciaram, então, o maior "boom" de utilidades domésticas, 

vestuário, higiene pessoal e produtos de limpeza das casas. Tais 

tansformações obrigaram também mudanças na forma de comercialização 

destes bens. Foi nessa época que apareceream os supermercados com sistema 

de auto-atendimento, em que as pessoas pegavam o que queriam na 

sprateleiras e só então se dirigiam aos caixas, e que foram tomando o espaço 

antes ocupado pelas vendas, armazéns, açougues, quitandas e também o das 

carrocinhas e caminhõeszinhos. ( CALLIL, 2000, p. 33) 

 

Década em que houve grandes avanços tecnológicos, dentre elas o início das 

transmissões televisivas, causando uma transformação nos meios de comunicação. As 

mídias difundiam o modelo da mãe, dona de casa e esposa, trazendo uma representação 

de mulher a ser seguida. Novamente Friedan, diz: 

 

Milhões de mulheres moldavam sua vida à imagem daquelas bonitas fotos de 

esposa suburbana beijando o marido diante do janelão da casa, descarregando 

um carro cheio de crianças no pátio da escola e sorrindo ao passar o novo 

espalhador de cera no chão de uma cozinha impecável. Faziam pão em casa, 
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costuravam a roupa da família inteira e mantinham a máquina de lavar e 

secar em constante funcionamento. (FRIEDAN, 1971, p. 20) 

 

 

Com a vitória dos EUA na segunda guerra, este país domina a economia e dita 

moda no mundo. No fim da década começam a surgir os movimentos Jovens, 

modificando aos poucos a cultura e os movimentos feministas em busca de igualdade e 

liberdade sexual. 

No Brasil surge a Bossa Nova e o clima de democracia e economia é favorável. 

É época de aceleração industrial com a eleição de Juscelino como presidente, cujo lema 

era “50 anos em 5”, tendo como objetivo principal modernizar o país, instalando aqui 

indústrias de base e de bens de consumo. 
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7.1.1 Anúncio selecionado da revista O Cruzeiro de 12 de abril de 1958. Anúncio dos 

eletrodomésticos Arno. 

 

 

 

Os anúncios da década de 50 em sua grande maioria seguem um padrão em sua 

característica textual, como a utilização de termos como dona-de-casa, rainha do lar, 

mulher moderna, se tornando muitas vezes um texto infantilizado. 
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Traz em sua imagem a preocupação da mulher em manter sua família reunida 

durante as refeições, tornando-se o modelo ideal de mulher. Este anúncio mostra como a 

publicidade já tratava a mulher como um grande público consumidor, dando ênfase na 

imagem de produtos especializados para as mulheres e um texto que traz adjetivações 

que persuadem a consumidora, fazendo talvez, com que cresça a sua necessidade de 

obter estes produtos.  

O anúncio revela que o trabalho ideal para a época era o de dona de casa. 

Embora outras atividades ligadas ao mercado de trabalho, fossem exercidas pelo sexo 

feminino, a representação das mulheres à época é ser mãe e dona de casa e, portanto, 

tendo como trabalho, os afazeres domésticos. 

 A seguir o detalhamento do anúncio escolhido para incorporar o corpus desta 

pesquisa. 

 

- Linguagem: 

 

Tanto a linguagens da imagem quanto a textual seguem uma linha simples e 

direcionada as mulheres, donas de casa que se preocupam com o bem-estar da família. 

 

 

- Análise textual: 

 

“Agora papai só almoça em casa.”  

A referência textual da chamada do anúncio enfoca no papel doméstico da 

mulher, ser dona de casa, tendo a preocupação com a família e com o marido. Nessa 

interpretação ainda se pode perceber que a mulher tem como missão de manter o lar em 

harmonia e organizado, e dar motivos para que seu marido tenha a vontade de retornar 

ao lar, fazendo isso através da utilização dos utensílios da Arno, que ajudam a inovar na 

hora de cozinhar, fazendo deliciosos e diversificados pratos. 

