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Apresentação 
 

Há quinze anos, o Encontro Nacional de Estudos da Imagem 

(ENEIMAGEM) – que ganhou, posteriormente, faceta mais ampla, o Encontro 

Internacional de Estudos da Imagem (EIEIMAGEM) – teve sua primeira edição 

em 2007. Desde então, de forma bienal, o evento tem sido promovido pelo 

Laboratório de Estudos dos Domínios da Imagem (LEDI) da Universidade 

Estadual de Londrina (UEL), congregando pesquisadores e demais interessados 

no multifacetado universo da imagem. 

Nesse sentido, o evento converteu-se num importante canal de 

interlocução para todos aqueles interessados na temática. Isso ofereceu 

condições para a progressiva consolidação de um campo de investigação que, 

há algumas décadas, era ainda lacunar. Na área da História, por exemplo, 

apenas recentemente a visualidade entrou de fato no repertório de fontes 

disponíveis aos pesquisadores, permitindo a emergência de uma história visual. 

Os livros que compõem esta coleção, decorrentes da oitava edição do 

ENEIMAGEM e do quinto EIEIMAGEM (ambos realizados em maio de 2021 em 

meio a uma pandemia mundial), constituem uma importante amostra dessas 

interlocuções acadêmicas. Além disso, oferecem um vislumbre do estado da arte 

dessas produções, voltadas para o universo da arte, da escrita, da mídia, do 

jornalismo, do cinema, da fotografia, do humor, da educação, das 

representações sobre o Oriente, do consumo, bem como do gênero em suas 

conexões com o corpo e a sexualidade. Trata-se de um amplo repertório de 

discussões que sugerem, uma vez mais, o caráter prolífico dos estudos da 

imagem. 

Desejamos a todos ótima leitura! 

 

Comissão organizadora. 
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APRESENTAÇÃO – GÊNERO, CORPO E SEXUALIDADES (V. 3) 

Os Estudos de Gênero e a História das mulheres estão conquistando cada 

vez mais espaço nas pesquisas acadêmicas, possibilitando a abordagem de 

temas e objetos que anteriormente não eram trabalhados, ou ficavam à margem. 

Portanto, versar sobre esses campos viabiliza não apenas descontruir blocos de 

discursos e imagens estereotipadas sobre as mulheres, mas permite colocá-las 

como sujeitos da história e trazer à luz seus pensamentos e o modo como viviam. 

Conforme argumentado por Michelle Perrot (2005, p. 11):  

[...] fala-se pouco delas e ainda menos caso quem faça o relato seja 
um homem que se acomoda com uma costumeira ausência, serve-se 
de um masculino universal, de estereótipos globalizantes ou da 
suposta unicidade de um gênero: A MULHER. A falta de informações 
concretas e circunstanciadas contrasta com a abundância dos 
discursos e com a proliferação de imagens. As mulheres são mais 
imaginadas do que descritas ou contadas, e fazer a sua história é, 
antes de tudo, inevitavelmente, chocar-se contra este bloco de 
representações que as cobre [...].  

Os capítulos aqui reunidos analisam as representações das mulheres, o 

gênero, o corpo e a sexualidade em diversos suportes imagéticos, como filmes, 

séries, mangás, revistas, fotografias, entre outros; buscando desconstruir os 

discursos estereotipados sobre as mulheres e que promovem a opressão e 

desigualdade entre gênero. Para isso, os autores e as autoras utilizam-se de 

teóricos e teóricas como Simone Beauvoir, Michael Foucault, Michelle Perrot, 

Joan Scott, Laura Mulvey, Naomi Wolf, Patrícia Hill Collins, Raewyn Connel e 

Carla Pinsky.  

No capítulo A beleza e o social na composição das personagens no 

mangá NO.6, de Fernando Morais Santana e Maria Isabel Borges, é abordado a 

percepção de beleza nas personagens do mangá Number Six, focando em como 

os traços dos protagonistas se aproximam daqueles ditos femininos. As autoras 

analisam a composição visual de Shion e Nezumi por meio dos recursos da 

linguagem quadrinista.  

O capítulo A construção estética da mulher nos quadrinhos de super-herói, 

de Natália Carolina dos Santos, analisa a representação de corpos femininos em 

quadrinhos. Ao mesmo tempo, é proposto uma criação autoral com novas 

perspectivas, buscando enfatizar os corpos plurais.   
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Em A dona da maçã: a nova Eva, Nathalia Akemi Lara Haida trabalha a 

construção da personagem Eva na série Lucifer. Para isso, a autora guiou-se por 

uma problemática principal: “como a Eva da série contribui para a nova 

representação da mulher na sociedade?”. Assim, utiliza-se dos Estudos Culturais 

e dos Estudos de Gênero para a compreensão do imaginário sobre a 

personagem.  

No texto Análise do padrão de beleza de mulheres jornalistas em 

telejornais dos conglomerados midiáticos, de Karan B. Santarem Rodrigues, 

buscou-se analisar o padrão de beleza das mulheres jornalistas em telejornais 

brasileiros. Desse modo, a autora percebe que elas seguem um padrão: brancas, 

magras e com a faixa etária entre 30-50 anos.  

Camila Antunes Villanova e Marinês Ribeiro dos Santos, no capítulo 

ANSA em imagens: reflexões sobre as fotografias de uma escola de costura na 

década de 1960, analisam o papel das mulheres na metade do século XX, 

salientando a profissionalização e a participação feminina no mercado brasileiro. 

Para isso, as autoras usaram fotografias da Academia de Nossa Senhora 

Aparecida (ANSA).  

O capítulo A percepção do corpo de Anne Frank em O diário de Anne 

Frank em quadrinhos: um estudo, de Natália Marques de Jesus e Maria Isabel 

Borges, aborda a percepção de Anne Frank sobre o seu corpo e a construção 

de sua identidade feminina por meio de O diário de Anne Frank em quadrinhos, 

de Ari Folman e David Polonsky, publicado em 2017 pela editora Record.  

Em Bar doce lar: o consumo de bebida alcoólica como tema na decoração 

dos interiores domésticos do blog Do Edu, Lindsay Jemima Cresto e Marinês 

Ribeiro dos Santos analisam a relação entre a decoração de interiores 

domésticos e as questões de identidades de gênero através do blog Do Edu. 

No capítulo “Don’t Call Me Babe!” A representação da heroína de ação na 

adaptação cinematográfica de Barb Wire, de Lucas do Carmo Dalbeto, é 

abordado o filme Barb Wire – A justiceira, evidenciando os possíveis discursos 

sobre a mulher heroína. Para isso, o autor embasou-se na Teoria Crítica 

Feminista do Cinema.  

Beatriz Molari, no texto Entre o belo e o consumo: as representações 

sociais da beleza, analisa as representações sociais da beleza em duas revistas: 
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Natura e O Boticário. Assim, a autora baseia-se na Teoria das Representações 

Sociais e na ideologia da beleza.  

O texto Identidades forjadas, meninas prendadas: domesticidades no 

curso de Corte e Costura da Escola Técnica de Curitiba (anos 1940 a 1960), de 

Ana Caroline de Bassi Padilha e Marinês Ribeiro dos Santos, reflete sobre as 

representações de feminilidades associadas ao espaço doméstico, por 

intermédio de quatro fotografias do curso de Corte e Costura da Escola Técnica 

de Curitiba.  

Em Narrativas transmidiáticas contemporâneas: os caminhos digitais de 

Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau, Sonia Regina Soares Cunha propõe uma 

análise sobre as mensagens morais de submissão e obediência do conto 

Chapeuzinho Vermelho direcionadas às meninas/mulheres.  

Por fim, o capítulo Representações femininas em propagandas da Revista 

Querida na década de 1960, de Cibeli Grochoski, buscou refletir como as 

propagandas representavam as mulheres e os papéis de gênero através da 

revista Querida, considerada uma revista tradicional e que colocava as mulheres 

mais na esfera doméstica.  

 

Luana Martina Magalhães Ueno 

Organizadora 
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A beleza e o social na composição das personagens no mangá 
NO.6 

 
Fernando Morais Santana 1  

Maria Isabel Borges 2  

 

Considerações iniciais 

NO.6 foi recriado como mangá, com o roteiro da escritora Asano Atsuko e a 

arte da mangaká Kino Hinoki, a partir da novela, que leva o mesmo nome (NO.6), da 

autora Asano Atsuko. Os protagonistas são Shion e Nezumi. As narrativas têm esse 

nome por causa da cidade principal da história — Number Six. Na recriação em 

mangá, foram publicados 9 volumes, configurando uma sequência. Todos foram 

traduzidos e publicados, aqui no Brasil, pela editora NewPop, a partir do ano de 

2015 até o ano de 2018. 

A linguagem dos quadrinhos é uma linguagem autônoma e que possui seus 

próprios recursos constitutivos, como vinhetas, balões, personagens, onomatopeias, 

linhas cinéticas etc. (RAMOS, 2018). A vinheta — conhecida como quadrinho — é a 

menor unidade narrativa de uma história em quadrinhos. Por meio da vinheta, conta-

se uma história. Acevedo (1990) comenta que, nos quadrinhos, em geral, nem toda 

vinheta terá personagem, nem toda vinheta terá “texto”. Mas toda vinheta é 

importante para dar sequência à história ali contada. 

No Japão, o mangá é identificado e entendido de forma muito ampla. 

Entretanto, aqui no Ocidente “[...] a palavra mangá está mais identificada com as 

histórias em quadrinhos em ‘estilo’ japonês” (CHINEN, 2013, p. 6). Nesses 

quadrinhos em estilo japonês, há particularidades como a coloração preta e branca e 

a ordem de leitura da direita para esquerda e de cima para baixo (CHINEN, 2013). 

 

 

                                                            
1 Graduado em Letras Português pela Universidade Estadual de Londrina. Entre setembro de 2019 e 
agosto de 2021, foi bolsista do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico). Orientado pela professora Dra. Maria Isabel Borges. Colaborador dos projetos de 
pesquisa Quadrinhos e Análise Linguística e Quadrinhos e Análise Linguística: as personagens em 
atuação nas novelas gráficas. Contato: fernando.morais@uel.br. 
2 Docente Adjunta do Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas da Universidade Estadual de 
Londrina (UEL). Coordenadora dos projetos de pesquisa citados e líder do Grupo de Pesquisa 
Quadrinhos e Análise Linguística (CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico). Orientadora e coautora deste trabalho. Contato: mariaborges@uel.br. 
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2. Enredo e personagens principais 

Shion é um menino gentil e bondoso, um grande estudante que vivia com a 

elite da cidade Number Six. Em seu 12º aniversário, Shion, enfadado com a rotina, 

resolve abrir a janela do quarto, em meio a uma chuva forte, com ventos intensos 

causados por um tufão, para dar um grito de “desabafo”. Feito isso, um menino, 

gravemente ferido, aproveita a situação e invade o quarto de Shion. Esse menino, 

chamado Nezumi, é um fugitivo que estava se escondendo das autoridades de 

Number Six. Ao buscar comida na cozinha, Shion observa uma reportagem na TV 

sobre um prisioneiro (Nezumi) que havia fugido do reformatório do Bloco Oeste. 

Mesmo sabendo das consequências, a ação humanitária de Shion sobressai e ele 

ajuda o Nezumi. Desse modo, forma-se um grande laço afetivo entre os dois. 

Após as autoridades da cidade descobrirem o ocorrido, rebaixam Shion e sua 

família para fora da elite de Number Six. Com isso, o jovem teve que começar a 

trabalhar para sobreviver, já que havia perdido os privilégios. Anos depois do 

ocorrido, em um dia comum no trabalho, Shion presencia um colega morrer ao ser 

atacado por uma abelha parasita.  

As autoridades já sabiam sobre o inseto que podia matar pessoas, porém, 

eles escondiam essa informação da população na intenção de defender os status de 

Number Six, para a cidade não ter uma fama de “perigosa”. Policiais da cidade 

acusam injustamente o Shion de ter matado o seu colega de trabalho. Eles fizeram 

isso para silenciar Shion, já que o rapaz sabia demais. Mas, antes deles 

conseguirem prender o jovem, Nezumi aparece e ajuda o colega a fugir. Os dois vão 

para o Bloco Oeste — subúrbio fora dos muros de Number Six — e juntos montam 

um plano para desmascarar a cidade. 
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Figura 1 - Da direita para esquerda: Nezumi e Shion. 

 
Fonte: ATSUKO; HINOKI (2015, n. 3, capítulo 103).  

Shion possui uma aparência mais doce, pura e inocente, enquanto o Nezumi 

tem um semblante mais sério e viril. O comportamento dos personagens acaba 

refletindo as vivências que cada um teve em seus respectivos locais de moradia, 

sendo Number Six de Shion e Bloco Oeste de Nezumi. 

 

 

3. Conceituação de beleza 

Uma meta a ser atingida, algo que beire, ou até mesmo, algo que seja a 

perfeição. Medeiros (2015, p. 3) comenta que “a beleza está diretamente 

relacionada com a eterna busca pela perfeição [...]”. As experiências de vida, o meio 

social e as influências culturais acabam consolidando um ideal de belo a ser 

buscado. Contudo, para existir a beleza, precisa-se de algo para opor e distinguir, 

portanto a feiura desempenha esse papel. 

Tanto a beleza quanto a feiura são observadas e entendidas a partir de 

relações históricas e sociais de quem as vê: histórica, porque existe uma ideia 

temporal em relação ao belo e social, porque a ideia de beleza sofre influência do 

contexto de cada comunidade. Para conceituar beleza, Medeiros (2015) explica que: 

                                                            
3 Não há paginação nos nove volumes do mangá NO.6. As figuras são citadas em relação ao capítulo 
e ao número do volume. 

11 
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O conceito de beleza não é universal e nem tão pouco rígido, ao contrário, é 
abstrato e mutável e varia com o discernimento coletivo, com o conjunto de 
significados e os aspectos históricos, socioculturais, com as percepções e 
interpretações sobre si mesmo e sobre o contexto social (MEDEIROS, 
2015, p. 3). 

Medeiros (2015) usa a boneca estadunidense Barbie como exemplo de um 

padrão de beleza atual e justifica que ela persiste como referencial de beleza 

feminina, devido à “[...] capacidade de acompanhar as transformações do mundo, 

dos costumes e dos valores que exigem flexibilidade de adequações e inovações no 

cenário social” (MEDEIROS, 2015, p. 2). Ou seja, apesar de a meta de beleza ser 

justificada por essa busca pela perfeição, ela acaba se modificando com o decorrer 

dos anos, assim como a boneca que se adequa a diferentes profissões e estilos. 

O belo tem que contrapor o feio. Esses conceitos — bonito e feio — são 

dependentes um do outro para significar. Ambos são expressos e compreendidos 

por meios visuais, por exemplo, o corpo. É muito importante entender o corpo como 

algo além do carnal, porque ele está ligado à identidade do ser, que é construída 

socialmente. Segundo Goellner (2010, p. 72), 

[...] para pensarmos o corpo: ele não é algo que temos, mas algo que 
somos. Portanto, não há como falar de corpo sem falar de nós mesmos, de 
nossa subjetividade, daquilo que somos ou que gostaríamos de ser. 
Quando dizemos corpo, estamo-nos referindo não somente à materialidade 
biológica que nos constitui, mas a nós mesmos. 

Então, o corpo não está restrito apenas a questões biológicas. Ele as 

transcende, pois o corpo é uma forma de “performar” o belo que está ligado aos 

ideais da busca pelo que é considerado imageticamente “perfeito”. Medeiros (2015) 

salienta sobre como as imagens feitas da beleza afetam a singularidade do sujeito. 

As imagens construídas socialmente sobre a beleza em contraposição a 
feiura incita o diálogo ancorado em conceitos morais e na emoção e são 
reproduzidas nos discursos articulados e nas práticas cotidiana. A 
veiculação dessas imagens interfere na subjetividade e nas interações 
sociais e, de modo singular, nas formas de conceber a corporeidade, de 
formar, deformar e reformar os vínculos sociais (MEDEIROS, 2015, p. 2). 

Segundo Batistella (2015), no Japão a beleza estética está em questões mais 

simples e serenas. “Duas qualidades estimadas pelo conceito estético nipônico 

consistem na simplicidade e na elegância de obras de arte e literárias, arquitetura, 

ações dos sujeitos e de vestimentas” (BATISTELLA, 2015, p. 206). As questões 

12 
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estéticas das vestimentas possuem questões visíveis de marcas culturais do país. 

Isso reflete diretamente no visual dos personagens dos mangás japoneses. 

Deriva, tal preceito, a doutrina Budista e origina-se a expressão wabi-sabi, a 
qual é compreendida como princípios estéticos e morais que enfatizam a 
simplicidade, o ideal austero de beleza, a circunspeção e a serenidade. 
Transmutaram-se as qualidades wabi-sabi para vestimentas com a 
dominação territorial e cultural do pós-Guerra, originando tendências 
paradoxais quanto ao expressar-se por meio do uso do quimono, do 
uniforme escolar ou de roupas lolita. Salienta-se que, por meio da 
averiguação do corpus do presente artigo, não há a predileção de uma 
dessas vestimentas, mas sim a utilização delas como simbolismos para a 
caracterização de personagens ou de situações. Mestre Kame (Dragon Ball) 
e membros da família Sohma Shigure, Akito e Ritsu (Fruits Basket) vestem-
se com quimonos pela conexão deste à tradição e à formalidade japonesa, 
como a Cerimônia do Chá, e pelo remeter ao ideal da evasão à vida 
moderna (BATISTELLA, 2015, p. 207).  

Há uma questão bem intrigante em torno do uso do uniforme escolar, pois 

essa vestimenta é comumente utilizada como fetiche sexual, lembrando que 

personagens de mangá que recebem uniforme escolar de seus criadores (os 

mangakás), normalmente, acabam recebendo uma demarcação de idade 

jovial/adolescente: 

O uniforme escolar é, também, um item de fetiche sexual, sendo sua venda 
restrita somente com o comprovante legal de filhos em idade escolar, sob 
penalidade do Artigo 34, Bem-Estar Infantil, acerca da facilitação e 
promoção a pornografia infantil (BATISTELLA, 2015, p. 207). 

A representação da beleza de personagens femininas e masculinas no mangá 

possuem particularidades quanto à aparência e à nomeação. Usam-se o termo 

bishounen (ou bishonen) para personagens masculinos e o bishoujo (ou bishojo) 

para as personagens femininas. Segundo Braga Junior. (2016), “Bi” significa bonito a 

partir de uma perspectiva nipônica; shonen indica que é “menino” e shoujo “menina”. 

Batistella (2015) descreve que bishojo é a nomeação designada: 

[...] para a caracterização do sujeito feminil púbere e venusto, de traçado 
estético exacerbado quanto à ilustração do tamanho dos olhos e cílios, a 
graciosidade de movimentos e vestimentas e à aparência esguia e frágil da 
personagem feminina (BATISTELLA, 2015, p. 211). 

Já que bishojo é o termo para as personagens femininas consideradas 

bonitas, tem-se o bishonen para os personagens masculinos entendidos como 

belos. Esses personagens, apesar de terem uma identidade de gênero masculina, 

são representados com marcações de feminilidade e traços considerados femininos. 

13 
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Batistella (2015, p. 212) comenta que um personagem bishonen “[...] apresenta a 

discrepância do traçado da face sisuda e austera com o corpo esguio e musculoso”. 
 

Figura 2 - Nezumi de NO.6, com o nome artístico “Eve”, apresentando-se em um 
palco. 

 

Fonte: ATSUKO; HINOKI (2015, n. 3, capítulo 9). 
 

Na figura 2, pode-se notar a aparência feminina que o personagem Nezumi 

tomou no palco, pois, além da expressividade facial, o personagem está utilizando 

um vestido para caracterizar “Eve”. Não é necessário que personagens entendidos 

como bishonen utilizem vestidos, todavia as marcas de feminilidade estarão 

presentes em sua composição visual. As pétalas que flutuam pelas vinhetas são 

chamadas de “acessórios”, segundo Chinen (2013, p. 42): “Os elementos no cenário 

também ajudam a compor um personagem e indicam como ele deve ser percebido”. 

Nesse caso, além da leveza, passa uma ideia de doçura para a performance de 

Nezumi como “Eve”. 

 

 

14 
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4. Gêneros e segmentos  

Além dos gêneros como drama, ação, romance etc., no mangá existem 

segmentos com focos em diferentes públicos. Essa segregação ocorre a partir de 

estereótipos previamente estabelecidos de acordo com a faixa etária e a identidade 

de gênero. Meninas protagonizam aventuras românticas e meninos protagonizando 

cenas de ação e luta (CHINEN, 2013). Mas isso não é uma regra, já que são 

baseados em ideais de masculino e feminino e não no gosto pessoal de cada um. 

Segundo Chinen (2013), os segmentos mais populares são: shonen (ou shounen), 

shojo (ou shoujo), seinen e josei.  
 

Quadro 1 — Os segmentos mais populares. 
Segmento Breve descrição 

Shonen (ou 
Shounen) 

É o mais popular dentre os quatro segmentos, com foco no público 
jovem masculino. Normalmente, as histórias acontecem em torno de 
grandes aventuras, vividas por um protagonista masculino honrado e 
determinado a cumprir alguma missão. Os temas mais comuns são: 
heroísmo, ação e esporte. 

Shojo (ou Shoujo) 

Protagonizado por uma personagem feminina, os mangás desse 
segmento são direcionados para meninas adolescentes. As aventuras 
estão ligadas a situações de aventuras e relacionamentos românticos. 
Entretanto, Shojo não se resume apenas a romances, pois existem 
mangás desse segmento que exploram a ação e a fantasia. 