 

“Ele não perde mais uma refeição em casa porque sabe que todos os dias há pratos 

novos e deliciosos a sua espera... Pratos feitos com o Liquidificador super Arno e super 

moedor picador Arno.” 
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A continuação do texto vem reforçar a chamada inicial e incita a utilização dos 

eletrodomésticos Arno, e reafirma que o marido volta para casa, pois sabe que 

encontrará um almoço diferenciado porque sabe da utilização desses eletros.  

 

“Liquidificador super Arno e super moedor-picador Arno” 

Os próprios nomes dos eletrodomésticos trazem referência a algo grandioso, 

onde a máquina tem o poder, fazendo a mulher a submeter-se a este para poder ter a 

família reunida. Na interpretação geral do texto, isso não traz somente pratos 

maravilhosos, mas também a família reunida e um marido disposto e com motivos para 

estar em casa. 

 

Os textos complementares chamam a atenção para as funcionalidades dos 

aparelhos e suas utilidades. 

 

 

- Análise da imagem: 

 

Na construção da imagem do anúncio dos eletrodomésticos da Arno, em 

primeiro plano, no topo, uma família reunida à mesa, em seguida as imagens dos 

aparelhos com referências aos alimentos que cada um pode processar e/ou pratos e 

bebidas que podem ser produzidas por eles. 

A imagem da família à mesa faz referência à família unida, feliz e satisfeita, 

onde a esposa serve a mesa, mostrando seu papel social à época de  rainha do lar. 

  

 

7.2  Contextualização da década de 60 

 

Na década de 60 o Brasil luta contra a ditadura militar que se instaurou em 1964 

e pelo direito de livre expressão, sendo uma década de grande turbulência, grandes fatos 

sociais e mudanças tecnológicas. O início da década ainda mantinha os padrões sociais 

estabelecidos pelas décadas anteriores, isto é, a mulher dona de casa, esposa e mãe.  

A dona de casa dos anos 60 já contava com facilitadores de suas atividades 

diárias, produtos frutos da evolução industrial. Segundo Calil: 
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Com o decorrer desses anos de intensa urbanização e industrialização, houve 

uma desvalorização do trabalho doméstico, que foi suplantado pelos 

utensilios domésticos que surgiam para facilitar o trabalho dentro de casa e o 

tornavam mais rapido de ser realizado. (CALIL, 2000, p 34) 

 

 É também o momento em que a luta pela libertação feminina se intensifica. A 

mulher já assume diversas atividades, lutando pela sua independência financeira, mas 

não deixa de cuidar da casa.  O feminismo da época incita a independência das mulheres 

do sexo masculino. De um lado a luta pela independência, igualdade nos direitos e 

liberdade sexual e de outro, a influência da mídia e sociedade de consumo que 

costumava a apelar a uma mulher vaidosa e boa dona de casa. Para Calil: 

 

Há mudança no papel da mulher na sociedade, vez que a nova realidade a 

empurrava para o mercado dde trabalho, atraída por uma maior 

independencia e a possibilidade de realizas suas necessidades de consumo 

pessoal e familiar. Não que não houvesse preconceito contra o trabalho da 

mulher - ele ainda estava presente, bem como havia várias proibições legais 

ao trabalho da mulher na CLT, mas a mulher trabalhadora se tornava um 

personagem cada vez mais comum no dia-a-dia das cidades, e sua luta por 

seus direito sociais também. (Calil, 2000, p. 35) 

 

Os anos 60 foram marcados pelo surgimento da pílula anticoncepcional, dando a 

mulher a liberdade sexual, o ingresso de maior número de mulheres em universidades, 

do movimento hippie, que pregava o amor livre, da quebra do valor da virgindade 

feminina. Enfatizando Calil cita: 

 

Na década de 60, o rígido modelo patriarcal começava a dar as claras de sua 

fragilidade. o processo de emancipação: iniciado no pós-guerra, prosseguia. 

Ventos liberais sopravam da França, assim como do movimento feminista 

norte-americano. Gradualmente, a mulher foi penetrando em redutos 

profissionais até então exclusivos dos homens. O advento da pílula 

anticoncepcional favoreceu uma liberação sem precedentes nos hábitos 

sexuais. (BERTOLINI apud CALIL, 2000, p.37) 

 

Os anos 60 foram marcados por  realizações de ideologias e revoluções culturais. 

A primeira metade da década seguiu os padrões dos anos 50 e a segunda foi de 

manifestações que definiriam o espírito de luta pela liberdade.  
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7.2.1 Anúncio selecionado da revista O Cruzeiro de 2 de maio de 1964. Anúncio dos 

eletrodomésticos Walita. 

 

 

 

A análise deste anúncio mostra como a publicidade dos anos sessenta, retratava a 

imagem da mulher, que continua sendo o de Rainha do Lar, mas agora o adjetivo 
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moderno passa a fazer parte da persuasão publicitária. Os produtos mais anunciados 

eram os de afazeres domésticos, produtos alimentícios e eletrodomésticos, como 

exemplo do anúncio escolhido.  

 A imposição de imagem da mulher moderna, feliz por estar cuidando do seu lar, 

enfatiza o imaginário conservador, reafirmando os valores sociais da época, que 

impedem a luta contra as tradições impostas. O texto traz adjetivações, instigando a 

leitora a se identificar com o anúncio, provocando nela a necessidade de também se 

sentir moderna e linda. 

A década de 60 é marcada pela ruptura da representação da mulher como dona 

de casa, que a partir dos anos 70 começa a ser vista e representada de outra maneira pela 

publicidade. Segue abaixo um maior detalhamento do anúncio. 

 

 

- Linguagem: 

 

Linguagem adjetivada, coloquial, que se identifica com o estereótipo de mulher 

dos anos 60, que deseja conforto e modernidade, sem se descuidar do lar. 

 

- Análise Textual: 

 

“No lar da mulher moderna há sempre conforto. Marido e filhos. Café bem cedinho. 

Meio dia, almoço. A noite jantar caprichado. No meio de tudo isso há tanto o que fazer. 

Dá tempo para tudo?” 

O início do texto do anúncio da Walita traz a mulher em seu meio de trabalho, 

seu lar. Afirma que somente na casa da mulher moderna há sempre conforto, 

logicamente porque ela tem produtos que facilitam a sua vida e da família. Nesse ponto 

vemos como a persuasão trabalha na construção e da inclusão social. O texto mostra que 

ainda é a mulher quem cuida da casa, do marido e dos filhos, quem levanta cedo e 

prepara tudo para a família. É ela a rainha do lar. 

 

“Dá sim. A mulher moderna tem o conforto Walita pra ajudar. O liquidificador 

Perfeição Absoluta, por exemplo. Faz tudo bem depressa. Mamadeira e mingaus. Suco 

de frutas. Tritura gelo. Funciona em velocidade “toque de pluma”, (é tão suave). Dura 

anos e anos. E que beleza! O moderno conforto doméstico e Walita. E é indispensável 
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para milhares de famílias brasileiras. Walita é bem fácil de comprar. Facílimo. A 

senhora já tem?” 

Na segunda parte do texto, a Walita justifica seu produto como uma das 

melhores formas da mulher moderna ter mais tempo, pois o eletrodoméstico „faz tudo 

depressa‟, processando um grande número de alimentos e sem deixar de ser suave. Sua 

durabilidade, suavidade, conforto rapidez e modernidade são os adjetivos que implicam 

no desejo da mulher de se aprimorar nas tarefas do seu lar 

 

- Análise da Imagem: 

 

A imagem mostra a “mulher moderna” dos anos 60, cuidando dos filhos e 

utilizando eletrodomésticos. Como o anúncio é do início da década, assimila os valores 

sociais das décadas passadas. Como a mídia tinha grande influência nas mulheres, ela 

criava um estereótipo social. 

 

 

7.3 Contextualização da década de 70 

 

Já no meio da década de 60 as movimentações feministas tomaram força, 

fazendo da década de 70 um grande marco de conquistas para as mulheres. Foi um 

período de revolução, marcado por mudanças no comportamento dos jovens, na música 

e pela liberação sexual da mulher.  