Seinen 

Voltado para homens adultos, nessas histórias os personagens 
possuem comportamentos mais realistas e menos idealizados como 
“heroico”. É marcado pela presença de lutas violentas e erotismo. A 
figura feminina frequentemente aparece de maneira sensualizada.  

Josei 

Esse segmento é direcionado para o público feminino adulto e suas 
narrativas são protagonizadas por mulheres adultas, que lidam com o 
universo dos relacionamentos sexuais e românticos. Normalmente 
contém o envolvimento de temáticas de ordem sensual e erótica. 

Fonte: CHINEN (2013, p. 22-31). 
 

Além desses principais seguimentos, existem mais com outras 

particularidades e voltados para diferentes públicos. Segundo França Monteiro 

(2017), os mangás Shojo inicialmente eram feitos por homens, mesmo sendo 

direcionados para um público feminino juvenil. Homens criavam roteiros e 

personagens para viver tramas sentimentais e românticas, baseadas em deduções 

de gostos que uma menina adolescente deveria ter como interesse.  

Em um movimento para ter espaço e voz, algumas mulheres começaram a 

criar publicações independentes e que possuíam personagens conhecidos dos 

segmentos Seinen e Shonen. Nessas histórias, os personagens masculinos tinham 

relações sexuais e amorosas entre eles. Essas histórias com relacionamento 

homossexual masculino acabaram conquistando um público feminino fixo. Essas 

meninas ficaram conhecidas como fujoshis (FRANÇA MONTEIRO, 2017). Com o 
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passar do tempo, essas publicações acabaram ficando mais profissionais e 

ocasionou o surgimento de um novo segmento. 

A esta categoria de mangás foram atribuídos diferentes nomes, como 
shounen ai (“amor de menino”) e, posteriormente, o termo mais conhecido, 
yaoi, acrônimo de yama nashi, ochi nashi, imi nashi, que em uma tradução 
livre seria “sem clímax, sem objetivo, sem sentido” (FRANÇA MONTEIRO, 
2017, p. 154). 

Atualmente o termo mais utilizado para essa temática é Boys Love ou 

simplesmente “BL”. Inclusive grandes editoras como a NewPop utilizam esse termo 

para se referir a mangás que abordam, em suas histórias, o romance entre meninos. 

Entretanto, ainda é comum presenciar pessoas utilizando os termos Yaoi ou 

Shounen-ai (ou Shonen-ai) para essas histórias. Às vezes os termos são utilizados 

como sinônimos e, em outros momentos, com significados distintos. 

O conceito de YAOI surgiu com Yasuko Sakata e Akiko Hatsu, nos anos 80, 
que aplicaram o conceito para definirem o tipo de criações que produziam, 
baseadas essencialmente em cenários de índole sexual entre homens 
(Kotani, 2007). A distinção entre Shounen Ai e YAOI não é perfeitamente 
clara e delimitada. Embora, com alguma frequência, o primeiro seja indicado 
como referência para narrativas de carácter mais sentimental, reservando 
para o segundo as obras mais explícitas sexualmente, por vezes os dois 
termos são utilizados indiscriminadamente (VENÂNCIO MONTEIRO, 2012, 
p. 06). 

Alguns classificam os mangás Boys Love com um leve romance ou com 

apenas pequenos indícios de relacionamento entre os protagonistas como Shonen-

ai, já os com foco no relacionamento do casal principal e em relações sexuais — 

explícitas ou não — como Yaoi (FRANÇA MONTEIRO, 2017). NO.6 se classifica 

melhor como Shonen-ai, porque o romance entre os dois protagonistas acaba 

ficando em segundo plano, visto que a vilania dos governantes da cidade Number 

Six, os mistérios envolvendo mortes por abelhas parasitas e o contexto de 

desigualdade social acabam sobressaindo o romance. 
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Figura 3 - Primeiro beijo entre Shion e Nezumi. 

 
Fonte: ATSUKO; HINOKI (2015, n. 4, capítulo 12). 

 
A questão sexual para o homem carrega um peso menor, enquanto para as 

mulheres a sexualidade ainda é taxada como um grande tabu pela sociedade 

patriarcal e conservadora. Portanto, os mangás Boys Love acabaram sendo um 

espaço para as mulheres escaparem e poderem comentar abertamente sobre 

questões sexuais. 

A sexualidade continuou a ser uma sector sobretudo orientada para o 
macho, ou seja, este é ainda caracterizado como possuindo uma essência 
biológica de apetite sexual incontrolável, ao passo que a fêmea, somente 
pelas suas ligações ao mundo da reprodução, é direcionada para o 
sentimentalismo e para a monogamia. As indústrias sexuais continuam a 
ser orientadas para o público masculino, seja hetero ou homossexual. Estas 
diferenças ideológicas acabam por se reflectir nas estruturas de 
pensamento e acção, que se reforçam e se reproduzindo criando um 
aspecto de naturalidade (VENÂNCIO MONTEIRO, 2012, p. 5). 

Dessa forma, o segmento Boys Love acabou abrindo espaço para as vozes 

abafadas pela sociedade opressora e machista (ARANHA, 2010). Mas, mesmo 

assim, a construção da relação sexual, nesses mangás, são masculinas e não há 
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protagonismo de mulheres. De qualquer maneira, foi uma forma que as mulheres 

encontraram para expressarem seus desejos livremente. 

Inicialmente, os yaoi eram desenhados, escritos e publicados pelas fãs de 
mangás em fanzines (dojinshi), ironizando a hegemonia masculina. Com o 
passar do tempo, este tipo de mangá amador começou a ganhar uma legião 
de fãs entre as adolescentes japonesas. Neste momento, o yaoi se 
consolida como um subgênero ‘escrito por mulheres para mulheres’. As 
histórias começam a abandonar o caráter de paródia, ganhando contornos 
próprios, sempre girando em torno do romance entre homens bonitos e 
jovens. O uso do tema homoerótico masculino desponta como modo de 
expressão feminina. Inseridas em uma sociedade machista, as mulheres 
japonesas passam a utilizar a relação homoerótica como espaço expressivo 
para suas vozes abafadas. Apoiando-se na eqüidade entre os parceiros, o 
discurso feminino se refugia na voz de um dos personagens que compõem 
o casal protagonista. Este recurso subverte as hierarquias estabelecidas, 
viabilizando a argumentação destas mulheres em relação a temas 
impertinentes à mulher na sociedade japonesa (ARANHA, 2010, p. 241). 

Muito se fala sobre o grande público feminino desse segmento — Boys Love. 

Porém também há meninos que acompanham essas narrativas; é claro que em 

menor número. Assim como as fãs de Boys Love são rotuladas como fujoshi, esses 

meninos, que também são fãs desse segmento, são chamados de fudanshi.  

 

 

5. Contexto e caracterização das personagens 

Há uma multiplicidade de formas nos desenhos dos mangás, mas as mais 

conhecidas, de acordo com Chinen (2013, p. 54), são “[...] com personagens de 

olhos grandes e corpos esguios [...]”. Esses traços foram introduzidos nos mangás 

devido ao Osamu Tezuka, considerado um grande mestre dos mangás (CHINEN, 

2013). 
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Figura 4 - Nezumi e Shion dançando enquanto se olham. 

 
Fonte: ATSUKO; HINOKI (2016, n. 5, capítulo 16). 

 
Esses traços destacados por Chinen (2013) estão visíveis na figura 4. São 

nítidos os olhos grandes e o corpo alto e magro dos dois personagens. Também se 

pode observar que o Nezumi — personagem de cabelo escuro — é mais alto que o 

Shion — personagem de cabelo claro. Isso marca papéis diferentes, que os dois 

desempenham na trama.  

É comum que exista em mangás Boys Love essa distinção de papéis, tendo 

um personagem uke e um personagem same pelo menos. Os ukes normalmente 

são personagens com estereótipos ligados à feminilidade, com uma personalidade 

mais meiga, doce e sensível; enquanto os sames são os personagens mais 

másculos, sérios e, em alguns momentos, até mesmo grosseiros (BRAGA JUNIOR, 

2016; FRANÇA MONTEIRO, 2017; VENÂNCIO MONTEIRO, 2012). 
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Além das questões de personalidade, same e uke podem ser diferenciados 

por questões físicas em seus traços. Por exemplo, é comum que o same seja maior, 

mais musculoso e mais velho do que o uke, já este seja “[...] fisicamente mais frágil, 

sensível e com características ditas mais ‘femininas’ [...]” (FRANÇA MONTEIRO, 

2017, p. 156). Então, pode-se entender que, no mangá NO.6, o Shion é o uke e o 

Nezumi o same, mesmo que eles não sejam tão marcados com todas essas 

características citadas anteriormente. Nesse mangá, tem-se a desconstrução de 

alguns desses estereótipos marcantes dos casais de mangás Boys Love, por 

exemplo, a pequena diferença na estrutura corporal entre os dois e as performances 

que Nezumi faz no palco como “Eve” (figura 2). 

Na figura 4, as roupas dos personagens marcam as diferenças sociais entre 

eles. Shion está vestido mais formalmente e com sapatos sociais, já o Nezumi está 

usando calças com as barras rasgadas e uma camiseta casual. Isso acaba refletindo 

os respectivos contextos de cada um dos dois. 
 

Figura 5 - Number Six, cidade onde Shion cresceu. 

 

Fonte: ATSUKO; HINOKI (2015, n. 1, capítulo 1). 
 

Shion cresceu na cidade de Number Six com muitos privilégios. A cidade é 

planejada, segura e desenvolvida tecnologicamente. O protagonista teve acesso à 
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educação e pôde se desenvolver socialmente sem nenhum grande empecilho. 

Diferentemente de Shion, Nezumi teve que viver no Bloco Oeste, um lugar violento, 

com muita pobreza e sem oportunidade de ascensão social. 

 
Figura 6 - Primeiro dia de Shion no Bloco Oeste. 

 
Fonte: ATSUKO; HINOKI (2015, n. 2, capítulo 5). 

 

O “belo”, em um primeiro momento, está ligado à estrutura e às riquezas de 

Number Six, enquanto o “feio” está presente na realidade violenta e na pobreza do 

Bloco Oeste. Na figura 6, constam-se as primeiras experiências de Shion ao chegar 

no Bloco Oeste: ele ficou completamente assustado e perdido com aquela 

movimentação desorganizada das pessoas. Ele foi à feira com o Nezumi, mas 

acabou se perdendo no meio daquela agitação. Ele viu pessoas com fome, 

prostitutas e um cadáver no meio da multidão. Ao presenciar um roubo, Shion se 

espantou com a violência do local, porém ficou ainda pior quando o vendedor pegou 

uma arma e tentou atirar no ladrão que corria no meio da multidão (figura 6). 
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Os olhos ganham destaque, porque são importantes para a caracterização e 

expressão dos personagens no mangá. Chinen (2013, p. 54) destaca que “[...] a 

emoção tem um papel fundamental e os olhos são a forma mais importante de 

determinar o estado emocional de um personagem”. Contudo, não é somente de 

olhares que se conduz a narrativa, pois, como Ramos (2018, p. 107) comenta: “Nos 

quadrinhos, parte dos elementos da ação é transmitida pelo rosto e pelo movimento 

dos seres desenhados”. Ou seja, os personagens e suas ações, como um todo, 

fazem essa progressão da história. 
 

Figura 7 - Da direita para esquerda: Nezumi e Shion quando se encontraram pela 
primeira vez, ainda quando crianças. 

 
Fonte: ATSUKO; HINOKI (2015, n. 1, capítulo 1). 

 

Pode-se notar que, mesmo quando crianças (figura 7), Shion e Nezumi 

possuem, cada um, uma expressão facial e uma composição gráfica dos olhos, de 

forma marcada e distinta. Essa diferenciação funciona como forma de marcação 

identitária de suas respectivas personalidades; os cabelos também são elaborados 

para complementar essa ideia. 
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Figura 8 - Shion ajudando Nezumi, após o rapaz ser baleado por agentes de 
Number Six. 

 

Fonte: ATSUKO; HINOKI (2017, n. 7, capítulo 26). 
 

Após Shion descobrir que Number Six não era a cidade perfeita que ele 

sempre acreditou ser, o rapaz acabou se frustrando profundamente. A falsa cidade 

utópica foi responsável por grande parte da violência e da situação de miséria que 

os habitantes do Bloco Oeste enfrentaram. Com essa frequente exposição a 

situações violentas, Shion acabou tendo um afastamento do “belo” idealizado e uma 

aproximação com o “feio” medonho. Com isso, seus olhos perderam a pureza e seu 

semblante tornou-se sombrio (figura 8). 

 
 
6. Conclusão 

A composição visual dos personagens se faz necessária para que sejam 

compreendidas a caracterização deles e as funções desempenhadas na narrativa. A 
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classificação de same e uke marcam traços visuais e comportamentais nas 

identidades dos personagens. Além disso, no mangá NO.6, há uma questão sócio-

histórica em relação ao ambiente onde cada personagem viveu. Isso influenciou 

significativamente nas ações dos personagens no decorrer da narrativa. 

Primeiramente, notou-se Number Six como o ideal de uma cidade bela. Porém, no 

desenvolver da história, pode-se entender que ela não é tão bela assim; tudo não 

passava de um obscurecimento da realidade e no que cada um acreditava ser o 

“belo”. 

Sobre os mangás Boys Love, histórias com “bishounens” (“meninos bonitos”), 

é importante salientar que não há a intenção de representar vivências da realidade 

do mundo gay (ou qualquer outra letra do LGBTQIA+), mas sim da prática de um 

relacionamento homossexual. Isso fica claro, até mesmo, na sugestividade de um 

personagem masculino e outro feminino, simbolizando traços de uma relação 

heteronormativa.  
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A construção estética da mulher nos quadrinhos de super-herói1 
 

Natália Carolina dos Santos 2 
 

Introdução: por que os quadrinhos?  

O machismo, em todas as suas interseccionalidades, é uma opressão que 

permeia vários âmbitos da vida em sociedade. Tendo isso como fato, é importante 

que saibamos como funcionam todas as suas variações para que possamos 

combatê-las mais eficientemente. 

Nas artes visuais não é diferente – as imagens bombardeiam nosso dia a dia, 

injetadas de estereótipos e diferentes visões de mundo. Apesar de geralmente terem 

sua fama relacionada ao século XX, a indústria de histórias em quadrinhos 

ultrapassou a marca de 1 bilhão de vendas em 20193,  somente na América do 

Norte. Além disso, o meio tem exportado cada vez mais suas histórias para serem 

contadas em formato de séries e filmes, o mais notável deles sendo o Universo 

Cinemático da Marvel, que conta hoje com 23 filmes, 8 deles tendo ultrapassado a 

marca de 1 bilhão em lucros ao redor do mundo. Com esses dados em mente, é 

possível reconhecer a influência que essa mídia reúne principalmente dentro da 

cultura ocidental, se tornando de suma importância que existam análises a respeito 

de quais ideologias são reforçadas em suas páginas. 

Em Por uma política de empoderamento a feminista negra Patrícia Hill Collins 

(2019) teoriza quatro domínios de poder, que representam as diversas formas com 

que o machismo e o racismo permeiam a vida. Em um dado momento ela define:  

O domínio hegemônico do poder visa justificar práticas exercidas (nos 
outros) domínios de poder. Ao manipular a ideologia e a cultura, o domínio 
hegemônico atua como um elo entre as instituições sociais (o domínio 
estrutural), suas práticas organizacionais (o domínio disciplinar) e a 
interação social cotidiana (o domínio interpessoal). Para manter o poder, os 
grupos dominantes criam e mantêm um sistema popular de ideias baseadas 
no "senso comum" que sustentam seu direito de governar (COLLINS, 2019, 
p. 72). 

                                                 
1 Pesquisa apresentada no simpósio temático “GÊNERO, CORPO E SEXUALIDADES” do 8º 
ENEIMAGEM. 
2 Discente da Universidade Federal de Uberlândia, bolsista pelo CNPq. Orientação: Dr.Fábio 
Fonseca, docente da Universidade Federal de Uberlândia. 
3 Segundo o site Comichron, que compila dados a partir dos gráficos de vendas disponibilizados por 
diversas editoras de quadrinhos na América do Norte. Disponível em: 
https://www.comichron.com/yearlycomicssales/industrywide/2019-industrywide.html.  

https://www.comichron.com/yearlycomicssales/industrywide/2019-industrywide.html
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    A ideia que Collins (2019) e outras teóricas feministas, como Naomi Wolf 

(2018), defendem é a de que a opressão permeia nossas vidas através de símbolos 

perpetuados principalmente pela mídia que consumimos. Essa opressão tem o 

intuito de beneficiar um sistema maior que depende do machismo para funcionar – 

empresas privadas e a instituição patriarcal em si. Essa ideologia se alastra tão 

silenciosamente que quando é percebida já é quase tarde demais.  

no lugar em que as mulheres estão presas hoje, não há porta a ser batida 
com violência. Os estragos contemporâneos provocados pela reação do 
sistema estão destruindo o nosso físico e nos exaurindo psicologicamente. 
Se quisermos nos livrar do peso morto em que mais uma vez transformaram 
nossa feminilidade não é de eleições, grupos de pressão ou cartazes que 
vamos precisar primeiro, mas sim de uma nova forma de ver (WOLF, n.p, 
2018).  

 

2. Os objetivos  

É com a conclusão da frase de Wolf (2018) que chegamos ao objetivo prático 

desta pesquisa: a criação de um quadrinho autoral. Não é suficiente apenas criticar 

– historicamente, as obras de mulheres para mulheres foram as responsáveis por 

provocar reação e mudança, incitando essa “nova forma de ver”. 

O movimento feminista, principalmente dos anos 90 para cá, tem pecado 

muito em se afastar do público geral, ou seja, aquele público que não está presente 

nos debates acadêmicos. A pressão pelo reconhecimento acadêmico tem minado 

nossas chances de comunicar ideias efetivamente entre todas as mulheres. O 

âmbito artístico sofre disso duplamente, visto a elitização dos espaços de arte assim 

como a crescente codificação de símbolos. O sociólogo Nestor Canclini escreve:  

As classes altas têm o monopólio do “bom gosto” porque dispõem de tempo 
para cultivá-lo, e por sua vez, o domínio dos códigos estéticos (...) foram 
precisamente a autonomia das obras, com relação ao contexto social, e o 
predomínio da forma sobre a função os fatos artísticos que mais 
contribuíram para o estranhamento da arte em relação a cultura popular 
(CANCLINI, 1984, p.33). 

Pensando dessa forma, o autor posteriormente coloca a importância de que 

movimentos de contracultura se apropriem dos meios de massa para se comunicar. 

Com códigos e formatos já facilmente reconhecíveis pelo público geral, se quebra 

uma barreira de comunicação e promove a aproximação. 
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Finalmente, outro importante ponto também citado no texto de Canclini (1984) 

é a fusão entre arte e entretenimento. O lugar em que a arte elitista se colocou, onde 

deseja distinguir-se do entretenimento, também a afasta de ter um lugar na vida da 

maioria das pessoas, deixando esse espaço vago onde os meios de comunicação 

em massa operam monopólicos.  

Porque uma arte útil e responsável, mesmo mobilizadora, não pode também 
divertir? [...] se não queremos deixar apenas nas mãos dos meios de 
comunicação de massa a necessidade de entretenimento [...] devemos 
fazer com que a arte constitua um instrumento para reconstruir 
criativamente as experiências sensíveis e imaginativas do povo. [...] 
Socializar a arte quer dizer também distribuir o acesso ao prazer e ao jogo 
criador (CANCLINI, 1984, p.33). 

 
3. Entender para transformar  

Para que criemos, contudo, de forma transformadora, é necessário primeiro 

entender de que forma opera o padrão das mídias de massa. Para isso será 

necessário elencar alguns exemplos. 

Na página 2 do quadrinho Batman, edição 90, publicado pela editora DC 

Comics em março de 2020 (Figura 1), a imagem é dividida em 3 quadros separados. 

O primeiro toma toda a lateral esquerda da página, formando uma coluna em 

destaque. Ele mostra a personagem principal quase de corpo inteiro, de frente 

sentada em uma cadeira. Os outros dois ocupam os cantos superior e inferior direito, 

sendo duas visões do mesmo evento; respectivamente, uma de costas e mais 

distante, e outra do rosto da personagem de perfil.  
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Figura 1 - Quadrinho Batman, edição 90, página 2. 

 
Fonte: Editora DC Comics. 

 
Na imagem que toma todo o lado esquerdo da página, retratando a 

personagem Arlequina, famosa vilã do Batman tanto nos quadrinhos quanto nas 

telas, ela aparece sentada em uma cadeira de computador, aparentemente em sua 

própria sala, enquanto joga um videogame, com as pernas cruzadas, o controle nas 

mãos e uma expressão maliciosa no rosto. Está vestida e maquiada com um de 

seus trajes tradicionais de vilã, nas cores vermelho e preto. Esse traje consiste em 

uma gargantilha, uma jaqueta, uma blusa estilo camisete ou top, um short, meias 

acima dos joelhos, tênis, assim como algo que aparentam ser joelheiras. A 

personagem usa um de seus penteados tradicionais, que chamamos popularmente 

no Brasil de maria-chiquinha. 
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O conjunto desses elementos, alinhados com a posição sugestiva e distorcida 

em que a personagem foi posicionada, direcionam seu aspecto visual a uma leitura 

sexualizada. Podemos apontar como evidência a blusa bastante aberta e decotada, 

que acaba antes da barriga, assim como a jaqueta que cai convenientemente pelos 

braços expondo certas partes do corpo. Os shorts de cintura baixa mal se fazem ver 

por trás das coxas cruzadas que tomam boa parte da imagem.  