 

A família nuclear sofreu uma profunda transformação, à medida em que as 

mulheres entraram massivamente no mercado de trabalho e voltaram a 

proclamar o direito à cidadania, denunciando as múltiplas formas da 

dominação patriarcal. (RAGO 1996, p. 31) 

 

As mulheres passam a se posicionar em ambientes antes ocupados em sua 

grande maioria pelos homens, causando uma mudança na sociedade. A moda unissex 

entra na cultura, modificando a maneira tanto dos homens como das mulheres de se 

vestirem. Segundo Calil: 

 

 

A participação da mulher no mercado de trabalho brasileiro intensificou-se a 

partir da década de 70, em um contexto de expansão da economia com 
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acelerado processo de industrialização. Prosseguiu na década de 80, apesar da 

estagnação econômica e deterioração das oportunidades de ocupação. ( 

CALIL apud Leone, 2000, p. 38). 

 

Os anos 70 foram marcados pela luta por igualdade e oportunidades entre 

homens e mulheres, liberdade sexual, além das questões políticas, como a luta pelo fim 

da censura e pela liberdade de expressão. 

Foi no ano de 1975, que o dia 8 de março foi imposto pelas Nações Unidas o dia 

Internacional da mulher. 
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7.3.1 Anúncio selecionado da revista Veja de 2 de abril de 1975. Anúncio Universidade 

Sul América 

 

 

 

A escolha deste anúncio fez-se através da imagem que mostra a mulher inserida 

no ambiente que antes era predominantemente frequentado por homens. Mesmo a 
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década de 70 sendo o período de maior conquista para o feminismo, ainda se encontra 

dificuldade em ver a publicidade retratando a mulher com um esteriótipo diferente 

daqueles representados nas décadas de 50 e 60.  

A publicidade passa a representar lentamente outros valores sociais,  mas pode 

ser notada esta mudança através do anúncio acima, que mostra as mulheres em mesma 

quantidade que os homens, frequentando a universidade, o que demonstra que a busca 

por conhecimento e profissionalização das mulheres para a inserção no mercado de 

trabalho, se fez presente com força durante este período. 

O texto utilizado, já não é mais direcionado somente ao gênero feminino, mas há 

uma unificação de gêneros. Na imagem percebe-se a utilização pelas mulheres, de 

roupas mas confortáveis, se assemelhando ao vestuário masculino, isso demonstra que a 

mulher esta se inserindo e se solidificando cada vez mais no mercado de trabalho.  

Abaixo, segue uma análise mais detalhada do anúncio. 

 

- Linguagem:  

  

Linguagem indireta, voltado, a pessoas que trabalham e que almejam fazer um 

curso superior. 

 

- Análise textual: 

 

“Alguns no colégio, outros na faculdade, esses funcionários recebem todo o incentivo 

da Sul América para a realização de seus planos de estudo.” 

O posicionamento da empresa se mostra como interessada no futuro e 

desenvolvimento da carreira de seus funcionários. 

 

“Como funcionários da companhia, ganharam o direito de matrículas e anuidades 

escolares pagas em 80% de seus custos, dentro de um programa especial de renovação 

de quadros e atualização profissional que a Sul América está fazendo com bastante 

antecedência. Investindo no pessoal que irá tomar conta de tudo, daqui a alguns anos, 

estamos garantindo, para o futuro, o mesmo lugar de destaque conseguindo por outras 

turmas de estudantes.”  

O investimento da universidade para seus funcionários é justificado e 

demonstrado através de números que identificam a empresa como responsável e 
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preocupada não somente com seu futuro, mas também com a inclusão de seus 

colaboradores. O anúncio enfatiza ainda mostra que as turmas „especiais‟ de alunos 

trabalhadores andam no mesmo ritmo das demais turmas da universidade. 

 

“Muito dos quais lutaram, eles mesmos, para pagar os seus estudos.” 

Para terminar a sua mensagem, ainda afirmam que os discentes que não são seus 

funcionários têm seus méritos, como os que trabalham e pagam sua faculdade. 

 

- Análise da imagem: 

 

A imagem mostra a conquista das mulheres no espaço antes freqüentado 

somente pelos homens. Na fotografia apresentada se vê que o número de mulheres é 

praticamente o mesmo que o número de homens, o que mostra que as mulheres estão 

conquistando igualmente um espaço e já estão se firmando e competindo nele. 

 

 

7.4  Contextualização da década de 80 

 

Os anos 80 se caracterizaram pela distinção do regime militar, que promovia 

abertura “lenta, gradual e progressiva”, que culminou com o final da ditadura em  1985. 

Em 1989 consolidou-se a democracia no Brasil, havendo a primeira eleição 

presidencial. Mesmo com o fim a ditadura deixou no país uma economia falida, 

conseqüência da mudança do modelo econômico, Calil afirma: 

 

Apesar de todos os males que este modelo criou, cuja faceta mais cruel é a 

péssima distribuição de renda que ainda vigo, sua falência acelerou o retorno 

à democracia. Assim, os anos 80 começaram sob o signo de uma forte crise 

econômica, marcada por uma intensa recessão e pelo aumento da inflação, 

que fez sentir seus efeitos por toda a sociedade, principalmente na parcela 

mais pobre da população. (CALIL, 2000, p. 38)  

 

 

As mulheres, na década de 80 já ingressam maciçamente no mercado de trabalho 

e estão à procura por cargos de chefia. Com a crise as mulheres tiveram que se inserir 

no mercado de trabalho para colaborar com a renda mensal da família, isso foi o 

precursor para a entrada definitiva da mulher nos postos de trabalho.  
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A luta pela igualdade dos gêneros persistiu e com a Constituição Federal de 

1988 a mulher conquistou a igualdade jurídica. O homem deixou de ser o chefe da 

família e a mulher passou a ser considerada um ser tão capaz quanto o homem. Deste 

modo a década de 80 se tornou a finalizadora de um ciclo de representação feminina, 

dando inicio a um novo estereótipo, o da mulher que busca sua independência.  

 

 

7.4.1 Anúncio selecionado da revista Veja de 5 de março de 1980 (p. 98). Anúncio 

Berlitz. 

 

 

 

 O anúncio escolhido representa o contexto histórico-social que estava 

acontecendo no período dos anos 80. Com a crise a mulher se inseriu no mercado de 

trabalho para cooperar com a renda familiar. A década trouxe a imagem da Super 
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Mulher que trabalha fora e tem pouco tempo para cuidar dos assuntos do lar, mas que 

não deixa de fazer o melhor por ele. 

 A sua entrada maciça no mercado de trabalho fez com que a mulher buscasse 

aperfeiçoamento no seu nivel de instrução, o que é demonstrado pelo texto do anúncio 

acima. O texto traz um testemunho de uma profissional que exerce função de suma 

importância dentro de uma empresa, tendo um texto de apoio  que traz os beneficios que 

se tem em fazer um curso de especialização. Abaixo segue o detalhamento  da análise 

do respectivo anúncio. 

 

 

- Linguagem 

 

Linguagem simples que explica e se identifica com o público-alvo. Tenta 

mostrar referências e credibilidade. 

 

- Análise textual 

 

"Como gerente de finanças aprendi depressa o valor de um curso de inglês na Berlitz." 

(testemunhal) 

O depoimento mostra a credibilidade do curso, e a necessidade de uma pessoa 

bem sucedida saber se comunicar.  Com a expressão citada “aprendi depressa o valor de 

um curso” pode-se afirmar que os valores femininos mudaram e se encontram em 

patamares onde a mulher não havia estado anteriormente.  

Nessa década de 80 já se vê mais fortemente a mulher no mercado competitivo 

de trabalho, com cargos de gerência ou outros setores de igual ou maior importância.  

 

“Tempo é a primeira coisa que você ganha cursando a Berlitz.”  

Nesse ponto já se nota o fator tempo, quando as pessoas têm menos tempo para 

gastar ou perder, incluindo a mulher, que tem duas jornadas de trabalho, em casa e no 

escritório, na empresa. 