Além disso, é possível pontuar certos aspectos que infantilizam a leitura da 

personagem, como as meias longas, seu penteado e os pompons de seus sapatos, 

assim como a jaqueta estilo varsity que apontam para seu passado como líder de 

torcida (posição ocupada por meninas muito jovens, no ensino médio ou faculdade). 

Essas alterações fetichizadas no design são especialmente perceptíveis quando 

consideramos o traje original da personagem, que cobria seu corpo todo deixando 

apenas o rosto à vista. Segundo sua história oficial, ao se tornar a vilã Arlequina, a 

personagem Harleen Quinzel já teria em torno de 30 anos de idade, levando em 

consideração que teria passado por cerca de 12 anos de estudo para se tornar 

psiquiatra.  
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Figura 2 - Quadrinho Wonder Woman, capa da edição 758. 

 
Fonte: Editora DC Comics. 

Nesta imagem (Figura 2) vemos a capa do quadrinho Wonder Woman (ou 

Mulher Maravilha em português), edição 758, publicado pela editora DC Comics em 

julho de 2020. A ilustração que toma todo o espaço da capa, orientada na vertical, o 

vilão Vingador Fantasma ocupa a parte superior, sob um céu trovejando. Está 

vestido de terno e capa azuis, desenhado de um ângulo inferior, e a parte de baixo 

de seu corpo desaparece conforme se inicia o desenho das chamas. Na parte 

inferior a Mulher Maravilha, personagem principal, está emoldurada por uma 

formação rochosa. Ela aparenta estar escalando para longe do fogo, vista de frente. 

No canto superior esquerdo vemos a logo da DC com as informações da edição, no 
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topo da página, o nome do quadrinho, e no lado direito posicionado no meio da capa 

pode-se ler “to save the life of her foe she must defeat...The Phantom Stranger.” 

A Mulher Maravilha usa seus trajes tradicionais de heroína, com um corset, 

tiara, braceletes e joelheiras remetendo as partes de uma armadura em metal, assim 

como uma saia azul. Seus longos cabelos pretos estão soltos e caem sobre os 

ombros, sua expressão facial remete tanto à raiva quanto ao esforço físico que 

aparenta fazer. Seus braços seguram nos montes à sua volta, uma perna está 

ajoelhada e a outra está fora de vista. 

Seus músculos, embora tímidos na parte superior do corpo, são bem 

marcados pelo desenho. Embora possamos ver sinais óbvios de esforço e desgaste 

físico na personagem, a partir do posicionamento, expressão facial, marcas de 

machucados e sangue no corpo e gasto nas roupas, ela ainda apresenta uma 

maquiagem impecável e seu cabelo está quase imperturbado de sua forma original. 

É visível a briga de duas ideias dentro da conceptualização da imagem. Uma 

delas é a necessidade de trazer o sofrimento da personagem, posicionada numa 

situação difícil, que exige de sua força física e mental. A outra é a manutenção de 

sua aparência atraente apesar da primeira. A Mulher Maravilha, afinal de contas, 

representa um padrão, um modelo de mulher ideal.  Essa contradição de conceitos é 

muito bem colocada pela autora Naomi Wolf: 

Quando as mulheres na cultura demonstram personalidade, elas não são 
desejáveis [...] Uma linda heroína é uma espécie de contradição, pois o 
heroísmo trata da individualidade, é interessante e dinâmico, enquanto a 
“beleza” é genérica, monótona e inerte (WOLF, s.p, 2018).   

Na tentativa de conciliar esses dois conceitos, aspectos como sua 

maquiagem intocada, seu cabelo perfeitamente posicionado e a timidez da massa 

muscular nos membros superiores, acabam se fazendo presentes na ilustração, 

apesar de serem irrealistas. 

Isso tudo contribui para o mito de que não há razão alguma para que uma 

mulher precise escapar dos padrões estéticos para realizar qualquer atividade, não 

importa o quão exigente seja em seu corpo ou em sua mente. Afinal, se uma super-

heroína, a mulher modelo, consegue manter um visual impecável e tradicionalmente 

feminino ao lutar contra supervilões, a mulher comum deveria aspirar a ser como ela. 
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Similarmente a essa capa da DC Comics, o quadrinho “The Web of Black 

Widow” lançado em 2019 pela editora Marvel também apresenta dificuldade em 

conciliar o conflito da personagem com sua feminilidade. 

Figura 3 - Quadrinho The Web of Black Widow, capa da edição 2. 

 
Fonte: Editora Marvel. 

Na capa da segunda edição (Figura 3) a protagonista aparece centralizada e 

policromática, envolta por seus companheiros heróis masculinos pintados em escala 

de vermelho. A ilustração, de acordo com a história contada na narrativa, busca 

representar o conflito da heroína quanto às expectativas que seus colegas têm dela, 

por esse motivo ela aparece com as mãos na cabeça em expressão de perturbação. 
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A presença dos heróis homens na capa nos permite comparar a diferença 

entre o desenho de ambos. O dos homens é bem demarcado, tanto seus músculos 

quanto suas expressões faciais que são representadas com intensidade – o 

contrário do que vemos no desenho da heroína, sua expressão é desenhada com 

timidez, mal formando linhas em seu rosto e seu corpo tem aparência frágil, com 

braços finos e muito magra. 

É interessante também notar que apesar de ser a personagem principal, sua 

imagem está quase afogada pela dos homens em volta dela, que tomam a maior 

parte do espaço, além de uma grande área em preto na parte de cima, não deixando 

claro qual o foco da imagem. 

Figura 4 - Quadrinho The Web of Black Widow, página 12.  

 
Fonte: Editora Marvel. 

Apesar de tudo, o caso do quadrinho The Web of Black Widow é inusitado, 

pois o estilo de ilustração da capa quase não tem relação com o desenho utilizado 

no corpo do quadrinho (Figura 4). Embora ainda possua imagens sexualizadas e 

pensadas para o público masculino, a protagonista é representada de forma mais 

realista, com músculos e expressões faciais mais equiparáveis às de seus parceiros 

de cena.  
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Figura 5 - Quadrinho Batman: The Complete Hush, página 33. 

 
Fonte: Editora DC Comics. 

A imagem acima (Figura 5) representa com precisão os problemas com o 

estilo tradicional de ilustração e a representação da mulher nos quadrinhos de 

super-herói, trata-se da página 33 do quadrinho Batman: The Complete Hush da DC 

Comics, publicado em 2009.  

Essa página é composta totalmente por uma ilustração, com o protagonista 

Batman no centro, as vilãs Hera Venenosa e a Mulher-Gato respectivamente de 

seus lados direito e esquerdo. No fundo há um tronco de uma hera, com dois gatos 

sobre ele, que ocupa a imagem com folhas e cipós, símbolos dos poderes das vilãs. 

O herói parece estar preso pelas videiras da vilã a sua direita, com uma expressão 

de agonia, enquanto as duas se debruçam sobre ele em posições sensuais. Hera 

Venenosa acaricia o abdômen do protagonista, enquanto Selina (a Mulher-Gato) 

leva uma rosa aos lábios e deixa a outra mão cair sobre a coxa do homem. Ambas 

olham para o observador com os olhos semicerrados.  



37 
 

 Nessa imagem, assim como na capa anterior, há uma discrepância no 

tamanho em que o herói masculino é representado comparado às personagens 

femininas. Ele é uma cabeça mais alto do que elas, sua largura é maior do que a 

das duas vilãs juntas e suas coxas são maiores do que as cinturas destas. 

Distorções nos desenhos, principalmente nos quadrinhos de super-herói, são 

comuns e até encorajadas para melhor representar as dinâmicas de poder, explorar 

ângulos e soluções imagéticas para as cenas representadas, que direcionam a 

leitura. Portanto, a intenção aqui não é questionar a existência dessas distorções, 

mas sim que tipo de ideias elas reforçam.  

Como foi dito, as distorções são feitas nos desenhos de forma deliberada pelo 

artista para reforçar ideias usando a sugestão da imagem. Então, precisamos nos 

questionar sobre qual ideologia está por trás dessa maneira de representar mulheres 

visivelmente menores e mais fracas que os homens. Ao falar sobre o quadro Júpiter 

e Thétis, pintado por Ingres em 1811, a autora Ana Paula Simioni escreve: 

Em Júpiter e Thetis (1811), Ingres faz uma analogia ao Império napoleônico 
através da imagem de um homem/divindade gigantesco que se impõe, com 
seu corpo descomunal, sobre a diminuta e sinuosa mulher, emblemática de 
uma relação de submissão. O recurso à analogia permite a Ingres 
aprofundar o exercício da dominação (...) sem qualquer tipo de medo da 
opinião pública (SIMIONI, s.p, 2002). 

Mesmo tendo sido realizada 198 anos depois do quadro de Ingres, a 

ilustração em Batman pode receber a mesma crítica. Na imagem acima, o 

protagonismo deveria ser das vilãs, mais especificamente de Hera Venenosa, que 

está ativamente exercendo poder sobre o herói – contudo a figura do Batman ainda 

é central, e seus músculos ocupam boa parte da imagem. As mulheres aparecem 

em poses delicadas e olhares vulneráveis, possibilitando no observador a impressão 

de que, embora nesse momento específico as vilãs tenham controle sobre o herói, 

ele é ultimamente mais forte e superior a elas. 

Poder-se-ia argumentar que isso acontece pois o Batman é o protagonista do 

quadrinho e deve ser a presença mais forte. Porém nessa mesma edição temos a 

aparição de outros vilões, como o Killer Croc (Crocodilo), que são representados 

com tamanho e força extremamente superior ao do Batman, dando a mesma 

sensação de que, embora o herói possa estar ganhando uma batalha, a força física 

do vilão supera a dele, o tornando uma ameaça.  
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Outro estereótipo que a imagem reforça é a de que o único real poder que as 

mulheres podem exercer sobre os homens é a sedução. Esse segundo ponto é 

especialmente problemático, pois é muito comum através de várias das vilãs já 

criadas para antagonizar heróis masculinos.  

O estereótipo da sedução como poder é uma falácia, pois não é realmente um 

poder, mas uma mera sugestão – ainda cabe ao homem a decisão de ser ou não 

seduzido, reduzindo este dito poder feminino a apenas mais uma escolha masculina. 

Mesmo em casos como o da Hera Venenosa, em que seu poder de sedução é 

irresistível independente do gênero ou sexualidade do afetado, ainda soa machista 

que sua habilidade tenha sido relacionada a algo sexual quando trata-se apenas de 

um poder de manipulação. Comparando com o vilão Kilgrave (Homem Púrpura) da 

Marvel, apesar de controlar as pessoas com feromônios e estímulos sensoriais, 

nunca teve seu poder relacionado à sua sexualidade.   

Vale a pena ressaltar que a ilustração em questão, apesar de se encontrar no 

meio do quadrinho, não é um evento que realmente acontece na história, sendo 

pouco relacionada com a mesma; o que nos leva a questionar a razão de sua 

existência neste local em primeiro lugar.  

Temos nesta imagem portanto a materialização de vários estereótipos 

nocivos da representação da mulher nos quadrinhos de super-herói. Personagens 

femininas caucasianas, magras, vestidas em trajes reveladores, sempre em poses 

sugestivas, fortes apenas na medida em que não apresentam real ameaça aos seus 

antagonistas masculinos, olhares e posições delicadas, talvez ágeis ou inteligentes, 

mas bonitas acima de tudo.  

 

  

4. Medidas inovadoras 

Felizmente, mulheres ao redor do mundo têm identificado esses problemas e 

começado a se mover para mudar a desesperadora situação do mundo dos 

quadrinhos. É importante estudar seus exemplos que guiam o caminho para que 

muitos outros quadrinhos conscientes surjam. 
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Esta é a capa do quadrinho The Unbeatable Squirrel Girl (Figura 6), uma série 

da Marvel ilustrada por Erica Henderson, vencedora de dois prêmios Eisner4. 

Figura 6 - Capa da edição 19 de The Unbeatable Squirrel Girl II. 

 
Fonte: Editora Marvel. 

 

 Nela há vários animais contra os quais a heroína Garota Esquilo e seus 

amigos estão lutando. No canto superior esquerdo, quase completamente coberto,  

aparece uma parte do herói musculoso do grupo, Chipmunk Hunk;  abaixo dele está 

a melhor amiga da heroína e cérebro do grupo, Nancy Whitehead, que segura com a 

mão direita uma serpente pela cabeça e com a esquerda parece afastar a cabeça de 

um crocodilo;  no centro à direita aparece o justiceiro Koi Boi com um dos braços em 
                                                 
4 O prêmio Eisner, como é comumente chamado o The Will Eisner Comic Industry Awards, é um 
concurso anual que premia os maiores feitos em quadrinhos nos Estados Unidos. Henderson ganhou 
nas categorias Melhor Publicação de Humor em 2017 e Melhor Publicação para Adolescentes em 
2018. 
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torno do tronco do crocodilo; na parte inferior está a protagonista Doreen, ou Garota 

Esquilo, dando um soco em um grande gorila com caricatas estrelas saindo de seu 

punho. 

A garota usa um de seus uniformes, uma roupa apertada e atlética que cobre 

a maior parte de seu corpo e leva sua logo no peito. Além disso usa luvas e seus 

brincos de nozes característicos, assim como uma tiara com orelhas de esquilo. 

Veste também seu cinto de utilidades na cintura. Como sua roupa é justa, os 

músculos de seus braços flexionados ficam à mostra e a anatomia do desenho é 

condizente com a caracterização da personagem – ela é uma garota jovem, baixa e 

possui superforça como um superpoder, apesar de não ser especialmente 

musculosa em aparência. 

Cada elemento do design tem uma função – é eficaz em transmitir 

informações sobre a personagem e sobre a história, promovendo exposição 

narrativa e aumentando nossa compreensão desse mundo fictício através de 

elementos imagéticos. Seus brincos e sua tiara mostram que Doreen é bem 

humorada e tem orgulho de seus poderes de esquilo; sua roupa esportiva e seus 

cabelos curtos inferem que ela preza pela praticidade e eficácia durante as lutas 

com os vilões; e seu cinto de utilidades passa a impressão que, tanto a personagem 

quanto o quadrinho em si, respeitam e homenageiam uma época em que as mídias 

de super-herói eram mais cômicas e não se levavam muito a sério. 

 Com esse teor mais humorístico do que as outras séries de super-herói da 

editora, as aventuras d’A Invencível Garota Esquilo são histórias de super-herói 

direcionadas a um público adolescente. Como diz a matéria da jornalista Rafaella 

Rodinistzki para o site Delirium Nerd: 

A Garota Esquilo de Henderson gera debates acerca de sua aparência. 
Fugindo dos padrões atléticos, geralmente atribuídos às heroínas, Doreen 
Green não apresenta músculos definidos, cabelos longos esvoaçantes e 
rosto anguloso. A escolha de Erica Henderson é bem pensada [...] dessa 
forma, meninas (e meninos também) percebem que não há nada de errado 
em estar fora dos padrões de beleza, é possível salvar o dia sendo 
engraçada, inteligente, sagaz e com o corpo que temos (RODINISTZKI, 
2020). 

Como percebemos neste trecho, existe uma consciência por parte da 

ilustradora, assim como dos escritores e, em menor parte, da editora, de que os 

estereótipos sendo perpetuados acerca de personagens femininas podem gerar 

ideias deturpadas sobre as mulheres (e sobre padrões de beleza no geral) na mente 
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do público leitor.  Foi investido tempo e dinheiro na realização de um quadrinho que 

passe uma mensagem positiva para o público jovem, pensando sobre a 

representação do corpo, mesmo que a narrativa pouco tenha a ver com questões de 

corpo e imagem, o que indica o reconhecimento de que a perpetuação de 

estereótipos sexistas provoca danos à sociedade. 

Isso leva ao questionamento: se as editoras, assim como os ilustradores e 

todas as partes envolvidas no processo de uma revista em quadrinhos, reconhecem 

os efeitos negativos que a imagem da mulher tradicional tem na construção de uma 

consciência coletiva, por que é considerado aceitável para a maioria dessas pessoas 

que esse conteúdo continue sendo vendido em massa? 

O caso de Erica Henderson, felizmente contratada por uma grande editora 

para realizar esse trabalho transformador em vários aspectos, no momento ainda é 

um caso isolado. Na busca por diversificar o meio, empresas têm contratado mais 

mulheres, porém, apenas se seus traços e seus designs se igualarem pelo menos 

em parte aos dos homens que vieram antes delas. O nome impresso na página 

pouco importa quando o produto final é o mesmo. É preciso almejar por mais 

Hendersons. 
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Figura 7 - Quadrinho da série “Aconteceu Comigo”. 

 
Fonte: redes sociais da autora Laura Athayde. 

Essa (Figura 7) é uma página da coletânea de quadrinhos curtos “Aconteceu 

Comigo” da artista Laura Athayde, que registra nesse formato de pequenos 

quadrinhos, histórias reais de mulheres que lhe relatam suas experiências. 

Neste caso a história relatada é a de uma mulher lésbica que enfrenta 

grandes tabus por ter nascido com HIV. No primeiro quadro, que ocupa o topo da 

página, temos a ilustração da personagem principal com uma companheira que lhe 

dá as mãos, ambas vestindo apenas roupas íntimas. No quadro abaixo, à direita, a 
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personagem está abraçada aos joelhos com uma expressão de tristeza. Na parte 

inferior da página, à esquerda, ela olha para seu laptop emocionada ao descobrir 

que sua doença não era transmissível. No último e maior quadro, a personagem é 

abraçada por trás pela sua esposa em um momento de carinho – um desfecho feliz 

para a sua história. 

No primeiro quadro, ao ilustrar uma cena de sexualidade lésbica, a artista traz 

uma suavidade no traço e nas cores que despe o desenho de um olhar malicioso, 

resultando em uma ilustração esteticamente agradável e que naturaliza a afetividade 

sáfica. 

Assim como esse quadrinho apresentado aqui como exemplo, várias das 

histórias que Athayde ilustra abordam assuntos sensíveis, como agressão, abuso, 

homofobia, racismo, entre muitos outros. Por isso, é importante notar como o estilo 

adotado pela artista representa as histórias confidenciadas a ela de forma 

respeitosa, transmitindo sua mensagem sem sensacionalizar a imagem da mulher.  

 

 

5. Resistindo às gerações 

Vimos discutindo até aqui uma certa forma tradicional de desenhar corpos. 

Mas para que essa forma tenha se perpetuado, existe outro elemento importante 

nesta equação: os tutoriais de desenho. 

A partir dos anos 60 e até a primeira década do século XXI, era muito comum 

que crianças e adolescentes que se interessavam pelo desenho aprendessem 

através de revistas. Não é difícil entender seu apelo: elas eram bem mais baratas do 

que cursos e livros especializados, mais fáceis de entender e disponíveis em 

qualquer banca de jornais. Além disso, por focar no público jovem (especialmente 

homens), tais revistas prometiam ensinar o estilo dos desenhos animados e dos 

quadrinhos que estes avidamente buscavam copiar. 

A consequência desse panorama foram que jovens recorrendo a revistas 

como essa edição do Curso Básico de Desenho da editora Canaã intitulada Como 

desenhar mulheres (Figura 8). 
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Figura 8 – Revista Como desenhar mulheres, 1ª edição.  

 
Fonte: Editora Canaã. 

 

Sendo apenas um exemplo dentre várias revistas fundamentalmente 

idênticas, é notável a grotesca distorção que o desenho sofre anatomicamente em 

função da sexualização da personagem retratada, ao promover uma torção 

inverossímil no tronco. Isso não ocorre apenas na capa; o apelo sexual se torna 

mais evidente e exagerado a cada página, como é possível ver nas figuras a seguir 

(Figura 9). 
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Figura 9 - Interior da revista Como desenhar mulheres. 

 
Fonte: Editora Canaã. 

É importante notar que vários dos ilustradores que trabalham hoje 

profissionalmente na indústria dos quadrinhos tiveram seus primeiros contatos com 

o desenho a partir desse meio. O ilustrador Frank Cho, por exemplo, nascido em 

1971, causou polêmica na internet em 2021 com seu desenho da Yara Flor (Figura 

10), popularmente referida como a Mulher Maravilha brasileira, recebendo várias 

críticas por seu design sexista, com as quais não lidou bem. É clara a semelhança 

da ilustração de Cho com a capa da revista citada anteriormente, indicando que se 

trata da cópia, sem nenhum senso crítico, de um modelo que se apoia em um 

sistema ultrapassado e mal concebido.  

Figura 10 - Ilustração da heroína Yara Flor por Frank Cho. 

 

Fonte: Redes sociais do artista Frank Cho. 
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Com o tempo as revistas ficaram obsoletas, porém não a ânsia do público de 

aprender a desenhar. A partir dos anos 2000 e principalmente da década de 2010, o 

método mais utilizado para acessar e distribuir tutoriais tornou-se a internet. A 

popularidade de mídias como os animes e mangás também aumentou muito no 

Brasil, tornando-se uma enorme influência para o público jovem. Com apenas uma 

pesquisa é possível achar várias variações de imagens como estas (Figura 11): 

Figura 11 - Ilustração da matéria How to Draw Anime Anatomy. 

 

Fonte: site Dragoart. 

Essas imagens foram retiradas de uma matéria no site Dragoart intitulada 

How to Draw Anime Anatomy 5 ou Como Desenhar Anatomia de Anime em tradução 

livre. Anteriormente falamos sobre como o desenho estilizado pode ser uma 

alternativa aos panoramas do desenho tradicional, porém o estilo dos animes e 

mangás, que vem influenciando cada vez mais o desenho ocidental, é um exemplo 

de como tal método pode ser utilizado para reforçar estereótipos ainda mais. 