 

“Já a partir da primeira aula individual você vive intensamente o novo idioma, minuto 

por minuto. Porque na Berlitz você aprende inglês como aprendeu a falar a sua própria 

língua; ouvindo, repetindo, falando. Em poucas semanas você estará preparado para 
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participar das reuniões internacionais, estagiar no exterior, e naturalmente ganhar 

mais. Em experiência profissional. Em dinheiro. Não perca tempo. Marque hoje mesmo 

uma entrevista na Berlitz mais próxima de você.” 

Na continuidade do texto vêm as referências e as vantagens de se fazer um curso 

na Berlitz. O preparo e o posicionamento de um curso voltado para pessoas que querem 

melhorar ou abranger mais nichos do mercado de trabalho. 

 

- Análise da imagem:  

 

A imagem traz uma mulher bem sucedida, dando depoimento sobre o curso de 

idiomas. Utilização de depoimento e testemunhal de uma pessoa que fez o curso e que 

teve sucesso com o mesmo. 

 

 

7.5 Contextualização da década de 90 

 

No início da década de 90, criou-se um cenário com novas forças e 

descentralizações. A bipolarização que se tinha até então, com o confronto político-

ideológico entre os EUA (capitalismo) e a União Soviética (socialismo), foi substituída 

pela multipolarização.  

No Brasil, a década de 1990 ficou marcada pela crise econômica que se 

estenderá desde a década de 80 e pelo o confisco de poupanças do presidente Fernando 

Collor, que resultou no impeachment do mesmo, tendo o Itamar Franco como 

presidente substituto.  

A partir disso, sendo tendência mundial, as mulheres aumentaram sua 

participação no mercado de trabalho e passaram a ocupar e assumir lugares de maior 

destaque dentro de suas famílias. Afirma Rocha: 

 

O aumento da participação das chefes e conjuges na atividade economica na 

década de 80 foi geral, independendo da presença e do número de filhos na 

família. Nos anos 90, essa tendencia acentuou-se ainda mais. Foram 

precisamente as mulhere conjuges com filhos que mais aumantaram sua 

participação, atingindo cifras semelhantes as das casadas sem filhos. 

(ROCHA, 2000 p. 92) 
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Entretanto, mesmo com o significativo crescimento do número de mulheres 

atuantes no mercado de trabalho, de seu poder aquisitivo e de sua taxa de escolaridade, 

os obstáculos de acesso a cargos de chefia e diferenças salariais, não haviam sido 

superados, embora a defasagem tenha diminuído significativamente.  

 

 

7.5.1 Anúncio selecionado da revista Veja de 6 de março de 1996 (p. 18-19). Anúncio 

Avon. 

 

 

O anúncio escolhido para representar a década de 90, faz jus ao contexto 

histórico social, mostrando o papel que realmente a mulher estava exercendo. Muitas 

famílias brasileiras tinham como chefes, mulheres, que apresentam perfil mais instruído 

do que nos anos anteriores.  

Um dos fatores que colaborou para o crescimento da mulher no mercado de 

trabalho foi o aumento de escolaridade, que fez com que ela assumisse melhores cargos 

e empregos melhor remunerados.  A imagem mostra a mulher dos anos 90 aquela que 
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administra a casa e a família e tem sua total independência financeira, não depende mais 

do marido. Pecebe-se que ela esta em posição de superioridade, retratando a mulher 

poderosa, e que tem o cuidado com sua beleza da década de 90. 

 Talvez, a partir desta década os papéis de marido e mulher dentro de casa 

tenham tomado outras proporções, não sendo somente a mulher a dona de casa. As 

mulheres já escolhem o investimento na carreira como primeira opção. No caso do 

anúncio, a mulher pode ser quem ela quiser, contanto que não perca sua feminilidade. A 

seguir uma análise mais detalhada do anúncio acima. 

  

 

- Linguagem 

 

Linguagem coloquial, mas que adjetiva os predicados femininos, tenta se 

identificar com a mulher que tem opinião própria sem perder sua feminilidade 

 

- Analise textual 

 

“Nada é tão bonito numa mulher quanto suas idéias.” 