Esse material generaliza as mulheres como sendo sempre mais baixas em 

estatura, mais fracas e delicadas que os homens, regras que também vimos sendo 

aplicadas em quadrinhos estadunidenses com imensa frequência. Alguns trechos 

retirados da página dizem “In anime anatomy, on average, guys are a full head taller 

than girls”6, “female legs are thinner and leaner than male legs. Men's hips come up 

higher and their legs are broader and more muscular”7, diferenciando até mesmo o 

desenho dos pés e das mãos: “Girls hands are dainty, as are their feet. Their fingers 

                                                 
5 Acesso em: https://dragoart.com/tut/how-to-draw-anime-anatomy-19083. 
6 “Na anatomia dos animes, geralmente, homens são uma cabeça mais altos que mulheres”. 
7 “pernas femininas são mais magras e esbeltas que pernas masculinas. O quadril dos homens é 
mais alto e suas pernas são mais largas e musculosas”. 
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are thin and their feet are narrow. Guys hands are broad with thick fingers. Their feet 

are also wide and a bit heavy”.8 

Um grande problema com esses tutoriais (que, como vimos, não tem nada de 

novo) é que eles pegam um tipo de corpo e os apresentam como regra geral para tal 

gênero, enquanto na vida real não existe realmente um tipo de corpo que seja mais 

normal ou geral que outros. O estilo também não pode levar a culpa por tal 

generalização, visto que existem artistas que desafiam esse status dentro da área. 

Um exemplo interessante é o que aconteceu com a personagem Mikasa do 

anime Shingeki no Kyojin, adaptação do mangá de mesmo nome. Originalmente a 

personagem passou por um redesenho que a deixou mais tradicionalmente feminina 

na transição das páginas para a tela. Porém na quarta temporada do anime, na qual 

ocorre sua passagem de adolescente para adulta, ela passa por uma segunda 

alteração em que seu design fica mais parecido com o original (Figura 12). 

Figura 12 - Comparação entre dois designs da personagem Mikasa. 

 
Fonte: video “Attack On Titan Characters Design Comparison”9. 

Apesar do design recente estar mais parecido com a Mikasa da obra original, 

os fãs se sentiram ultrajados pela mudança, muitos dizendo até que ela estava 

parecendo ou teria virado um homem (Figura 13).  

 
 

                                                 
8 “As mãos das garotas são delicadas, assim como seus pés. Seus dedos são magros e seus pés são 
estreitos. Mãos de homem são largas com dedos grossos. Seus pés também são largos e pesados.” 
9 Acesso em: https://www.youtube.com/watch?v=fxiwV1B2CfA&ab_channel=ShadowRealm. 
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Figura 13 - Thumbnail de um vídeo sobre a mudança na personagem Mikasa. 

 
Fonte: vídeo “Mudaram a Misaka na 4 temporada de Attack on Titan?! Entenda”10. 

 

Robert McKee escreveu em seu livro Story uma afirmação sobre o público do 

cinema que pode ser expandida para a audiência de qualquer tipo de arte: “O 

público [...] entra a cada sessão munido de um conjunto complexo de antecipações 

aprendidas com uma vida inteira de experiências” (MCKEE, 1997). 

Dessa maneira é possível concluirmos que os espectadores de anime, assim 

como os espectadores de qualquer mídia comercial popular, tinham um motivo para 

se assustarem com o design de uma mulher que escapa do convencional – anos e 

anos de desenho que perpetuaram um estereótipo e falharam em apresentar ao 

público uma anatomia diversa. 

Contudo, a decisão dos produtores de Shingeki no Kyojin de alterar a 

personagem, mesmo após três temporadas, dá um ótimo exemplo à indústria dos 

quadrinhos, desenhos e animações: não é tarde demais. 

 

 

6. Conclusão 

Essa pesquisa se concentrou em entender o método tradicional de 

representação de corpos nos quadrinhos e propor uma criação autoral que 

apresentasse novas perspectivas e prospecções para esse universo. 

O estudo das capas e páginas de quadrinhos tradicionais demonstrou que a 

mulher, na grande maioria das vezes, é representada como frágil, sedutora e 

                                                 
10 Acesso em: https://www.youtube.com/watch?v=KhvGQRXIo3Q&ab_channel=BrunoBandeira. 
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superficial, além de se manifestar majoritariamente em corpos brancos, magros, 

maquiados, com quadris e seios fartos. Sua única pretensão é agradar o assumido 

espectador homem, cisgênero e heterossexual, que observará seu corpo através 

das páginas, muitas vezes em detrimento da consideração pelos leitores e leitoras 

que não se encaixam nessa descrição. 

A análise de novas perspectivas na representação de corpos e modelos de 

quadrinhos demonstrou que uma visão mais aberta, pensada para todo tipo de 

espectador, é possível e tem sido feita. Lentamente ganha espaço na obra de 

quadrinistas conscientes dessa causa, que na maioria das vezes publicam suas 

histórias de forma independente. 

Com minha produção, busquei somar a esse movimento, utilizei experiências 

pessoais como mulher LGBTQIA+, assim como, o estudo que realizei nesta 

pesquisa e na vida como consumidora de quadrinhos. Penso que atingi meus 

objetivos no que diz respeito a uma utilização da imagem do corpo coerente com a 

pluralidade das pessoas, assim como a priorização de um público feminino e queer. 

Tanto no desenho quanto na narrativa, a experiência feminina foi um ponto 

focal. Com isso não pretendo abranger a experiência de todas as mulheres, pois 

isso é impossível, mas sim representar uma história que não tenha o olhar 

masculino como espectador final. Na prática isso se materializa principalmente em 

poses mais naturais, que não levam em consideração a existência de um olhar 

desejoso; expressões genuínas que levam a emoção da personagem ao leitor; 

direcionamento para o rosto, em detrimento da exposição desnecessária de partes 

sexualizadas do corpo e escolha de vestimentas que façam sentido para a narrativa 

e personagem ao invés de roupas que prezam pelo apelo sexual. 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Referências 

CANCLINI, Nestor. Sociologia da arte e estética. Em A socialização da arte. São 
Paulo: Cultrix, 1984.  

COLLINS, Patricia Hill. Por uma política de empoderamento. Margem Esquerda, n. 
32, p. 57- 80, Boitempo, 2019.  

RODINISTZKY, Rafaella. Mulheres nos Quadrinhos: a invencível Erica Henderson. 
Delirium Nerd, 2020. Disponível em: https://deliriumnerd.com/2020/04/16/erica-
henderson-mulheres-nos-quadrinhos/. Acesso em: 22 abr. 2021. 

SIMIONI, Ana Paula. Entre convenções e discretas ousadias: Georgina de 
Albuquerque e a pintura histórica feminina no Brasil. Revista brasileira de Ciências 
Sociais, v. 17, n. 50, p. 143-185, 2002. 

WOLF, Naomi. O mito da beleza. Rosa dos Tempos, 2018. 

 

 

 
 

 

 

 

https://deliriumnerd.com/2020/04/16/erica-henderson-mulheres-nos-quadrinhos/


51 

 

A dona da maçã: A nova Eva 
 

 
Nathalia Akemi Lara Haida 1 

 

 
Introdução 

 
Vivemos em uma era na qual a mulher tem lutado para reconquistar e 

ressignificar o seu papel na sociedade. Reflexo disso é a popularização do tema nos 

campos de discussão, permitindo novas análises e reflexões perante a sociedade. 

Nesse sentido a mídia do entretenimento, na posição de fator social, acompanha tais 

mudanças e traz esse reposicionamento para suas produções, pois, “como a história 

diária é narrada pelos meios de comunicação de massa, sua construção discursiva 

pode contribuir para a desmistificação de tabus, mitos e estereótipos ou, ao 

contrário, contribuir para reforçá-los e legitimá-los” (JOHN, 2012, p. 2).  

 A Netflix é uma plataforma de streaming com alcance mundial e recentemente 

comprou os direitos de produção da série Lucifer e realizou o lançamento da quarta 

temporada. De acordo com uma pesquisa realizada pela Parrot Analytics em maio 

deste ano, a quarta temporada da série Lucifer, ocupou o primeiro lugar dentre as 

séries com tema sobrenatural mais assistidas. E também no mês de maio deste ano, 

na semana do dia 6, segundo a TV Time, maior mídia tracker do mundo, Lucifer 

ocupou a posição de série mais assistida do mundo, batendo a atual campeã Game 

of Thrones. A série foi um sucesso de audiência e dentre as novidades abordadas 

pela Netflix, está a introdução da personagem bíblica Eva, ressaltando que essa 

possui uma trajetória de construção e desconstrução de estereótipos femininos. 

A partir do sucesso da série e do seu alcance a nível mundial, visando a 

metodologia de estudo de caso, definimos como questão de estudo e objetivo de a 

pesquisa compreender a construção da personagem Eva na série. Como proposição 

de estudo e questionamento: como a Eva da série contribui para a nova 

representação da mulher na sociedade? Tais dúvidas incitam essa pesquisa a limitar 

sua unidade de análise a personagem Eva da série Lucifer e sua relevância. Para 
                                                            

1 Mestranda em Comunicação no Programa de Pós Graduação da Universidade Federal do Paraná, 
bolsista CAPES. Orientador: Hertez Wendel de Camargo, professor da Universidade Federal do 
Paraná. 
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atingir tais objetivos visamos analisar a personagem pelo viés dos estudos culturais 

e entender sua relevância como símbolo midiático, para então compreender a 

construção do imaginário da Eva, juntamente com os estudos de gênero. Visando 

por fim obter inferências e criar novas relações e reflexões entre objeto e teoria. 

 
 

1. Estudos culturais 

Os Estudos Culturais tratam da relação entre a cultura e comunicação 

massiva, as suas audiências e os produtos da cultura popular. Escosteguy (1998) 

entende essa abordagem como um fenômeno internacional e um movimento teórico-

político, que busca estudar nosso contexto cultural e a sociedade contemporânea. A 

perspectiva teórica dos Estudos Culturais é vista a partir de dois pontos de estudo: o 

primeiro, pela visão política com o objetivo de constituição de um projeto, a fim de 

uma correção, como um movimento social cultural; e na segunda, de ordem teórica, 

com o objetivo de criar um novo campo de estudos, propondo a interdisciplinaridade, 

assim, rompendo os limites de algumas disciplinas e abarcando a investigação de 

aspectos culturais da sociedade. 

Dessa forma, salientamos que esse campo de estudos ganha notoriedade e 

organização através do Contemporary Cultural Studies, fundado por Richard 

Hoggart, em 1964. O principal eixo de pesquisa foi norteado pelas relações entre a 

cultura contemporânea e a sociedade, ou seja, suas instituições e suas formas e 

práticas culturais, juntamente com suas mudanças sociais e relações com a 

sociedade. O autor teoriza que no âmbito popular não há apenas submissão, mas 

também resistência, ideias que mais tarde serão recuperadas pelos estudos de 

audiência dos meios massivos. Já Williams (1963) compreende que a cultura é uma 

conexão entre a análise literária e a investigação social, buscando entender os 

impactos sociais dos meios massivos. Tudo isso apresenta uma mudança na 

definição do termo cultura para os estudos sociais. Para Thompson (1963) a cultura 

abrangia a vida cotidiana através de práticas e relações, nas quais o indivíduo é o 

centro. O autor ao contrário dos outros, não entendia a cultura como uma forma de 

vida global, preferia analisá-la quanto uma luta entre diversos modos de vida. 

Mais tarde, já com a direção de Stuart Hall, o Centro desenvolveu estudos de 

análise dos meios massivos, estudos etnográficos e investigações de práticas de 

resistência dentro de subculturas. Com uma proposta inicial mais política do que 
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analítica, os cultural studies se baseavam no marxismo, posteriormente 

transformando-se em uma força da cultura intelectual. 

Aproximando-se do vasto campo das práticas sociais e dos processos 
históricos, os cultural studies preocuparam-se, em primeira mão, com os 
produtos da cultura popular e dos mass media que expressavam os rumos 
da cultura contemporânea (ESCOSTEGUY, 1998, p. 89). 

Dentro desse contexto sociológico, foram recuperadas as perspectivas da 

fenomenologia, do interacionismo simbólico e da etnometodologia, assim como, no 

espectro metodológico, os cultural studies trouxeram o interesse por abordagens 

que investiguem os valores e sentidos vividos cotidianamente, então, passa-se a 

trabalhar etnograficamente, destacando a importância nas formas pelas quais os 

atores sociais definem por si próprios as condições em que vivem. Com isso, 

 
o ponto de partida é a atenção sobre as estruturas sociais (poder) e o 
contexto histórico enquanto fatores essenciais para a compreensão da ação 
dos meios massivos, assim como, o desprendimento do sentido de cultura 
da sua tradição elitista para as práticas cotidianas (ESCOSTEGUY, 1998, p. 
90). 

Para os Estudos Culturais a definição de cultura ultrapassa a determinação 

econômica. A visão marxista colabora na fundamentação do entendimento do termo 

cultura na sua autonomia relativa, ou seja, ela independe das relações econômicas, 

porém possui influência e sofre consequências das relações político-econômicas. 

Para isso, recorremos a noção de ideologia tratada por Hall (1980) que afirma que 

são os estudos culturais os responsáveis por possibilitar a compreensão do homem 

e suas condições materiais, assim, gerando uma análise do consumo, não apenas 

na linguagem ou nas representações. Ao tratar do consumo, inicia-se uma discussão 

a respeito do papel exercido pelos meios de comunicação de massa, para 

compreender como estes reproduzem e sustentam a estabilidade cultural e social. 

Para os social studies, o espaço recepção vem tomando um lugar 

extremamente importante em suas pesquisas, e assim fundamentam-se em duas 

problemáticas mais amplas. A primeira ressaltando o retorno ao sujeito, ou seja, 

destacando a sua subjetividade como ponto decisivo para a postura diante da mídia, 

e a segunda abrange a integração das novas formas de relações de poder no 

sentido da dominação. Neste contexto, a partir anos 1970, alinham-se à esta 

perspectiva os estudos feministas, o que gera novos questionamentos em relação à 
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identidade, sobretudo, introduzindo novas variáveis e pontos de questionamentos 

pelos atores sociais, inclusive surgem pesquisas que reivindicam a autonomia da 

audiência feminina. Com isso, desprendem-se da noção de que a de identidade é 

unicamente construída pelas questões da cultura de classe e pela transmissão 

geracional.  

Avançando, já nos anos 1990, há uma recuperação das recepções 

negociadas, valorizando a liberdade individual e subvalorizando os efeitos da ordem 

social. Os social studies buscam, então, compreender a formação das identidades 

através de um abandono do conceito de que antes estas se formavam por condições 

classistas, e assumindo agora que a base dessa formação são diversos aspectos 

identitários como raça, gênero e relação com os meios de comunicação e com o 

consumo. 

 
 

2. Cultura midiática 

Compreendemos que a narrativa das mídias é responsável pela transmissão 

da mensagem entre produção e consumo. Para Gastaldo (2013), a mídia é 

construtora de sentidos, pois produz identidades para os bens de consumo e, assim, 

concretiza a existência destes em nossas vidas. O autor compreende a 

complexidade existente dentro das narrativas midiáticas, visto que estas, quando 

expõem de forma pública e coletiva os significados dos bens de consumo, agem 

transmitindo valores e moldando práticas sociais, ou seja, a publicidade cria o 

sentido social do consumo baseado em algo já previamente circulante na sociedade. 

Rocha (2006, p. 8) entende que a mídia, por meio de representações, 

expressa  
identidades, subjetividades, comportamentos,projetos, relações, define 
capitais sociais e oferece um mapa classificatório central que regula 
diversas esferas da nossa experiência social”, o que permite 
compreendermos as dimensões do imaginário contemporâneo. (ROCHA, 
2006, p. 8) 
 

Gastaldo (2013) busca uma visão que possa abranger uma dimensão social 

da mídia, abandonando características limitadas ao mercadológico, pois “o mundo 

que vemos representado nas telas é um importante elemento de apresentação e 

defesa das representações sociais, que fundamentam e legitimam relações de poder 

entre pessoas e grupos” (GASTALDO, 2013, p. 15). Isto é, o que vemos na mídia 
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não está em dissonância com o que vivemos cotidianamente em nossas rotinas, 

mesmo que muitas vezes seja pouco representativo em termos gerais de sociedade 

(o que é um grave erro cometido pela mídia), não quer dizer que haja um total 

descolamento da nossa realidade. Pois o entretenimento não possui a obrigação de 

representar fielmente a realidade, assim como outros gêneros narrativos como o 

jornalismo. Por isso, é capaz de criar símbolos e, consequentemente, abre portas 

para representações livres e metafóricas das nossas vidas. 

Ainda de acordo com o autor, o discurso introduz e demonstra valores 

culturais, relações de poder, hierarquias sociais e definições sociais que circulam 

cotidianamente na nossa realidade, portanto, não cabe tratá-la isolada ao plano 

econômico, mas sim articulada com o mundo social e a cultura (PIEDRAS, 2009). 

Para Rocha (2006) a mídia não se limita a vender apenas produtos e serviços em si, 

mas também oferta símbolos que ancorados na sociedade representam padrões de 

conduta, estilos de vida, visões de mundo e também mantém o sistema econômico. 

Compreender as mídias como mais do que apenas uma ferramenta de 

entretenimento resulta em refletir a respeito de sua dimensão social, o papel que 

desempenha para a sociedade que ao mesmo tempo que se molda a ela também a 

define, ideia que resulta em uma visão antropológica do universo midiático. 

Ao realizar estudos etnográficos das sociedades Sperber (1996), criou uma 

categorização para os níveis de representações, que podem ser classificados em 

três: o primeiro aborda uma “representação mental”, que ocorre no próprio indivíduo 

através de uma hipótese, lembrança ou intenção; a segunda é uma “representação 

pública”, está no ambiente deste indivíduo e pode ser distribuída a um grupo inteiro; 

e, a terceira abrange as “representações culturais” as quais são compartilhadas em 

grande escala dentro de um grupo social e permanecem vigentes por um longo 

período histórico. Um dos requisitos para uma representação ser cultural é a 

dimensão de sua distribuição juntamente ao corpo social. Já no segundo requisito, a 

durabilidade cria um filtro que não permite que tudo que é veiculado pela mídia 

acabe incorporado à nossa cultura. 

 

 
3. Gênero feminino 

A categoria gênero surge como consequência dos movimentos feministas dos 

anos 1970 que iniciaram como reivindicação por igualdade e direitos sociais. Para 
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Joan Scott (1995) tal fator estimulou a articulação de uma área de estudos que 

buscou a superação do determinismo biológico sobre os sujeitos. Para compreender 

a problemática do corpo generificado utilizamos as teorias feministas, nas quais há a 

proposta de uma distinção entre “gênero” e “sexo”. Nelas o sexo é uma forma 

biológica de diferenciar o animal humano, definidos entre macho e fêmea. Enquanto 

o gênero é um fato social, que faz um discernimento entre os papéis e 

personalidades femininas e masculinas dentro da sociedade em questão, portanto, 

são construídos social e historicamente. Na época, esse novo modelo representou 

uma inovação conceitual, pois quebrava o paradigma de que a biologia era a 

responsável pela subordinação das mulheres, ideia que é reforçada pela feminista e 

teórica social francesa Simone de Beauvoir (1949) ao afirmar que “ninguém nasce 

mulher, torna-se mulher”. Por isso, o gênero é desenvolvido para a liberdade das 

transformações – a vida social incluindo sua cultura, seus papéis e representações, 

ou seja, o indivíduo e a sociedade são responsáveis por definirem o padrão de 

gênero que desejarem. 

Diversos estudos que tem como princípios ideologias do patriarcado, 

possuem como foco a subordinação feminina e apresentam que o motivo de tal 

hierarquia, é a necessidade de dominação do macho sobre a fêmea. A dominação 

masculina é definida como uma consequência do desejo de reprodução 

(BOURDIEU, 2012). A ideologia da continuidade das gerações engrandece a 

paternidade e oculta o trabalho social da maternidade, ou seja, para as mulheres 

obterem libertação é preciso uma visão adequada da reprodução, igualando a 

realidade e a mistificação ideológica masculina. Essa liberdade virá com o avanço 

da tecnologia de reprodução que possibilitará às mulheres a não serem os agentes 

de reprodução da espécie. 

Enquanto o patriarcado é a solução para alguns estudiosos, outros buscam 

respostas na própria sexualidade. Alguns pesquisadores comparam a sexualidade 

do feminismo ao trabalho do marxismo, como a autora Catherine Mackinnon (1982, 

p. 541) que afirma que “A reificação sexual é o processo primário da sujeição das 

mulheres. Ele alia o ato à palavra, a construção à expressão, a percepção à 

coerção, o mito à realidade”. A autora propôs em sua analogia com o marxismo, que 

as mulheres são induzidas à ação política e a compreender a sua identidade 

comum. Em sua análise ela percebe que a diferença existente dentro das relações 

sexuais, não possui razão nenhuma – além da própria desigualdade – que possa 
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explicar essa hierarquia, logo, o motivo da desproporção entre os sexos é a própria 

disparidade entre ambos.  

Em novos estudos, as feministas se interessaram pela formação da 

identidade do sujeito, compreendendo os primeiros anos de formação de uma 

pessoa com o intuito de identificar a consolidação da sua identidade de gênero, 

através da linguagem dos símbolos e significações que a criança adquire, 

juntamente com seu inconsciente. Assim nas palavras de Joan Scott (1995, p. 81), 

“é o lugar de emergência da divisão sexual e, por essa razão, um lugar de 

instabilidade constante para o sujeito sexuado”. É através da linguagem que 

construímos a identidade de gênero na sociedade, baseados em um sistema de 

significados, ou seja, a forma como a sociedade representa o gênero e o utiliza para 

moldar as relações sociais e para construir sentidos. 