A distinção no texto referente à mulher já identifica a sua posição como uma 

mulher que pensa e tem opinião, nesse momento ela já tem a sua vida e a racionaliza. 

 

“Homenagem da Avon ao dia internacional da mulher. Entender uma mulher é 

respeitar suas idéias e abrir caminho para que elas possam se concretizar. Os produtos 

Avon trazem por traz desse ideal: realçar as virtudes da mulher, no mundo.” 

A Avon em seu anúncio relata o respeito e a abertura de espaço para as 

mulheres, e mostram em sua homenagem que a marca se preocupa com as mulheres e 

ressalta as suas virtudes. 

 

- Análise da imagem 

 

Mulher elegante, dona de si. Sabe o quer. Mas ainda tem a fragilidade e 

sensibilidade feminina em seu rosto. Mostra o corpo (Avon tem solução para tudo), 

aponta ideias. 
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7.6 Contextualização da década de 2000 

 

Na década de 2000 o mundo foi palco de conflitos militares gerados pela política 

externa norte-americana e de uma crise econômica que afetou a economia de vários 

países. Os primeiros anos de um novo século e de um novo milênio também deram 

espaço a importantes descobertas científicas, as altas tecnologias e a disseminação de 

redes sociais em escala global. 

Em relação a reivindicações, a mulher mantém o mesmo ritmo. As mulheres 

lutam para por direitos civis, por educação, saúde, trabalho, sexualidade e geração de 

renda. Afirma Barbosa: 

 

A mulher so século XXI sabe o que quer, tem autonomia e voz ativa, 

participa das decisões, conquista sua independecia financeira e busca cada 

vez mais ganhar espaço em todas as áreas. A mulher há muito tempo deixou 

de ser o sexo frágil. Os novo tempos e a sociedade do conhecimento a 

puseram em posição de destaque, na qual não mais a força, e sim sua 

capacidade, suas habilidades e competencias fazem a diferença (BARBOSA, 

p.25) 

 

Nesta década as mulheres podem ser aquilo que quiserem: mãe, donas de casa, 

empresárias bem sucedidas. É o que a publicidade retrata sobre o sexo feminino, o 

poder de escolher e ser livre nas suas escolhas. 
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7.6.1 Anúncio selecionado da revista Veja de 9 de março de 2005 (p. 18-19). Anúncio 

Bradesco Seguros. 

 

. 

 

 O anúncio retrata o perfil do gênero feminno, representado pela imagem de uma 

mulher montada através de várias outras mulheres, o que demonstra um 

desenvolvimento de todo o sexo femino na visão da sociedade. 
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O texto é direcionado diretamente a mulher, mostrando que ela também corre 

riscos, pois exerce as mesmas ou talves mais funções que o homem. Análise mais 

detalahada abaixo. 

 

- Linguagem 

 

Liguagem coloquial, referindo diretamente a mulher e  seus desejos. 

 

- Análise textual: 

 

“Todo dia é dia da mulher. Dia 8 de março é só o oficial. Vida máxima mulher 

Bradesco é o seguro de vida feito especialmente para as mulheres se sentirem mais 

tranqüilas e protegidas. Com ele, você tem um pacote exclusivo de benefícios que 

oferece informação nutricional, assistência residencial e descontos em serviços. Você 

também participa do programa de relacionamento e ainda pode concorrer a quatro 

sorteios de R$ 15 mil todo mês. Fale com seu corretor ou vá até a agência Bradesco 

mais próxima e faça já o seu.” 

O posicionamento do Banco Bradesco é de oferecer as mulheres pacotes de 

serviços especiais para o perfil feminino. Isso mostra que o papel da mulher tem 

mudado por completo, e ela está no mercado de trabalho, correndo riscos, e se 

empenhando em seu papel. 