Para Connell e Pearse (2015) a definição de gênero baseada na distinção 

entre fêmeas e machos, utilizada para caracterizar as diferenças culturais entre 

homens e mulheres, possui objeções. São elas: a dicotomia presente nas definições 

comuns de gênero não condiz com a realidade, pois não é possível dividir a vida 

humana ou até mesmo o caráter humano em apenas duas esferas. O termo gênero 

possuiu como base as diferenças, significa que na ausência destas não o 

reconheceremos, logo, não seríamos capazes de compreender o caráter 

generificado do desejo homossexual em geral. Caracterizar o gênero baseado na 

dicotomia, acaba deixando de fora as diferenças entre os homens e mulheres, 

tornando, assim, a definição incompleta. 

Como solução, as Ciências Sociais apresentam uma mudança de foco, que 

abandona as diferenças e foca nas relações, destacando que o gênero nada mais é 

que relações sociais nas quais grupos e indivíduos atuam. “A manutenção de 

padrões amplamente difundidos entre relações sociais é o que a teoria social chama 

de ‘estrutura’. Nesse sentido, o gênero deve ser entendido como uma estrutura 

social” (CONNELL; PEARSE, 2015, p. 47). 

Assim, a expressão gênero não pertence à biologia ou a uma dicotomia do 

caráter humano, mas sim aos nossos arranjos sociais e aos padrões que eles 

possuem, e esses são responsáveis por nossas atividades do cotidiano. Muitas 

vezes, as práticas sociais realmente expressam as diferenças biológicas, mesmo 

que existam manifestações corporais específicas entre homens e mulheres, como é 

o caso da primeira menstruação. No entanto, são os padrões culturais que 
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demarcam socialmente os papéis de homens e mulheres na sociedade. Neste 

sentido, segundo Connell e Pearse (2015), não há uma base biológica para a 

compreensão social do gênero, mas situações nas quais introduzimos aos corpos 

determinados processos sociais, resultando em uma conduta social que reflete as 

diferenças reprodutivas. 

Dessa forma, o gênero propõe uma solução que reconheça as diferenças 

biológicas entre os sexos, mas que, acima de tudo, não torne essas diferenças as 

responsáveis pela determinação social de homens e mulheres. Portanto, “o gênero é 

a estrutura de relações sociais que se centra sobre a arena reprodutiva e o conjunto 

de práticas que trazem as distinções reprodutivas sobre os corpos para o seio dos 

processos sociais” (CONNELL;PEARSE, 2015, p.  48). Com essa perspectiva, 

entendemos o gênero como reflexo multidimensional e complexo que constrói uma 

identidade para o indivíduo e que envolve e se baseia em diferentes aspectos e 

instituições sociais, ou seja, queremos dizer que ela varia histórica e temporalmente, 

de acordo com os contextos culturais vigentes. 

 

 
4. A Eva de Deus 

 Segundo a Bíblia, Adão foi o primeiro homem criado por Deus e da sua 

costela foi feita Eva, sua mulher. Ambos viviam no paraíso, no qual existia uma 

árvore com um fruto proibido, tal fruto forneceria o conhecimento do bem e do mal, 

certo dia uma serpente persuadiu Eva a provar do fruto proibido e ela convenceu a 

Adão, dessa forma ambos cometeram o pecado de desobedecer à Deus, assim 

Adão foi expulso do paraíso e Eva o seguiu. Como castigo Eva foi condenada a 

sentir dor a dar à luz, a partir desse instante todos os homens nasceriam em pecado 

e por fim morreriam, cometendo outro pecado, pois ao comer do fruto proibido, Deus 

privou Adão e Eva de comerem do fruto da vida eterna, condenando-os à morte, o 

pecado final. Nesse sentido ao reconstruir o Novo Testamento a Igreja consolidou o 

papel da serpente como o Satanás e este seria por fim o responsável por tentar Eva 

e convencê-la a provar do fruto proibido. 

Para Colling (2015, p. 183) este foi o primeiro discurso que indagou uma 

distinção de papéis de gênero, através de sua teoria de criação, a religião apresenta 

os personagens Adão e Eva, nos quais estereotipa os conceitos de feminino e 

masculino. Para o gênero feminino há o surgimento de dois papéis: o de “Eva 
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pecadora” e “Virgem Maria assexuada”, essa imagem dupla da mulher está 

enraizada nas representações sociais até os dias de hoje. 

Consolida-se uma tradição cultural baseada nessas teorias, que marcam a 

representação feminina até o presente. A religião é um fator essencial dentro dessa 

construção, pois prega uma submissão feminina baseada na história de Adão e Eva, 

na qual Adão foi criado primeiro e este não caiu em tentação ao pecado, erro que 

Eva teria cometido. Assim, a Igreja preza pelo silêncio e passividade feminina. 

Em um segundo momento temos o discurso grego unido à medicina, tal fator 

cria a percepção da natureza feminina (que se instalou até os anos recentes), com 

foco nas questões de origem e diferenças sexuais. A mulher é caracterizada por sua 

capacidade reprodutora de gerar a espécie, e esse culto à reprodução teorizou uma 

dependência feminina perante o masculino, na qual sem o homem a mulher é 

incompleta. 

 

 
5. A Eva de Lucifer  

A grande promessa para o lançamento da quarta temporada da série Lucifer, 

foi a introdução da personagem Eva. Para compreendermos a construção da 

representação da Eva na série, vamos categorizá-la em três etapas: na primeira, 

compreender seu viés religioso, qual o discurso utilizado pela série baseado na 

religião que constroem a personagem; na segunda vamos abordar as ações da Eva 

na série e seus objetivos, como ela se comporta e o que isso representa; e por 

último analisaremos a personagem a partir das suas transformações, a Eva de 

Lucifer traça uma trajetória do herói dentro da temporada na qual ela se transforma e 

se ressignifica.  

A Eva apresentada na série tem origem bíblica, sendo a mulher de Adão. O 

programa se manteve fiel a história católica, na qual Eva foi criada a partir da costela 

de Adão e moldada para ele, ela teria comido do fruto proibido e convencido Adão a 

fazê-lo e por isso este foi expulso do paraíso e ela o acompanhou. Na narrativa foi 

dessa forma que Lucifer e Eva se conheceram, e neste momento ela cometeu o 

primeiro pecado do mundo. A personagem carrega o peso disso a todo instante, a 

primeira pecadora. Na série Eva teria vindo para a terra pois estava entediada no 

céu com Adão, ela enfatiza que seu marido só falava de Lilith -  a primeira mulher de 

Adão que foi expulsa do paraíso por desobediência à Deus – o programa apresenta 
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então uma nova perspectiva da história: a de que Eva se esforçava perante os anos 

tentando ser o que ela não era, tentando ser Lilith para Adão, a partir disso iniciamos 

a construção do imaginário de uma mulher moldada e feita para o homem.  

Eva é construída com base em uma mulher reprimida e silenciada, suas 

maiores representações não falam dela própria, mas sempre como mulher de Adão, 

com uma perspectiva de pertencimento, criada para o outro. Nesse momento a série 

constrói uma personalidade para a Eva, baseada em toda carga teórica a primeira 

pecadora tem o objetivo de conquistar Lucifer, ela quer viver ao lado dele, pois 

defende que ele foi o primeiro a vê-la, respeitá-la e aceitá-la como ela realmente 

seria. Diante disso, Eva busca encantar Lucifer da mesma forma que fez com Adão, 

se adaptando aos gostos dele e fazendo de tudo para agradá-lo. Novamente ela se 

molda, mas desta vez para o Diabo.  

Por fim, nessa transição Eva é rejeitada por Lucifer, e após cometer diversas 

loucuras de amor para reconquistá-lo e falhar a personagem inicia uma jornada 

subjetiva, sobre quem ela é e quem ela deve ser. Nesse momento de conflitos 

internos Eva percebe que seu papel na história sempre foi moldado a sombra de um 

homem e que isso não lhe servia mais, no último episódio da série ela se despede 

com as seguintes palavras:  

 
Eu percebi que o jeito que eu agi com Lucifer é o mesmo jeito que agi com 
Adão. Eu fico tentando mudar para ser a pessoa que acho que querem que 
eu seja. Ainda não sei quem eu sou. Preciso descobrir. E vou ter que fazer 
isso sozinha. 

 
 

6. Metodologia 

Segundo Yin (2001), o estudo de caso é uma metodologia para compreender 

dentro de um contexto da vida real, os fenômenos contemporâneos. Sendo um 

método qualitativo, o estudo de caso possui três condições para ser aplicado: 

primeiro deve ser levado em consideração o tipo de questão que será pesquisado; 

segundo qual o controle que o pesquisador possui sobre os eventos 

comportamentais; e por último a oposição entre fenômenos históricos e 

contemporâneos (YIN, 2001). Goode e Hatt (1979) definem o estudo de caso como 

um meio de organizar os dados sociais, preservando o caráter do objeto de 

pesquisa. Já para Stake (1994) o estudo de caso é a metodologia ideal para estudar 

entidades que se qualificam como objetos, e tal metodologia estaria ligada muito 
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mais a escolha do objeto em si. Segundo Duarte (2005) há quatro características 

essenciais para aplicar o método: a primeira abrange o particularismo, assim, o 

estudo deve se centrar em um acontecimento, programa ou fenômeno particular; a 

segunda envolve a descrição, o resultado da pesquisa consiste na descrição 

detalhada do assunto pautado; a terceira refere-se a explicação, o objetivo do 

estudo de caso é auxiliar na compreensão daquilo que se analisa, dessa forma 

busca obter novas interpretações e perspectivas, através de descobertas de novos 

significados e perspectivas; a quarta e última característica é a indução, o raciocínio 

indutivo é parte intrínseca do estudo de caso, a partir da análise dos dados busca-se 

identificar novas relações entre os elementos. 

O projeto de pesquisa de um método de estudo de caso segundo Yin (2001) 

define-se como uma sequência lógica pela qual o pesquisador formula questões 

sobre determinado objeto e busca respondê-las no decorrer do projeto. O método 

pode utilizar diversas fontes de evidências como: vídeos, documentos, enquetes, 

observações, entre outros, esse método busca responder questões do tipo “como” e 

“porquê”. O objetivo da metodologia é conduzir o pesquisador através do processo 

de coletar, analisar e obter inferências. O estudo de caso é um método lógico que 

permite realizar interpretações entre as variáveis sob investigação. Diante disso 

identificamos quatro etapas metodológicas a serem seguidas: a) a primeira consiste 

em definir a questão de estudo, o que pretende-se responder com a pesquisa; b) 

identificar as proposições do estudo e através disso delimitar e criar caminhos para o 

projeto seguir; c) selecionar a unidade de análise, nesse momento deve-se limitar 

qual o caso a ser estudado e por quais meios chegaremos às inferências; d) por 

último temos a linearidade na relação entre a proposição dos dados e os critérios 

para a análise. Com base nisso, destacamos que a pesquisa é de caráter qualitativo 

e empírico, tendo sido construída a partir dessas quatro etapas metodológicas 

complementares e articuladas entre si a fim de aprofundar a discussão. 

 
 
 
7. Análise 

7.1 Lucifer como produto cultural 

Utilizamos a perspectiva dos Estudos Culturais para relacionar cultura e a 

série Lucifer, entender as suas audiências e a personagem Eva como um produto da 
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cultura popular. Como uma forma de estudar a cultura popular, a mídia tornou-se 

uma representação da nossa sociedade e nesse sentido um caminho para estudá-la 

e analisá-la. Reconhecemos a série Lucifer como um produto cultural 

contemporâneo e a partir deste estudo visamos entender suas relações com a 

sociedade. Entendemos que no âmbito popular, quando se trata da recepção não há 

apenas submissão, mas também resistência e negociação. Reconhecendo a 

audiência como ativa e influenciadora direta dos produtos culturais obtemos duas 

perspectivas, a primeira de que se consolida a capacidade de uma mídia de 

entretenimento representar uma sociedade e o futuro da cultura contemporânea; e a 

segunda de que essa mídia ocupa um lugar de produção e disseminação de 

sentidos e estereótipos nesta sociedade. 

Entendemos por fim Lucifer como um objeto formador de identidades, e estas 

não são unicamente construídas pelas questões da cultura de classe e pela 

transmissão geracional, a base dessas formações são diversos aspectos identitários 

como raça, gênero e relação com os meios de comunicação e com o consumo. 

Identificamos uma complexidade muito grande dentro da narrativa da série, ao 

construir a personagem Eva, a Netflix expõe de forma pública e coletiva os 

significados dessa entidade, tornando-se então uma transmissora de valores e 

moldando práticas sociais, ou seja, o discurso da Eva cria um sentido social do 

estereótipo da mulher baseado em algo já previamente circulante na sociedade. Tais 

fatores contribuem para a construção de um imaginário contemporâneo sobre a 

mulher moderna, que não está em completa dissonância com a realidade, pois o que 

vemos nas telas não está distante do que vivemos cotidianamente em nossas 

rotinas, mesmo que muitas vezes seja pouco representativo em termos gerais de 

sociedade (o que é um grave erro cometido pela mídia e esta tem lutado para 

repará-lo), não significa que haja um total descolamento da nossa realidade. Nesse 

sentido a série reconstrói uma luta de poder, através da nova Eva, isso é possível 

pois o entretenimento não possui a obrigação de representar fielmente a realidade, 

por isso torna-se capaz de criar símbolos e, consequentemente, abre portas para 

representações livres e metafóricas das nossas vidas.  
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7.2 Eva como símbolo da luta social 

A personagem Eva da série Lucifer será importante como representação 

social de duas formas: a primeira como releitura de um personagem bíblico 

extremamente influente e a segunda como objeto de reflexão sobre as lutas por 

igualdade de gênero.  

Ao compreendermos o gênero e sua construção social entendemos que para 

o feminino são dadas duas características principais o da “Eva Pecadora”, que seria 

a base para a repreensão da mulher em diversos âmbitos, e o de “Virgem Maria”, 

que se tornou o princípio de como a mulher deveria se comportar. Obtemos aqui 

dois polos opostos que se consolidaram com o passar dos anos e passaram a 

representar o certo e o errado, na visão de comportamentos adequados para o 

gênero feminino, tudo que se seguiu depois foi pautado nessas duas construções 

criadas e disseminadas pela religião.  

Nesse sentido, ao ressignificar a personagem da Eva pecadora, a Netflix 

reflete a necessidade de repensarmos e reescrevermos a história. Até este momento 

a série se manteve fiel aos escritos bíblicos e as funções de cada personagem, essa 

quebra de paradigma é o primeiro indício de que Lucifer estaria disposto a repensar 

o papel de um personagem cristão. A trajetória da personagem Eva inicia quando 

esta decide sair do céu e vir para a terra. Nessa primeira releitura Eva demonstra 

sua primeira vontade própria, sua primeira ação por si mesma, fator totalmente 

oposto a Eva das passagens bíblicas. Ela escolhe ficar ao lado de Lucifer e tenta 

conquistá-lo. No decorrer da narrativa o Diabo a rejeita, o que a leva a refletir e 

repensar quem ela realmente é, mulher de Adão ou mulher de Lucifer e a 

personagem decide que precisa descobrir como ela pode se construir sem basear 

sua imagem em homem nenhum. Observamos também que a em nenhum momento 

a construção da personagem é ligada a maternidade, ou seja, às suas 

características biológicas, a série constrói a personagem totalmente moldada na 

visão da mulher como um fator social, refletindo as próprias perspectivas do termo 

gênero. Nesse sentido ao visualizarmos o gênero como uma prática social que 

precisa ser moldada como um fator influenciado pelo sexo, mas não determinado 

por ele. A série Lucifer dá um passo a mais na categoria representação, pois 

constrói uma Eva totalmente focada em sua subjetividade e seu papel social. 

 A mulher tem lutado com mais voz pelo seu lugar na sociedade, quebrado 

barreiras e buscado reconstruir sua representação social em uma cultura machista, 



64 

 

ressignificando o termo gênero feminino e o que o constituí. Fator que pode ser 

representado pela decisão de Eva sair do paraíso na série, o primeiro grande passo, 

ligamos isso diretamente ao avanço das lutas feministas e da conquista de espaço. 

Nos encontramos no meio de um processo de reposicionamento e reconstrução, 

observamos que as imagens criadas no passado são insuficientes e inadequadas 

para definirem o papel social da mulher, diante disso, tornou-se insuficiente também 

apenas sermos definidas por aquilo que não somos mais. Quando a Eva decide que 

não deseja mais ser definida por um homem, isso é reflexo da nossa sociedade 

contemporânea, no sentido de que não é cabível sermos pautadas apenas pelo que 

deixamos de ser, esse momento de reposicionamento da mulher moderna fala 

também sobre escrever um novo papel social a ser exercido, criar uma nova 

personagem para representar o gênero feminino. Tal transição e construção é 

perfeitamente representada na trajetória da personagem, pois quando ela cita que 

precisa descobrir quem é, representa esse fenômeno social, no qual todas as 

mulheres estão redescobrindo, reestruturando e reivindicando seu novo papel na 

sociedade contemporânea. Numa perspectiva geral a trajetória da personagem Eva 

da série Lucifer representa a luta de gênero feminina. 

 

 
8. Considerações finais 

As mídias e suas produções culturais são uma importante ferramenta para 

entender uma sociedade. A partir disso compreender a série Lucifer e a nova Eva 

como produtora e disseminadora de sentidos e significados nos permite analisar e 

compreender um fenômeno social através da série e suas representações 

simbólicas. Com a releitura de um personagem bíblico a Netflix já quebra 

paradigmas e abre portas e cria novos espaços para as discussões sobre 

estereótipos consolidados há milhares de anos e propõe um repensar sobre tais 

papéis. 

Nesse sentido Eva representa a luta de gênero feminina, não apenas por 

representar um personagem bíblico que quebra todas as regras e se ressignifica, 

mas por em um contexto geral exemplificar o momento em que estamos na 

reconstrução do papel da mulher. Quando se tratam das mídias as mulheres não 

apenas reivindicam seu espaço, mas assim como Eva estão redesenhando e 

refazendo seu papel na história. As definições pautadas para nós como “Eva 
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Pecadora” ou “Virgem Maria” não são mais suficientes para nos representar e a Eva 

de Lucifer traz em sua jornada todo esse movimento social. Entendendo que o papel 

da mulher na sociedade deve ser visto como um fator social, e este fator está em 

uma fase de ressignificação, nós mulheres estamos redescobrindo quem é a nova 

mulher contemporânea, e a grande diferença da ficção para a realidade é que não 

estamos fazendo isso sozinhas.  
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Análise do padrão de beleza de mulheres jornalistas em telejornais 
dos conglomerados midiáticos 

 

Karen B. Santarem Rodrigues 1 

 

Introdução 

A partir da pesquisa Concentração midiática diante da democratização da 

comunicação e da diversidade cultural: análise das estratégias dos grandes 

conglomerados (2020), que vêm sendo desenvolvida no Centro de Pesquisas da 

Fundação Casa de Rui Barbosa, sob a coordenação da Dra. Eula Dantas Taveira 

Cabral, buscou-se entender o padrão de beleza das mulheres jornalistas presentes 

nos telejornais dos conglomerados de mídia do Brasil.  

Essas jornalistas apresentam, através da imagem delas, um modelo de corpo, 

cabelo e posição imposto a elas como sendo o ideal às mulheres. Ao acompanhar 

diversos telejornais da televisão, aberta e paga por assinatura, verifica-se que a 

maioria delas são brancas, magras, cabelos com cortes tradicionais, tanto os longos, 

quanto os curtos, e estão na faixa de idade dos 30-50 anos. Além do mais, quando 

elas estão na bancada dos programas, costumam estar acompanhadas de outro 

âncora, que tende a ser um homem, branco e na faixa etária dos 40-60 anos. 

O livro O mito da beleza: como as imagens de beleza são usadas contra as 

mulheres, de Naomi Wolf, retrata este cenário. 

A situação das mulheres na televisão simboliza e ao mesmo tempo reforça 
a qualificação de beleza profissional no âmbito geral. A antiguidade não traz 
o prestígio mas a eliminação. Dos apresentadores de telejornais com mais 
de 40 anos, 97% são homens, segundo a afirmação da apresentadora 
Christine Craft, e os 3% restantes são mulheres na casa dos quarenta que 
não aparentam a idade que têm” (WOLF, 2020, p. 59). 

 
Neste artigo, será proposto uma análise muito além só do padrão de beleza 

dessas mulheres, mas também do cenário midiático brasileiro diante dos 

conglomerados de mídia, onde elas trabalham, abordando, assim, a questão da 

                                                 
1  Karen B. S. Rodrigues é graduada em Jornalismo (UFF), mestranda no Programa de Pós-
Graduação em Mídia e Cotidiano da UFF (PPGMC-UFF) e integrante do projeto de pesquisa 
“Concentração midiática diante da democratização da comunicação e da diversidade cultural: análise 
das estratégias dos grandes conglomerados” (FCRB). E-mail: karenbsrodrigues@gmail.com. 
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legislação midiática e sua regulamentação. Além disso, a função do jornalismo na 

sociedade brasileira, a forte presença do agendamento, a noticiabilidade da 

legislação midiática e dos movimentos sociais, como o feminismo e o racismo, e a 

presença da cultura do espetáculo nesta área também serão abordados. 

A partir de um panorama histórico da construção de um padrão de beleza 

feminino, da ascensão do movimento feminista e como, até hoje, esta imagem ideal 

da mulher é uma das lutas do feminismo, serão realizados estudos de casos de 

jornalistas que foram julgadas por sua aparência e desmerecidas pela sua imagem. 

Como a Michelle Sampaio, ex-âncora do Jornal Vanguarda da Rede Vanguarda, 

afiliada da Rede Globo, que sofreu gordofobia, e a Maria Júlia Coutinho, âncora do 

Jornal Hoje da Rede Globo, vítima de racismo e machismo. 

 

 

2. O cenário midiático atual brasileiro 

No Brasil, segundo o Mídia Dados 2019 (SCHWARTZ, 2019, p.144), a 

televisão aberta chega a 96,8% das residências, sendo considerado um dos maiores 

meios de comunicação do país, como afirma a pesquisadora Eula Cabral (2019),  

A televisão foi apontada como o meio de comunicação mais utilizado para 
as pessoas se informarem no Brasil. Na PBM 2016 verificou-se que nove de 
cada dez entrevistados mencionam a TV em primeiro ou segundo lugar 
como veículo preferido para obter informações (CABRAL, 2019, p. 65). 
 

O cenário midiático brasileiro é marcado por burlar a legislação, uma vez que 

é caracterizado pela concentração da mídia por cinco conglomerados: Rede Globo, 

SBT, Rede Record, Bandeirante e RedeTV!, afetando o direito à comunicação e, 

consequentemente, o direito à diversidade cultural e à democracia.  

Os conglomerados midiáticos são caracterizados pelo controle de um único 

grupo empresarial sob jornais, revistas, rádios e de televisão em um mesmo 

mercado. Nas palavras de Dênis de Moraes (1997, p. 25), a oligopolização está 

enquadrada no “painel geral de forte concentração de comandos estratégicos de 

megamercados e de mundialização de conteúdos, bens e serviços”. Este cenário 

midiático foi determinado pela dependência financeira dos meios de comunicação 

para obter a infraestrutura necessária à sua expansão.  

Além disso, as mídias nacionais e regionais estão concentradas nas mãos de 

políticos e empresários. Segundo o Sistema de Acompanhamento de Controle 
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Societário – Siacco, da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), 32 

deputados e oito senadores são proprietários, sócios ou associados de canais de 

rádio e TV (INTERVOZES, 2016). A posse de canais de rádio e TV por políticos fere 

a liberdade de expressão e o princípio de isonomia, segundo o qual os candidatos e 

partidos devem ter igualdade de chances na corrida eleitoral. 

O fenômeno de políticos radiodifusores, intitula-se, segundo Suzy dos Santos 

(2006), de “coronelismo eletrônico”. Desde o processo de redemocratização, os 

governos eleitos mostraram-se não apenas tolerantes, mas protagonistas da prática 

de distribuição de canais de rádio e TV entre aliados políticos. 

De acordo com Venício Lima e Cristiano Lopes (2007), o coronelismo 
eletrônico é um fenômeno do Brasil urbano da segunda metade do século 
20, que sofre uma inflexão importante com a Constituição de 1988, mas 
persiste e se reinventa depois dela. É também resultado da adoção do 
modelo de curadoria (trusteeship model), isto é, da outorga pela União a 
empresas privadas da exploração dos serviços públicos de rádio e televisão 
e, sobretudo, das profundas alterações que ocorreram com a progressiva 
centralidade da mídia na política brasileira, a partir do regime militar (1964-
1985) (FARIA; RODRIGUES; ORMAY, 2016). 
 

Venício Lima (2008) define mais ainda este sistema de controle midiático. 

O coronelismo eletrônico é uma prática antidemocrática com profundas 
raízes históricas na política brasileira que perpassa diferentes governos e 
partidos políticos. Através dela se reforçam os vínculos históricos que 
sempre existiram entre as emissoras de rádio e televisão e as oligarquias 
políticas locais e regionais, e aumentam as possibilidades de que um 
número cada vez maior de concessionários de radiodifusão e/ou seus 
representantes diretos se elejam para cargos políticos, especialmente como 
deputados e/ou senadores (LIMA, 2008, p. 27). 

 

No artigo Mídia e Política no Brasil: Grande Imprensa X Coronelismo 

Eletrônico, de Pâmela Pinto, explica-se que este “estreito vínculo entre a imprensa e 

a política é evidenciado desde a embrionária imprensa instalada com a chegada da 

Família Real no Brasil e a autorização portuguesa para impressão de textos gráficos 

na Colônia, a partir de 1808” (PINTO, 2009, p. 3-4). 

Assim como o coronelismo eletrônico, a falta de diversidade e a pluralidade 

de conteúdo exibido no país são outras questões do cenário midiático brasileiro 

atual. As programações tendem a serem feitas nas capitais Rio de Janeiro e São 

Paulo e distribuídas aos outros estados, a partir da filiação das mídias nacionais às 

mídias regionais, não abarcando a heterogeneidade brasileira, sendo um direito 
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estabelecido pela Constituição Federal Brasileira de 1988, vigente até hoje. De 

acordo com Eula Cabral (2020, p. 10), 

a Concentração da mídia nas mãos de poucos conglomerados no Brasil é 
considerada ilegal. É possibilitada por que não há cumprimento das normas 
legais, não se cumpre o período para a troca legal de proprietários e não 
existem restrições para a formação de redes nacionais e regionais. Esses 
descumprimentos podem ser constatados na legislação brasileira, 
principalmente no Capítulo V, Art. 220, da atual Constituição. 
 

Diante deste cenário de posse da televisão por políticos, grupos de famílias e 

igrejas, e, assim, da falta da democratização da comunicação, é irrefutável a 

necessidade de regulamentar e regular a mídia brasileira. Como afirma Othon 

Jambeiro (2000, p. 23-24), “regulação é, pois, um assunto de economia e de política, 

mas também, no que se refere ao Setor de Informação e Comunicações, uma 

questão de cultura, de liberdade de expressão e de direito à informação”.  

O ator principal da regulamentação midiática no país, como explica Venício 

Lima (2011), é o Estado, isto é, o Poder Executivo, sendo que a Constituição de 

1988 estabelece que a outorga e a renovação das emissoras devem ser 

compartilhadas com o Poder Legislativo. Enquanto o segundo ator do processo é o 

grupo de conglomerados empresariais privados que são representados por 

entidades que agem como atores políticos, como por exemplo, a Associação 

Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT), controlada pela Rede 

Globo; Associação Brasileira de Radiodifusão (ABRA) liderada pela Rede 

Bandeirantes e que representa, também, a Rede TV!, e a Associação Brasileira de 

Radiodifusão, Tecnologia e Telecomunicações (Abratel) sob o comando da TV 

Record. Venício Lima (2011, p. 33) destaca, ainda, a sociedade civil, que, segundo o 

autor, é um “não-ator” que trabalha suas posições, “mas não são capazes de 

exercer influência significativa”. 

O Governo Federal precisa regulamentar e regular a mídia brasileira, para 

evitar a concentração e os oligopólios midiáticos. Conforme indica o Artigo 220, 

Capítulo V, da Constituição Federal de 1988: 

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer 
restrição, observado o disposto nesta Constituição.  
[...] § 5º Os meios de comunicação social não podem, direta ou 
indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio (BRASIL, 1998). 
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Ao analisar o cenário da comunicação do país, os artigos do Capítulo V – da 

Comunicação Social - da Constituição Federal parecem até utópicos, já que é 

notório o não cumprimento deles, mas que deveriam ser levados em consideração, 

seguindo a legislação. Diante deste cenário midiático, o jornalismo e, principalmente, 

o telejornalismo se fazem presentes. Criados em um meio extremamente comercial 

e dependentes economicamente destes grupos empresariais, este setor 

comunicacional encontra-se preso aos oligopólios midiáticos, o que intervêm no 

modo de se fazer jornalismo.  

 

 

3. O papel do jornalismo no cenário midiático brasileiro 

Fazer jornalismo no Brasil atualmente tem sido um desafio devido ao cenário 

político, econômico e midiático que o país se encontra. O jornalismo tornou-se uma 

área da comunicação essencial para o desenvolvimento de uma sociedade, 

principalmente a brasileira. De acordo com Angélica Peixoto e Marcela D’Alessandro 

(PEIXOTO; D’ALESSANDRO, 2017, p. 217), “jornalismo é ferramenta fundamental 

para garantir o direito humano de acesso à informação”, direito este garantido na 

Constituição Federal, Art. 220, caput e § 1º. e, citando Franklin Martins (2005), “tem 

como missão primordial ‘informar a sociedade para que ela, bem informada, possa 

tomar suas próprias decisões da melhor maneira possível’ (MARTINS, 2005, p. 34)”. 

Dentro do jornalismo, há diversos setores que fazem notícias, como jornal 

impresso, reportagem, documentarismo, jornalismo digital, e, principalmente, o 

telejornalismo, que é a área com maior influência dos oligopólios midiáticos. 

Segundo Rafael Henriques e Juliana Leite (2018, p. 153), o telejornalismo “trata-se, 

como o próprio nome já diz, da confluência entre a televisão, com seu amplo poder 

de difusão, e o jornalismo, com sua tarefa de informar sobre os acontecimentos da 

atualidade.” 

Conforme afirma Itânia Gomes (2012, p. 54), o telejornal “adota um leque de 

estratégias comunicativas que se movem em maior ou menor grau ao longo do 

tempo, acompanhando e também determinando o fluxo de mudanças no contexto 

onde está inserido”. Com isso, toda a categoria jornalística, destacando-se os 

telejornais, baseia-se na teoria do agenda-setting. Segundo Maxwell McCombs e 

Donald Shaw (BRUM, 2003, n.p), pesquisadores pioneiros na apresentação da 
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hipótese do agendamento, a mídia pode influenciar a projeção dos acontecimentos 

na opinião pública, estabelecendo um pseudo-ambiente fabricado e montado pelos 

meios de comunicação. 

Em um estudo realizado em 1979, Shaw relata que a hipótese do agenda 
setting, em consequência da ação dos meios de informação, realça ou 
negligencia elementos específicos dos cenários públicos. As pessoas têm 
tendência para incluir ou excluir dos seus próprios conhecimentos aquilo 
que os mass media incluem ou excluem do seu próprio conteúdo. Além 
disso, o público tende a atribuir àquilo que esse conteúdo inclui uma 
importância que reflete de perto a ênfase atribuída pelos mass media aos 
acontecimentos, aos problemas, às pessoas (SHAW apud BRUM, 2003, 
n.p). 
 

Como expresso na citação anterior, a mídia realça ou negligencia certos 

conteúdos. Sendo assim, verifica-se que o jornalismo, especificamente, os 

telejornais, devido às questões políticas e econômicas relacionadas aos oligopólios 

midiáticos, não tem interesse em reportar sobre as mudanças na legislação midiática 

e comunicacional brasileira, o que não garante a diversidade e a pluralidade de 

informações na comunicação brasileira. Este tipo de conteúdo caracteriza-se como 

uma informação pública de interesse público e não deve deixar de ser apresentado. 

O acesso a informações públicas de interesse público em qualquer órgão 
público no Brasil é respaldado pela Lei nº 12.527/11, a Lei de Acesso à 
Informação (LAI). Ela reforça a cultura da transparência ativa e exige que 
dados públicos sejam divulgados independentemente de requerimentos 
(PEIXOTO; D’ALESSANDRO, 2017, p. 218). 

 
Outra questão, não negligenciada, porém pouco abordada, pelo telejornalismo 

são os movimentos sociais. Maria da Glória Gohn (2012a, p. 14) sintetiza que: 

Um movimento social é sempre expressão de uma ação coletiva e decorre 
de uma luta sociopolítica, econômica ou cultural. Usualmente ele tem os 
seguintes elementos constituintes: demandas que configuram sua 
identidade; adversários e aliados; bases, lideranças e assessorias — que se 
organizam em articuladores e articulações e formam redes de mobilizações 
—; práticas comunicativas diversas que vão da oralidade direta aos 
modernos recursos tecnológicos; projetos ou visões de mundo que dão 
suporte a suas demandas; e culturas próprias nas formas como sustentam e 
encaminham suas reivindicações. 

 
As lutas sociais são de interesse público, pois permeiam o cotidiano de uma 

sociedade, principalmente, no Brasil, em que o machismo, racismo e homofobia são 

estruturais, e suas desconstruções são necessárias para que seja plena a 
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democracia e a igualdade de direitos. No entanto, isso só será realizado a partir de 

uma iniciativa individual para mudar o coletivo e, para isso, é irrefutável a 

necessidade do telejornalismo, um dos principais veículos de notícias do país, 

reportar as ações e questões dos movimentos sociais, como o feminismo, o 

antirracismo e os LGBTQIAPN+. 

O chamado “ativismo de mídia” (media activism) implica a própria 
redefinição da ideia de democracia, para além de um entendimento restrito 
à realização de eleições e garantia de liberdades individuais, mas como um 
conceito que inclui participação popular, igualdade social e novos direitos, 
como o de comunicar (HACKETT; CARROLL, 2006 apud STEVANIM, 2017, 
p. 90). 
 

Com a alta destes movimentos nas redes sociais, a mídia televisiva encontrou 

um modo de inseri-los no meio e ainda conquistar o público. Os movimentos sociais 

estão sendo mais representados no entretenimento, do que suas realidades 

apresentadas nos telejornais. “O entretenimento é o principal produto oferecido pela 

cultura da mídia, que espetaculariza o cotidiano de modo a seduzir suas audiências 

e levá-las a identificar-se com as representações sociais e ideológicas nela 

presentes” (ROCHA; CASTRO, 2009, p. 50). 

O escritor francês Guy Debord (2003) debate a “sociedade do espetáculo”. De 

acordo com os estudos de Rocha e Castro (2009, p. 50) sobre a teoria de Debord, 

a crítica situacionista dirigia-se tanto ao chamado “capitalismo avançado” – 
gerador do “espetáculo difuso” da sociedade de consumo — quanto ao 
bolchevismo, denominado “capitalismo de Estado” e que daria origem ao 
“espetáculo concentrado” da burocracia centralizada. Em ambos os casos, a 
noção de espetáculo aparece como uma forma alienante de manipulação 
ideológica e econômica que nutre uma cultura de lazer e entretenimento 
fácil, visando à docilização das audiências. Nesse contexto, o espetáculo 
funcionaria como um duplo do mundo, operando com regras próprias e 
inexoráveis em prol da despolitização e pacificação do público. 

 
Dessa forma, como se verifica nas pesquisas de Debord (2003) acerca da 

sociedade moderna, verifica-se que os movimentos sociais foram inseridos no 

entretenimento com o intuito de pacificar o público, tanto os ativistas, que se veem 

representados na televisão, quanto a audiência mais passiva, que não possui 

conhecimento dessas causas. Contudo, não há grande comoção para noticiar a luta 

diária desses movimentos sociais nos telejornais, pois, por serem parte de 

conglomerados midiáticos, não interessa para os donos de grandes canais 
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televisivos politizar a sua audiência e tornar a mídia mais democrática e com 

pluralidade de conteúdo. 

 

 

4. Análise do padrão de imagem de jornalistas em telejornais 

A cultura do espetáculo na televisão brasileira vai muito além do 

entretenimento, ela abrange também os telejornais. Isto se dá por certas notícias 

com teor sensacionalista e pelos âncoras e repórteres que apresentam os 

programas jornalísticos. Quem está nas bancadas dos telejornais ou fazendo 

matérias de rua, precisa se encaixar em diversos aspectos definidos pela sociedade 

moderna e, principalmente, pela cultura do espetáculo que é a televisão, como os 

padrões estéticos. Mais precisamente, as mulheres se encaixam e devem se 

encaixar nos padrões de beleza feminino quando estão em frente às câmeras 

televisivas. No entanto, quando não se enquadram nesse papel de mulher magra, 

branca, jovem, cisgênero, hétero, cabelo liso com corte padrão, sofrem preconceitos 

e consequências em suas vidas pessoais e profissionais. 

Como citado, Naomi Wolf (2020) traz uma reflexão acerca da imagem que 

jornalista homem e a jornalista mulher têm na televisão. 

 
A função política do mito da beleza fica evidente no ritmo de formação da 
jurisprudência. Foi somente depois que as mulheres invadiram o terreno 
público que proliferaram leis acerca da aparência no local de trabalho. Que 
aparência deve ter essa criatura, a mulher profissional séria? O 
telejornalismo propôs uma resposta vigorosa. Ao paternal apresentador 
reuniu-se uma locutora muito mais jovem com um nível de beleza 
profissional (WOLF, 2020, p. 58). 
 

Assim são constituídos a maioria dos telejornais brasileiros. Um âncora mais 

velho, na faixa de 40 a 50 anos, branco, hétero, cisgênero, acompanhado de uma 

âncora mais jovem, entre 30 a 40 anos, ou até na mesma idade, porém aparentando 

ser mais nova, branca, magra, com um corte e cor de cabelo padronizado. “Essa 

imagem dupla - a do homem mais velho, distinto e com rugas, sentado ao lado de 

uma companheira jovem e muito maquiada - veio a se tornar o paradigma para o 

relacionamento entre homens e mulheres no local de trabalho” (WOLF, 2020, p. 58). 

Esse cenário da mulher na televisão simboliza e representa a qualificação de 

beleza profissional na sociedade atual. Um exemplo visual disto é apresentado no 

filme O Escândalo (2019), sobre as funcionárias e jornalistas que fizeram denúncias 
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de assédio sexual e de masculinidade tóxica no canal americano Fox News. Na 

obra, há uma cena em que o ex-presidente e ex-chefe da emissora Roger Ailes, 

analisa o corpo e a beleza das jornalistas que se candidatam ao cargo de âncoras 

dos telejornais. Além de ser um cenário de assédio, também representa o machismo 

instaurado no universo televisivo, uma vez que os homens não passam por este tipo 

de “inspeção corporal” para conferir se estão dentro dos padrões. 

O machismo presente nas redações de telejornais é reflexo de uma 

sociedade machista e sexista, que tem a televisão como um reforço desse 

pensamento. Os homens que estão no poder dos oligopólios midiáticos, perpetuam 

esse poder masculino para os executivos, diretores de redação, chefe de edição e 

até redatores.  

O poder corresponde a habilidade humana não apenas para agir, mas para 
agir em conjunto. O poder nunca é propriedade de um indivíduo; pertence a 
um grupo e permanece em existência apenas na medida em que o grupo 
conserva-se unido. Quando dizemos que está “no poder”, na realidade nos 
referimos ao fato de que ele foi empossado por um certo número de 
pessoas para agir em seu nome (BERTH, 2018, p. 12). 

 
Assim, a presença das mulheres, que não se encaixam no padrão de beleza, 

na televisão, desde a âncora até a técnica de filmagem, é necessária para que haja 

maior representatividade feminina no meio e seja feito o processo de 

empoderamento, tanto das jornalistas, quanto as telespectadoras que as assistem. 

“O empoderamento refere-se a princípios, como a capacidade de indivíduos e 

grupos agirem para garantir seu próprio bem-estar ou seu direito de participar da 

tomada de decisões que lhes diz respeito” (BERTH, 2018, p. 25). Como explica 

Joice Berth (2018), este processo transformará a natureza e a direção de forças 

sistêmicas que marginalizam setores excluídos em diferentes contextos, neste caso, 

as mulheres. 

O feminismo busca repensar e recriar a identidade de sexo sob uma ótica 
em que o indivíduo, seja ele homem ou mulher, não tenha que adaptar-se a 
modelos hierarquizados, e onde as qualidades “femininas” ou “masculinas” 
sejam atributos do ser humano em sua globalidade. [...] Que as diferenças 
entre os sexos não se traduzam em relações de poder que permeiam a vida 
de homens e mulheres em todas as suas dimensões: no trabalho, na 
participação política, na esfera familiar, etc. (ALVES; PITANGUY, 1991, p. 
9-10). 
 

O empoderamento feminino é uma das lutas do feminismo, assim como a 

desconstrução desse padrão de imagem da mulher. Esse ideal construído em torno 
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da beleza da mulher é uma solução política. Wolf (2020) explica que a compulsão de 

imitar e querer ser uma mulher magra é algo sério que é imposto ao gênero feminino 

a fim de salvaguardar o poder político. “A ideologia de inanição acaba com o 

feminismo. O que acontece com nosso corpo afeta nossa mente” (WOLF, 2020, p. 

286). 

Por isso, que há um padrão de corpo das âncoras e mulheres repórteres na 

televisão. Elas representam uma mensagem de como as telespectadoras devem 

ser, isto é, um ato político do machismo. Essas jornalistas tornam-se tão vítimas do 

sexismo estrutural, quanto as mulheres que as assistem, uma vez que só estão em 

frente às câmeras exercendo a profissão delas, mas, inevitavelmente, acabam 

representando um modelo ideal de mulher instaurado pelos homens no poder e na 

sociedade atual. 

O caso da jornalista e apresentadora Michelle Sampaio simboliza muito bem 

essa imposição do corpo magro na televisão. Michelle foi demitida da afiliada da 

Rede Globo no Vale do Paraíba, Rede Vanguarda, em 2019, por estar acima do 

peso. A jornalista publicou em seu perfil do Instagram o motivo pelo qual teria sido 

desligada da emissora. 

 
Como muitos sabem e me acompanham, há 2 anos entrei numa briga com 
a balança depois de ter engordado muito na gravidez. Foram 14 anos 
priorizando o trabalho, mas desde a chegada da minha filhinha, ela virou 
minha prioridade número um de vida, de tempo e de dedicação. Nesses 
últimos dois anos, por estar acima do peso, fiquei um bom tempo 
trabalhando nos bastidores. Cheguei a emagrecer um pouco, voltar para a 
reportagem e apresentação do jornal, mas saí do ‘vídeo’ novamente porque 
nunca de fato voltei ao peso antes da gravidez, que foi o pedido da 
emissora (SCARDOELI, 2019, n.p). 
 

A mulher, além de sofrer com a pressão social de ser mãe e ser imposta a 

querer ter filhos no período reprodutivo ideal, exigem que ela ainda emagreça logo 

após gerar uma criança por 9 meses, não permitindo nem que o corpo dela, que tem 

seu próprio tempo, possa se recuperar adequadamente. 