 

- Análise da imagem 

 

A imagem de uma mulher formada por várias imagens de outras mulheres, 

mostra os vários perfis da mulher. O que demonstra que a mudança é de todo o gênero 

feminino e não apenas de alguns. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

A proposta deste trabalho foi analisar as representações das mulheres como 

trabalhadoras, com base nos anúncios publicitários veiculados nas revistas O Cruzeiro e 

Veja, no período que compreende as décadas de 1950 a 2000. Escolheu-se a revista 

como meio de análise por ser um veículo de grande circulação e influência social, onde 

se encontra o discurso de determinada época. 

Foram definidas as décadas de 1950 a 2000, por coincidir com um período em 

que ocorrem grandes mudanças sociais e políticas no país, sendo também a época em 

que mais houve conquistas para sexo feminino, com relação aos seus direitos e sua 

inclusão no mercado de trabalho. Com base neste estudo utilizou-se a metodologia 

qualitativa, que foi a que melhor se adequou para compreender os fragmentos 

publicitários contextualizados nas revistas.  

Ao fazer uma relação entre a análise dos anúncios de revistas e as representações 

de mulheres como trabalhadoras, sejam elas dona de casa ou ocupando um cargo 

empresarial, A análise do discurso foi utilizada como instrumental metodológico, pois 

busca a construção ideológica e social do texto, possibilitando a captação do sentido não 

explícito no discurso, sendo utilizada em análises de textos da mídia e das ideologias 

que os engendram. 

Esta monografia aborda em seu referencial teórico assuntos que se referem e 

colaboram para análise. No capítulo 2 fez uma abordagem sobre o trajeto histórico 

vivido pelas mulheres, tendo como sub-capítulos a mulher na sociedade, feminismo no 

Brasil, mulher x trabalho e mulher x mídia.  

As análises do capítulo 5 focam a maneira pela qual as mulheres foram 

retratadas pela publicidade, e suas imagens situam um contexto histórico-social, 

mostrando a representação da mulher no contexto social de cada época. 

O primeiro anúncio, da década de 50 traz a mulher como rainha do lar, esposa e 

mãe, posição ideal para mulher na época. Os anúncios da década retratavam sempre a 

mulher nesta mesma situação, pois a sociedade impunha que a mulher retornasse ao lar 

no pós-guerra. Os meios de comunicação na época se tornaram importantes e difundiam 

o modelo de mulher a ser seguido. 

 O segundo anúncio dos anos 60 faz alusão à mulher moderna, que se utiliza dos 

utensílios domésticos, sobrando tempo para cuidar da casa, do marido e dos filhos e 

dando a ela e sua família mais conforto. Apesar da década de 60 ter sido marcante para 
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as conquistas feministas, a publicidade da época continuava retratando como mulher 

ideal a rainha do lar. Contudo, esta representação continua em grande parte dos 

anúncios, representando que os instintos maternos sobressaem independentes de 

qualquer tendência de época. 

 Na década de 70, apesar de marcada por conquistas de igualdade entre os sexos, 

a publicidade começa a mudar sua forma de persuadir o público de uma maneira muito 

lenta, onde se encontra dificuldade em encontrar anúncios que mostram a mulher em 

ambiente de trabalho que não o lar. Talvez o período de censura proibisse retratar a 

mulher desta forma ou por as conquistas não estarem concretas sendo vista por alguns 

de forma negativa. Porém as ideologias da época não foram deixadas de lado, sendo 

representada em poucos anúncios, como a incorporação das mulheres no mesmo 

ambiente que o homem, no caso a faculdade, local onde a mulher já começa a ser vista 

com mais frequência. 

 Nas décadas de 80, 90 e 2000 pouca coisa mudou, a mulher passa a ser retratada 

como trabalhadora e, ao mesmo tempo, como mãe, esposa e dona de casa. A “super-

mulher”, aquela que consegue manter todas as tarefas em dia e divide seu tempo entre 

casa e trabalho. A publicidade traz a mulher em imagens de poder, dona de suas 

escolhas. 

Os resultados obtidos na análise realizada foram positivos, com o conhecimento 

da história das conquistas femininas, nota-se que a publicidade representa o contexto 

sócio-cultural de cada época analisada. 
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