Após o relato, a Rede Vanguarda recebeu diversas críticas por ser 

gordofóbica e até outras funcionárias relataram sofrer com a ditadura da magreza na 

empresa. Segundo relatos de funcionários, Michelle não foi a única a sofrer tal 

preconceito, até um repórter homem precisou fazer uma cirurgia bariátrica para não 

perder o emprego no canal.  
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Outro caso infeliz de preconceito é o racismo sofrido pela jornalista e também 

apresentadora do Jornal Hoje, da Rede Globo, Maju Coutinho. Não há nenhum 

relato concreto de dentro da emissora de episódios racistas contra ela, apenas 

alguns boatos de outros funcionários que estariam incomodados com a ascensão 

dela no telejornal e estariam alegando incompetência, mas os casos de injúrias 

raciais são dos telespectadores, que não aceitam ver uma mulher negra em frente 

às câmeras representando milhares de outras mulheres negras. 

A jornalista foi alvo de comentários racistas na página do Facebook do Jornal 

Nacional, em 2015. Os âncoras principais do telejornal, William Bonner e Renata 

Vasconcellos, gravaram um vídeo com a equipe JN e iniciaram a campanha 

#SomosTodosMaju, em apoio à apresentadora.  

Já em 2020, Maju Coutinho foi vítima de racismo explícito pelo ex-diretor da 

Band, Rodrigo Branco. Em uma live no Instagram, o empresário falou que a 

jornalista é péssima e horrível. Ele declarou na rede social: “Eu assisti hoje e ela fala 

tudo errado. Ela só está lá por causa da cor. Ela não tem uma carreira, ela nunca foi 

repórter de campo, ela fala tudo errado e eu como diretor de TV, vou te falar, ela lê o 

TP errado.” (REDAÇÃO, 2020, n.p) 

Desde que Maju começou a apresentar a previsão do tempo no Jornal 

Nacional, foi uma revolução ver uma mulher negra naquela posição, no principal 

telejornal do país e com maior audiência em todo território nacional. Apenas a 

presença da jornalista indica uma vitória da luta feminista e, principalmente, da 

antiracista. 

Esses casos simbolizam mais uma vez o quão preconceituosa, racista e 

machista é a indústria midiática, além de homofóbica, mas isto não entra em 

questão aqui. Assim como na afiliada da Rede Globo, a Rede Vanguarda, na Rede 

Bandeirantes, a emissora com, 64,1%, o quarto maior alcance nos domicílios 

brasileiros (CABRAL, 2019), também há este padrão estético imposto à mulher e 

que ainda duvida da sua competência a partir da sua imagem. 

 

 

5. Considerações finais 

Ao analisar o cenário midiático brasileiro atual e os principais telejornais do 

país, verifica-se que há um padrão de beleza de mulheres jornalistas que estão em 
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frente às câmeras, sejam como âncoras ou como repórteres. Esse padrão revela o 

machismo na sociedade brasileira, que se faz presente e é refletido na televisão, 

principalmente nos telejornais, que tem como função noticiar acontecimentos e ser 

um reflexo da realidade.  

As emissoras de televisão brasileiras não promovem a diversidade cultural 

nem o pluralismo de conteúdo. Assim, é irrefutável a necessidade de garantir a 

diversidade e a pluralidade de informações na comunicação brasileira. No entanto, 

para isso, o governo federal precisa regulamentar, fiscalizar e regular a área e evitar 

a concentração dos conglomerados midiáticos. A sociedade civil também é uma 

peça fundamental para a regulamentação da mídia, ela deve pressionar o governo 

para que este dê um fim aos oligopólios no cenário midiático nacional, a fim de que a 

mídia brasileira seja democrática e em benefício da sociedade. 

Nota-se que nestes oligopólios midiáticos há a presença do machismo, 

racismo, gordofobia e homofobia, devido à seleção minuciosa de seus funcionários, 

principalmente dos jornalistas. Esses preconceitos são tanto reflexo da sociedade 

atual, quanto um reforço desse tipo de pensamento conservador para seus 

telespectadores, cidadãos estes que formam a sociedade. Então, é necessário que, 

com a regulamentação destes conglomerados, haja uma transformação de quem 

está em altos cargos e dos ideais deles. Por serem preconceitos já enraizados na 

sociedade, há certa dificuldade de que a iniciativa seja livre e espontânea do 

indivíduo, porém, a mudança comportamental pode ser incentivada dentro das 

emissoras através de palestras e exposição das lutas dos movimentos sociais para 

serem melhor inseridos socialmente, além de introduzi-las nas pautas dos telejornais 

para que os cidadãos tenham acesso à informação das ações sociais destes grupos. 

Analisando o padrão de beleza das jornalistas, deve-se ter em mente que 

esse ideal de imagem perfeita da mulher precisa ser desconstruído, primeiramente, 

pelas próprias mulheres. Ao se depararem com uma situação em que se tornam 

símbolo desse ideal machista, muitas vezes, as próprias jornalistas não conseguem 

sair da posição passiva, por serem impostas desde crianças sobre a questão da 

feminilidade e a busca pelo “corpo perfeito”, além da insegurança de perder o 

emprego, caso questionem esse comportamento. Antes de serem jornalistas, 

âncoras ou repórteres, elas são mulheres e devem tentar ao máximo buscar ter 

consciência do que a imagem delas representa para a sociedade e, assim como, 
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Michelle Sampaio e Maju Coutinho, que expuseram os preconceitos sofridos, devem 

se manifestar contra qualquer ato que duvide de sua competência profissional só por 

não estarem dentro dos padrões estéticos ideais. 
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ANSA em imagens: reflexões sobre as fotografias 
de uma escola de costura na década de 1960 

 

Camila Antunes Villanova 1 
Marinês Ribeiro dos Santos 2 

 
Introdução 

A ANSA (Academia Nossa Senhora Aparecida) - cursos de moda é uma 

escola de corte e costura que oferece cursos de modelagem sob medida e 

modelagem industrial de peças femininas, masculinas e infantis, além dos cursos de 

lingerie e de desenho de moda. Foi fundada em 1957 em Novo Horizonte, interior de 

São Paulo, por Adelia Parron Alvarez. A escola situou-se em Terra Boa e Cianorte 

durante a década de 1960, ambas cidades no interior do Paraná, até mudar-se para 

Curitiba nos anos 1970, onde encontra-se até os dias atuais. Adelia criou um método 

próprio de ensino de corte e costura, o Método Elite, que teve sua primeira formatura 

em dezembro de 1967 na cidade de Cianorte. 

Em dezembro de 2019 foi realizada uma entrevista semi-estruturada com 

Adelia para falar sobre a ANSA e sobre a criação e sistematização do seu método 

de ensino. O objetivo deste texto é fazer uma articulação entre trechos da entrevista 

realizada com a fundadora da ANSA e fotografias da década de 1960 do acervo da 

escola, visando discutir aspectos referentes à profissionalização feminina e sua 

relação com a costura.  

As imagens presentes neste trabalho fazem parte do acervo da ANSA e foram 

apresentadas em forma de vídeo durante a comemoração de 60 anos da escola, em 

2017. O vídeo possui 126 fotos em 10 '35" de duração, da década de 1950 à década 

de 2010, e a maior parte delas foi digitalizada, pois apenas as fotografias dos anos 

2000 não eram analógicas. Tive acesso ao vídeo com a Ana Valéria Alvarez, neta de 

Adélia e gestora administrativa da escola.  

Entendendo que as “imagens, assim como textos e testemunhos orais, 

constituem-se numa forma importante de evidência histórica” (BURKE, 2004, p.17), 
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pois “capturam aspectos da cultura material que seriam muito difíceis de serem 

reconstituídos de outra forma” (BURKE, 2004, p.112), o historiador inglês declara 

que as fotografias são documentos. Burke (2004) afirma que as imagens são muito 

valiosas na reconstrução da cultura cotidiana de pessoas comuns e isto se deve ao 

fato de que a documentação da vida cotidiana não foi uma preocupação de muitos 

ao longo do tempo, mas as fotografias nos permitem acessar dados de coisas que 

não existem mais (sejam habitações, vestimentas, celebrações, etc.). 

Dentre as trinta e seis imagens da ANSA na década de 1960, foi feito um 

recorte de sete imagens, sendo elas: uma fotografia de 1961 de Adelia Alvarez; três 

imagens de formaturas distintas da ANSA, sendo uma de 1964 e outras duas de 

1967; e três imagens de 1965, provavelmente tiradas no mesmo dia, retratando o 

cotidiano da escola de costura. 

Tendo como respaldo a definição de Joan Scott (1995) sobre gênero, 

propomos pensar na profissionalização feminina a partir do contexto histórico e das 

relações desiguais entre homens e mulheres. No texto Gênero: uma categoria útil 

para análise histórica (1995), a historiadora parte de duas proposições: gênero é um 

elemento constitutivo das relações sociais, baseado em diferenças percebidas entre 

os sexos e gênero é um dos principais modos de significar relações de poder. 

Joan Scott – Quando falo de gênero, quero referir-me ao discurso da 
diferença dos sexos. Ele não se refere apenas às ideias, mas também às 
instituições, às estruturas, às práticas quotidianas, como também aos rituais 
e a tudo que constitui as relações sociais. [...] Portanto, o gênero é a 
organização social da diferença sexual. Ela não reflete a realidade biológica 
primeira, mas ele constrói o sentido dessa realidade (SCOTT, 1998, p.115). 

Para tratar da profissionalização feminina, amarramos dois assuntos: a 

educação de mulheres na década de 1960 e a inserção feminina no mercado de 

trabalho neste mesmo período, pois desta forma é possível arrematar estes temas 

ligados à costura. 
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2. Educação de mulheres 

Adelia – Nossa... eu batalhei muito na vida...! Nem sei como que eu estou 
aqui porque eu fiz só curso primário, meus irmãos fizeram ginásio que era 
antes, fizeram, assim curso daquilo que eles queriam fazer... 
profissionalizante. Mas mulher não precisava... Mas eu ralei e Nossa 
Senhora me ajudou (ALVAREZ, 2019). 

A doutrina positivista – corrente filosófica do século XIX que pregava a 

disciplina, o rigor e a ordem como elementos necessários para o progresso moral e 

social da humanidade – difundida durante o período inicial da República no Brasil 

pregava a transformação da sociedade pela educação, na qual a mulher ganhou o 

papel de mãe e educadora e para isto, era preciso formar mais mestres. 
 
Paulatinamente, o saber escolar deixou de ser um privilégio dos meninos. 
Porém, enquanto vários desses meninos continuavam seus estudos até 
galgar o diploma universitário, um número significativo de jovens mulheres 
até os anos de 1950 mal conseguia concluir o curso secundário. As que 
seguiam em frente nos estudos quase sempre optam pelas carreiras 
profissionais consideradas femininas, ou seja, o Magistério e a Enfermagem 
(AREND, 2012, p.72).  
 

Maria Izilda Matos e Andrea Borelli (2012) complementam as ideias de Silvia 

Arend (2012) dizendo que as barreiras para o exercício profissional feminino sempre 

foram muitas, com menos oposições a profissões relacionadas, de alguma forma, 

aos cuidados com o outro ou a áreas entendidas como mais próximas das mulheres 

- como o magistério, a obstetrícia, ginecologia e pediatria, no caso da medicina, a 

enfermagem, farmácia e odontologia.  

O magistério foi considerado adequado às mulheres por ser um trabalho de 

meio período, para que pudessem cumprir suas obrigações de mãe e esposa. Na 

década de 1950 o aumento do número de alunos ampliou a necessidade de 

docentes, popularizando a profissão e abrindo a área para outras classes sociais 

(MATOS; BORELLI, 2012, p.136-138). 

Se por um lado a educação feminina básica passou a ser mais valorizada, 

permanecia a ideia de que as mulheres não deveriam ter a ambição de se igualarem 

aos homens. Com currículos diferentes, as moças estudavam economia doméstica, 

regras de etiqueta, tinham aulas de culinária, costura e bordado, enquanto aos 

homens havia a possibilidade de escolha de carreiras públicas e de prestígio. 

Assim como mostra a epígrafe que inicia essa seção, Adelia fala das 

dificuldades que encontrou no seu percurso profissional. Diferente de seus irmãos, 
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que cursaram o primário e ginásio, a professora e fundadora da ANSA fez apenas o 

primário e curso profissionalizante de corte e costura na cidade de Novo Horizonte. 

Somente depois de casada e de iniciar a Academia Nossa Senhora Aparecida foi 

que ela buscou uma especialização sobre costura.  

Adelia foi aluna do curso de aperfeiçoamento na Escola Profissionalizante 

Carlos de Campos em 1960, localizada no bairro operário do Brás, em São Paulo. 

Lá teve aulas com Maria Vitorina de Freitas, professora que escreveu o livro 

Tecnologia: Artes e Ofícios Femininos, publicação voltada para os conteúdos 

ministrados dentro da escola e importante manual para a época. A imagem 1 é da 

sua formatura. 

 

Imagem 1 - Adelia na sua formatura na Escola Profissionalizante Carlos de Campos. 

 
Fonte: ANSA (2017). 

A Escola Profissionalizante Carlos de Campos, que teve seu primeiro nome 

como Escola Profissional Feminina de São Paulo, fundada em 1911, foi criada como 

um projeto educacional voltado às filhas de operários e imigrantes com o objetivo de 

qualificá-las para o trabalho fabril. “Durante seu percurso como escola profissional 



87 
 

feminina a mesma ofereceu cursos profissionalizantes, regulares e livres, e cursos 

de aperfeiçoamento ou de formação de mestras” (BARRETO, 2007, p.116), como 

explicado por Barreto (2007): 

A partir da década de 1930 a escola passou a oferecer como continuidade à 
formação profissional “cursos de aperfeiçoamento” que pretendiam 
“preparar extensiva e intensivamente profissionais para as atividades 
industriais” e “elevar a cultura geral e técnica dos profissionais de ambos os 
sexos” além de “formar mestres para o magistério profissional” (BARRETO, 
2007, p.117).  

A fundadora da ANSA buscou o curso de especialização, pois, como me 

relatou em entrevista, no curso profissionalizante de corte e costura que fez em 

Novo Horizonte ela aprendeu sobre anatomia e esquemas acerca de como fazer 

moldes de peças femininas, mas não tinha acesso a réguas grandes nem às 

máquinas de costura.  

Adelia – Então eu aprendi na escola profissionalizante lá de Novo Horizonte. 
Eu fui aprender porque eu não sabia fazer molde. Eu cortava do jeito que 
minha mãe me ensinava, cortando por outro. 
[...] 
Adelia – [...] Minha colega - que já estava aprendendo comigo - falou, era 
colega, mas também já era minha aluna. Ela falou: “Vamos estudar na 
escola Carlos de Campos em São Paulo? Fazer um aperfeiçoamento?”. 
Porque onde eu aprendi inicialmente (na escola profissionalizante) lá de 
Novo Horizonte, que funcionava assim: durante o dia, tinha o curso primário 
e à noite, o profissionalizante. Ficávamos duas em cada carteira, com o 
tinteiro no meio. A professora ensinava anatomia primeiro. Aplicava o 
modelo, depois explicava como se riscava e se fazia aquele molde – metade 
do busto pelo comprimento, e tal... Aquela coisa toda – mas não tínhamos 
réguas, nem máquina de costura na escola. 
Camila – Nossa! Então era só desenho? 
Adelia – Era só desenho. Daí a gente fazia num caderno de cartolina grande 
– tá ali na minha, no meu museu [risadas]. Então... a gente desenhava o 
modelo, como se risca, como se corta. Com régua de 30cm dividindo na 
oitava parte tudo! 
[...] 
Adelia – Ó, anatomia eu aprendi, porque era a primeira coisa que a gente 
aprendia era anatomia, pra depois fazer modelo e depois como cortar. 
Camila – Quando a senhora aprendeu lá na escola era só feminino ou era 
tudo? 
Adelia – Só feminino (ALVAREZ, 2019).  
 

No curso de aperfeiçoamento da Escola Carlos de Campos, Adelia foi 

ensinada sobre os moldes e acabamentos de vestidos de festa, além de ter 

aprendido a fazer ficha técnica, encaixe das peças para otimização do tecido e 
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enfesto3. Depois de 10 anos tendo começado a dar aulas e após criar seu método 

de ensino, a fundadora da ANSA conseguiu a certificação na Secretaria de 

Educação do Paraná para oficializar sua escola e dar diploma a suas alunas e 

alunos. 

Adelia – [...] E sabe como que a gente ia? Que hoje vocês acham difícil de 
vir? Todo fim de semana... ia pra... pegava o trem, ia pra São Paulo, sempre 
conferindo: cinco crianças e quatro malas, porque eu tinha dois filhos e ela 
tinha três, e a gente deixava na casa dos pais dela que morava em São 
Paulo. E ia pra Escola Carlos de Campos. 
Camila – Uhum... 
Adelia – Na Escola Carlos de Campos, a minha professora foi Maria Vitorina 
de Freitas. Então, lá, ela nos ensinou somente vestidos de festa. 
Camila – Mas aí a senhora, nessa Escola Carlos de Campos, a senhora 
tinha as réguas, as máquinas, ou não? 
Adelia – Não, não tinha nada... Eu tinha minha máquina em casa e lá na 
Escola tinha máquinas pra gente aprender e cortar o modelo do dia. Esse 
modelo a gente não escolhia também. 
Camila – Ah, sim...  
Adelia – Lá era curso coletivo. Eu comecei a ensinar individualmente, 
porque assim as pessoas aproveitam mais, né? Mas quem faz o curso 
coletivo sempre demora mais. Mas é bom pra quem já sabe costurar, como 
eu sabia. Eu sabia costurar, e fazer aquelas miniaturas pra mim... eu 
aprendi como fazer a modelagem, o encaixe, enfesto e a ficha técnica pra 
saber vender ou pra saber o quanto cobrar. 
Camila – Claro! Sim, sim... Que é coisa que a sua mãe eu imagino que não 
tenha te ensinado, né? 
Adelia – Então... entre os alunos de Terra Boa e Cianorte, eu fiquei 10 anos 
lá. Cianorte era a Capital do Vale do Ivaí. Daí eu vim pra Curitiba porque 
meus filhos precisavam de faculdade e lá não tinha. Eu registrei minha 
escola na Secretaria de educação, na época, década de 1960 (ALVAREZ, 
2019). 

 
O movimento de estudos que Adelia realizou é interessante: ela aprendeu 

primeiro com sua mãe e no interior na Escola Profissionalizante de Novo Horizonte, 

se aprimorou na capital na Escola Profissionalizante Carlos de Campos, São Paulo e 

foi ensinar novamente no interior em Terra Boa e Cianorte, cidades vizinhas, 

aperfeiçoando o que lhe foi ensinado até criar um método próprio de ensino. Casou-

se com Antônio Alvarez com 20 anos e permaneceram morando em Novo Horizonte, 

cidade em que começou a ANSA dando aulas em casa, em 1957. Em 1960 Adelia 

fez o curso de aprimoramento em São Paulo capital, neste mesmo ano mudaram-se 

para Terra Boa, interior do Paraná, e em 1966 para Cianorte, cidade onde ficaram 

até 1970. Pelo que a fundadora da ANSA me relatou, acredito que esta dinâmica 

não tenha sido planejada, mas possibilitada pelas condições materiais que seu 

                                                 
3 O enfesto é uma operação da costura na qual o tecido é estendido em camadas, planas e 
alinhadas, a fim de serem cortados em pilhas. Processo utilizado na fabricação em série. 
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casamento com um comerciante - e posteriormente dono de uma fazenda de café, 

assim como seu pai - lhe deram. 
 

Imagem 2 - alunas da ANSA e Adelia na formatura de 1964 em Terra Boa. 

 
Fonte: ANSA (2017). 

 
 
 

Imagem 3 - formandos da ANSA em 1967 em Cianorte.  

 
Fonte: ANSA (2017). 
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Imagem 4 - formandas da ANSA em 1967 na primeira formatura do Método Elite em 
Cianorte. 

  
Fonte: ANSA (2017). 

 

As imagens selecionadas para falar da educação de mulheres apresentam um 

recorte específico, pois das trinta e seis fotografias da ANSA referentes à década de 

1960, vinte e seis retratam formandas ou formaturas, o momento de celebração da 

conclusão do curso.  

As imagens 2, 3 e 4 retratam formaturas de alunos na ANSA, sendo a 

primeira de 1964 em Terra Boa, e a segunda e terceira de 1967 em Cianorte, em 

duas celebrações distintas. A primeira (imagem 2) traz oito formandas, todas 

segurando seus canudos - objeto que evoca a conclusão de um curso, trajando 

vestidos que as próprias alunas confeccionaram, como relatado em entrevista por 

Adelia. A segunda (imagem 3) mostra Adelia e uma outra mulher no centro da foto, 

provavelmente outra professora que também ensinava na ANSA, dezessete 

formandas e um formando com seus canudos em mãos. A terceira fotografia 

(imagem 4) retrata vinte e oito formandas, sendo que vinte e sete seguram seus 

canudos e uma das moças mostra uma placa parcialmente cortada escrita “Salve a 

1ª turma do Método Elite Cianorte 16-12-67” (o texto da placa foi confirmado por 

outras fotos), Adelia, duas mulheres – uma delas com trajes de freira – e um homem. 

As três fotos são em ambientes fechados, com todos posando para as fotografias e 

com semblante sério. 
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As imagens 3 e 4 retratam duas formaturas distintas, apesar de ambas serem 

datadas de 1967. Pontuo detalhes importantes de se observar: na imagem 3 as 

formandas usam camisas de manga curta enquanto na imagem 4 as moças vestem 

camisas de manga longa e laços no colarinho; na imagem 3 há um formando e na 

imagem 4 só há formandas; o decote do vestido de Adelia é diferente nas duas 

imagens. A possibilidade de terem ocorrido duas formaturas em um mesmo ano 

confirma a fala da fundadora de que a escola possuía muitos alunos em Cianorte e 

para isso tinham outros professores auxiliando-a com o ensino: 

Camila – Foi ao longo do tempo que a senhora foi criando um método, 
assim mais individualizado? No começo lá em Cianorte era uma aula pra 
todo mundo? Como é que era? 
Adélia - Era tudo curso coletivo lá... 
Camila – Coletivo? 
Adelia – Porque lá tinha bastante alunos. Era 10 alunos por período, 10, 12, 
mas era curso coletivo. E eu fundei a Escola do Sindicato Rural, né? 
Camila – Hmm 
Adélia - E eu tinha mais de 100 alunos! 
Camila – Nossa, Dona Adelia! 
Adelia - Eu tinha 3 professores que me ajudaram, que eu ensinei, uma era 
essa Luzia [...] (ALVAREZ, 2019). 

 
 
3. Trabalho feminino e costura 

Camila – E eu vi também nas fotos lá de Cianorte que a maioria eram 
moças e elas pareciam bem novas... Qual era a idade delas? 
Adelia – No Sindicato Rural eles mandavam de 12 anos pra cima. 
Camila – Nossa...! 
Adelia – E elas se saíam bem! 
Camila – É? 
Adelia – É, eu aprendi com 10 anos! 
Camila – É... é verdade… 
Adelia – Olha o meu dedo torto! 
Camila – [risada] 
Adelia – De tanto cortar, costurar - que sempre a mesma posição - e 
escrever (ALVAREZ, 2019).  
 

Quando se fala em “trabalho feminino” os significados são polissêmicos: há 

quem o entenda como a execução de funções domésticas, há os que o entende 

como atividades remuneradas realizadas no próprio domicílio ou a participação das 

mulheres no mercado de trabalho. Se o último sentido é passível de discussão pelas 

mulheres deixarem de exercer suas “funções naturais”, não se pode negar que a 

mulher sempre trabalhou, mas muitas vezes seu labor foi tido como um ofício 

coletivo ou familiar (MATOS; BORELLI, 2012, p.127). 
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As mulheres se inseriram em atividades que foram sendo, progressivamente, 

desprestigiadas e desvalorizadas - financeira e socialmente - e eram, em geral, 

tarefas rotineiras, monótonas, repetitivas e que exigiam menor grau de qualificação, 

além de serem trabalhos descartados pelos homens.  

Na metade do século XX, o crescimento da população urbana fez com que 

atividades comerciais e de abastecimento de pequeno e médio porte aumentassem, 

sendo determinante a presença feminina nelas. O comércio de rua dos mais 

variados tipos de alimentos (doces, salgados, verduras, carnes, leite, pão) e o 

trabalho domiciliar, pago por peça, eram alternativas de renda para as mulheres sem 

que deixassem de lado suas obrigações com o cuidado da família e da casa 

(MATOS; BORELLI, 2012, p.129). 

“Muitas mulheres reproduziam no mercado de trabalho suas ocupações nos 

quadros domésticos - como lavar, passar e engomar - num esforço de ganho extra 

ou mesmo para tentar sustentar a família” (MATOS; BORELLI, 2012, p.131). Neste 

cenário é importante destacar que as mulheres negras em regiões com grande 

presença de imigrantes ocupavam postos menos valorizados e pior remunerados 

como domésticas, cozinheiras, lavadeiras e catadoras de restolho devido ao 

preconceito racial (MATOS; BORELLI, 2012, p.131-132). 

Segundo Matos e Borelli (2012, p. 134), apesar de ter ocorrido uma 

diminuição das mulheres nas fábricas entre 1920 e 1940 devido às transformações 

no processo de industrialização de setores tradicionalmente tidos como masculinos 

(como o metalúrgico, siderúrgico e mecânico) e somado a ações públicas, médicas e 

do movimento operário contra o trabalho feminino, muitas mulheres se mantiveram 

no mercado de trabalho, especialmente no setor têxtil e de confecção. A fala de 

Adelia a seguir confirma a grande presença feminina no curso de corte e costura da 

ANSA, potencial mão-de-obra para o setor têxtil da metade do século XX: 

Camila – Em termos de alunos e alunas, a senhora acha que passou mais 
ou menos igual? Homens e mulheres? 
Adelia – Sempre... sempre mais mulheres. 
Camila – Mais mulheres? 
Adelia – Mais mulheres, mais mulheres... Sempre uns 10% de homem. 
Camila – Uhum... e manteve assim? 
Adelia – Sempre manteve. Porque sempre... sei lá, mulher sempre procura 
mais... [risada] e depois eles acham ruim que as mulheres estão tomando 
conta de tudo! [risadas] (ALVAREZ, 2019). 
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O ofício da costura era um dos poucos que permitia a subsistência de 

mulheres sem maiores julgamentos. De acordo com Maleronka (2007) as relações 

de trabalho se davam de três formas: as costureiras autônomas (artesãs 

independentes que trabalhavam em casa ou na casa do cliente), as costureiras 

como trabalhadoras assalariadas (trabalhavam para as fábricas, oficinas e ateliês 

através de um empregador intermediário e recebiam por peça) e as costureiras 

como diaristas sazonais (trabalhavam por dia na casa dos patrões e eram pagas ao 

fim da jornada). Entre os trabalhos domiciliares, estava o “trabalho de agulha”, termo 

utilizado para se referir a trabalhos manuais aprendidos através do processo de 

socialização e educação com outras mulheres a partir das habilidades adquiridas ao 

longo da vida (MATOS; BORELLI, p.130). A destreza, a repetição e a precisão eram 

características importantes para esses trabalhos que dizem respeito aos bordados, 

rendas, costura, tricô, crochê, manufatura de flores, ornamentos e chapéus, 

elaboração de enxovais de cama e mesa, lingerie, chinelos; sendo muitas dessas 

ocupações passadas de geração em geração. 

Sobre a relação entre os anos 1950 e 1960, as mulheres e a costura, Débora 

Frasquete e Ivana Similli (2017) ponderam: 

Pode-se dizer que o papel da mulher brasileira esteve influenciado pelo 
discurso ideológico da “costura” como “coisa de mulher”, que permeado por 
ideias educacionais rígidas reafirmavam os papéis indissociáveis de mãe, 
esposa e dona-de-casa exemplar, a quem a atuação profissional consistia 
em trabalhos que poderiam ser realizados no seio do lar, como maneira de 
servir aos filhos e marido e em último caso, de complementar a renda da 
família. Partindo dessa ideia às mulheres eram destinados serviços como 
costurar e bordar, conhecidos como prendas domésticas e que eram 
práticas ensinadas tanto de mãe para filha, como por cursos presenciais ou 
por correspondência, tendo sido amplamente difundidas pelas revistas 
femininas veiculadas no período, que apresentavam em seus fascículos 
cadernos com dicas de moda e de construção de moldes (FRASQUETE; 
SIMILLI, 2017, p. 270). 

 
Um trecho da entrevista reafirma a importância da costura como uma prática 

voltada para a família, especialmente para os filhos: 
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Camila – É... surgiu primeiro o livro de corte e costura ou o de modelagem 
industrial? 
Adelia – Não, não... Primeiro eu fiz... só o feminino de corte e costura. 
Camila – Só o feminino? 
Adelia – Depois eu fiz o infantil, porque toda mãe quer fazer pro filho 
Camila – Sim...  
Adelia – E depois vinha homens pra fazer o curso daí eu fiz o masculino. 
Mas nunca aprendi o masculino, mas eu fazia [...] o modo de fazer a 
modelagem é igual só que de mulher é mais detalhado de fazer e tal. De 
homem é igual de criança, tudo reto. [...] Por isso que aprendendo bem o 
feminino, e tendo o livro infantil e masculino... sabe fazer, porque aí é mais 
simples (ALVAREZ, 2019). 

 
As três imagens a seguir retratam o trabalho feminino ao mostrar o cotidiano 

de Adelia como professora e das moças como alunas do ofício da costura, se 

entrelaçando com o tópico anterior sobre a educação de mulheres. Aprender o corte 

e costura era um benefício tanto para as moças que tinham um saber possível de 

ser usado em caso de necessidade como as tornavam mais atraentes ao mercado 

casamenteiro, prováveis motivos pela procura do curso no período. 

 

Imagem 5 - alunas da ANSA e Adelia na sala de aula, 1965.   

 

Fonte: ANSA (2017). 
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Imagem 6 - alunas da ANSA e Adelia na sala de aula, 1965.  

 
Fonte: ANSA (2017). 

 
Imagem 7 - alunas da ANSA e Adelia, 1965. 

 
Fonte: ANSA (2017). 

 

Este conjunto imagético (imagens 5, 6 e 7) é de 1965 e, pelo vestido e 

sapatos que Adelia usa, todas as fotos parecem ter sido tiradas no mesmo dia. As 

imagens 5 e 6 retratam o interior da sala da ANSA, provavelmente de madeira, com 

Adelia e suas alunas em diferentes ângulos. Parte das moças está de pé ao redor da 

mesa alta, usada para a confecção de moldes utilizando papel, régua e lápis, 

enquanto outras alunas estão utilizando as máquinas de costura. Na imagem 5 é 
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possível ver parcialmente um quadro de giz pendurado na parede, provavelmente 

onde a professora anotava as instruções sobre o molde a ser feito no dia.  

A imagem 7, externa, retrata uma paisagem com telhados de casas e árvores. 

É possível reconhecer as alunas da ANSA pelos uniformes que utilizam: saias 

escuras na altura dos joelhos e camisas claras de botão. Nessa mesma fotografia 

ainda aparecem, no canto esquerdo, dois meninos e parte de um terceiro, mas 

acredito que nenhum deles era aluno, mas que os dois retratados de corpo inteiro 

eram filhos da fundadora da escola de costura, pelos relatos da fundadora da ANSA. 

Adelia teve três filhos, Valdir (nascido em 1952), Vanderlei (nascido em 1957) e 

Vagner (nascido em 1964). Como a imagem 7 é de 1965 é possível que os dois 

meninos da fotografia fossem os filhos mais novos de Adelia pela idade que 

aparentam no retrato. 

Estas fotos foram tiradas em Terra Boa, um ano antes da professora mudar-

se com a família para Cianorte. Nesta cidade, a ANSA tinha mais de 100 alunos, o 

que fez com que Adelia precisasse de outras professoras para auxiliá-la, como dito 

em entrevista e registrado no tópico anterior. Com tamanha procura pelo curso a 

fundadora da Academia Nossa Senhora Aparecida teve a possibilidade de se 

dedicar ao ensino da costura e como lhe sobrava pouco tempo para realizar os 

afazeres domésticos, Adelia contratou uma empregada doméstica para tomar conta 

dos filhos e realizar os afazeres da casa.  

Adelia – [...] Quando eu queria registrar a escola e, e... não tinha diploma, 
imagina eu fiquei um mês aqui em Curitiba? E, e... meu filho com dois anos, 
[...] eu peguei uma empregada muito boa, inclusive ela deu aula depois 
numa instituição lá em São Paulo. 
Camila – Nossa 
Adelia – Ela se casou na minha casa... eu fiz a roupa de noiva dela, tudo... 
Camila – Que ótimo! 
Adelia – E ela... ela era evangélica, sabe? Um amor de pessoa! Ela foi a 
mãe do meu filho menor [risada], porque ó, com dois aninhos, eu deixei pra 
ela cuidar e vim ficar um mês aqui em Curitiba (ALVAREZ, 2019). 
 

As alunas de Adelia eram moças bastante jovens, a partir de 12 anos, como 

relatado no trecho da entrevista que inicia este tópico. Com isso é preciso entender o 

quanto a costura estava presente no cotidiano das mulheres na metade do século 

XX. 
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De acordo com Luís Prado (2019, p. 59) durante os entreguerras “além do 

expressivo incremento vivenciado pela indústria têxtil, a imprensa feminina também 

se desenvolveu no Brasil, ganhando cor e mais ilustrações” e esses periódicos foram 

um importante meio de divulgação: 

Para as mulheres de classe média, restava copiar, imitar ou adaptar os 
modelos da moda francesa a partir dos croquis divulgados para a imprensa 
internacional pelas maisons francesas ou desenhados por brasileiros, 
reproduzidos em revistas (ou seções de revistas) voltadas ao público 
feminino. Entre os desenhistas de moda que se destacaram no período, 
tivemos o mineiro Alceu Penna, que passou a ter seção na semanal O 
Cruzeiro e o carioca J. Luiz (José Luiz Teixeira, [1907?−1972?]), que 
produziu croquis para a revista Fon-Fon (PRADO, 2019, p. 60). 

 
Tania Regina de Luca (2012) trata da imprensa feminina no texto Mulher em 

revista assegurando que os periódicos são o termômetro dos costumes de uma 

época, ao tratar dos temas, ênfases e expectativas do período publicado. Até a 

década de 1960, a imprensa voltada para o público feminino abordava temas tidos 

como naturalmente constitutivos do universo feminino como beleza, casa, culinária, 

cuidado com os filhos e moda. 

A relação das mulheres com o mercado de moda se abre portanto a duas 
faces: a do consumo e a da produção, nas quais essas estiveram 
envolvidas. Fazer roupa para se vestir e fazer roupa para sobreviver, duas 
faces visíveis no mercado de produção e de consumo nos anos 1950 e 
1960. Com o mercado da moda brasileira em expansão no período, havia o 
incentivo ao consumo e a produção de moda pelas mulheres, e para tanto 
revistas como Jornal das Moças e Manequim davam grande contribuição 
(FRASQUETE; SIMILLI, 2017, p. 274). 

 
Segundo Luca (2012, p. 456), a Editora Abril, atenta aos novos nichos de 

mercado, lançou em 1959 a Manequim, “revista consagrada tão somente à moda e 

cujo atrativo estava em substituir os desenhos por moldes, que explicavam passo a 

passo o processo de confecção da roupa”. Sobre a relação entre as mulheres e a 

costura na metade do século XX, Débora Frasquete e Ivana Similli (2017) declaram: 

Na teoria do consumo [...] o processo de difusão e propagação do consumo 
do que seria considerado necessidade básica, se fundamenta 
principalmente por questões culturais enraizadas na sociedade. Nesse 
sentido, nota-se que uma dessas necessidades difundidas pelas mídias do 
período como básica à qualquer mulher era o cortar e costurar, considerado 
indispensável à imagem feminina e de feminilidade (FRASQUETE; SIMILLI, 
2017, p. 274).  
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Mais do que um trabalho, os saberes manuais dos bordados, corte e costura 

eram primeiramente difundidos como essenciais às mulheres pelas mídias do 

período presentes cotidianamente. 

Ao aprender corte e costura, às mulheres era possível uma escolha. O ofício 
poderia ser executado como trabalho doméstico, que mantinha a imagem 
feminina de “rainha do lar”, ou com objetivo de realizar-se profissionalmente 
fora do espaço privado, que desenhava novas funções como operárias 
fabris ou costureiras do prêt-à-porter. Como as mulheres eram educadas, 
pelas escolas, revistas femininas e cursos de corte e costura por 
correspondência à acompanhar a moda, desde a criação de vestimentas, 
até que a peça estivesse pronta para vestir, agregando à elas toques de 
qualidade e criatividade, esses conhecimentos, aliados ao desenvolvimento 
e a modernização da moda, auxiliaram a inserção feminina em um ambiente 
social anteriormente masculino, ou seja, o espaço público e do trabalho 
(FRASQUETE; SIMILLI, 2017, p.278). 

 

 

4. Considerações finais 

O conjunto das sete imagens presentes neste trabalho permitiu entrar em 

contato com a história da fundadora da ANSA e de suas alunas de corte e costura 

na década de 1960, observando as pessoas e as materialidades envolvidas.  Ao 

alinhavar autores que abordam a educação de mulheres e a inserção feminina no 

mercado de trabalho, foi possível relacionar a profissionalização de mulheres à 

prática da costura somada a entrevista realizada com Adelia Parron Alvarez. 

É interessante notar que o curso de corte e costura, difundido pelas 

autoridades e pelas mídias da metade do século XX como uma prática essencial a 

toda e qualquer mulher, foi também um caminho que possibilitou uma maior 

independência e ocupação de outros espaços que não só o doméstico, seja como 

operárias nas fábricas, como costureiras profissionais nos ateliês ou professoras nas 

escolas de costura. Acreditamos que essa elaboração se relaciona com o trecho da 

entrevista pontuado anteriormente no qual Adelia afirma que “as mulheres estão 

tomando conta de tudo”, permitindo ver as resistências mesmo em panoramas que 

parecem apenas reproduzir certas práticas - como a ideia de uma mulher costurar e 

se tornar professora de corte e costura, criando seu próprio método de ensino, além 

de passar esse saber a tantas outras pessoas, em sua maioria, outras mulheres. 

Outro ponto relevante das imagens é que elas abrem a possibilidade de criar-

se um novo olhar e fazer novas perguntas: quais as semelhanças e diferenças entre 

o aprendizado do curso de corte e costura na década de 1960 e nos anos 2020? 
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Será que as moças retratadas nas fotografias trabalharam com a costura? Qual foi a 

relevância do aprendizado com os tecidos e linhas para as alunas? Será que outros 

cursos de costura registravam suas formaturas? Os outros cursos difundidos no 

Brasil na década de 1960 possuíam metodologias semelhantes?  

Longe de esgotar os temas da profissionalização feminina e da costura como 

uma prática feminina, buscamos contribuir para essas discussões tendo as 

fotografias como fontes essenciais para balizar perguntas feitas à Adelia durante a 

entrevista, e, assim, reafirmamos a importância das imagens como evidência 

histórica. 
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A percepção do corpo de Anne Frank em O diário de Anne Frank 
em quadrinhos: um estudo 

 
Natália Marques de Jesus  1 

Maria Isabel Borges  2 

 

1. Introdução 

Neste trabalho, objetiva-se mostrar qual é a percepção que Anne Frank tem 

sobre seu corpo em O diário de Anne Frank em quadrinhos de Ari Folman e David 

Polonsky, publicado pela editora Record em 2017. A HQ trata-se de uma recriação 

de O diário de Anne Frank (FRANK, 1947), escrito de 1942 até 1944. Neste período, 

buscando fugir do antissemitismo instaurado por Adolf Hitler na Europa, a garota 

judia Anne Frank e sua família residiram em um esconderijo nomeado por eles como 

Anexo Secreto. Optou-se por considerar a HQ como uma recriação inspirada em um 

diário íntimo, pois o uso do termo “adaptação literária” pode transmitir a ideia 

equivocada de que as HQ são uma subliteratura. Para Borges (2020) “adaptação 

literária” é uma: 

[...] nomeação que carrega em si valorações que favorecem a percepção de 
que as HQ são uma subliteratura, mantendo com a Literatura uma 
dependência em que haveria uma mera junção ilustrativa da imagem ao 
texto. Nesse caso, o texto escrito imperaria sobre as imagens, já que estas 
são apenas ‘enfeites’ (BORGES, 2020, p. 420). 

Ramos (2010) afirma que a linguagem das HQ é dotada de recursos próprios, 

como as legendas, os balões, as personagens, as linhas cinéticas, as onomatopeias, 

o tempo e o espaço; isto é, as HQ possuem uma linguagem autônoma. 

 

 

 

                                                            
1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem (PPGEL) da Universidade 
Estadual de Londrina (UEL). Bolsista da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior). Orientada pela professora Dra. Maria Isabel Borges. Colaboradora dos projetos de 
pesquisa Quadrinhos e Análise Linguística e Quadrinhos e Análise Linguística: as personagens em 
atuação nas novelas gráficas. Contato: natalia.mdejesus@gmail.com. 
2 Docente Adjunta do Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas da Universidade Estadual de 
Londrina (UEL). Coordenadora dos projetos de pesquisa citados e líder do Grupo de Pesquisa 
Quadrinhos e Análise Linguística (CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico). Orientadora e coautora deste trabalho. Contato: mariaborges@uel.br. 
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É muito comum alguém ver nas histórias em quadrinhos uma forma de 
literatura. [...]. Chamar quadrinhos de literatura, a nosso ver, nada mais é do 
que uma forma de procurar rótulos socialmente aceitos ou academicamente 
prestigiados (caso da literatura, inclusive a infantil) como argumento para 
justificar os quadrinhos, historicamente vistos de maneira pejorativa, 
inclusive no meio universitário. Quadrinhos são quadrinhos. E como tais, 
gozam de uma linguagem autônoma que usa mecanismos próprios para 
representar os elementos narrativos (RAMOS, 2010, p. 17). 
 

A HQ O diário de Anne Frank em quadrinhos não é uma subliteratura. Ela é 

uma recriação inspirada em um diário literário para a linguagem autônoma dos 

quadrinhos. Na HQ, a personagem Anne Frank narra em primeira pessoa os 

desafios cotidianos enfrentados por ela e os outros moradores do Anexo durante a 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Entre os relatos da garota, destacam-se 

reflexões sobre seus sentimentos e pensamentos a respeito da maneira como seus 

pais a tratavam. De Anne era cobrado um comportamento considerado pela 

sociedade como sendo digno de uma “boa moça”. Nesse sentido, destaca-se a 

importância de estudos sobre identidade e relações de gênero, visto que a 

construção da identidade é mais social do que biológica. Por meio de análises sobre 

relações de gênero, como a exposta neste trabalho, é possível, sob um olhar sócio-

histórico, compreender como ocorre a construção das identidades humanas e, dessa 

forma, tornar mais igualitárias as diferenças sócio-históricas impostas entre os 

gêneros. 

 

 

2. O objeto de estudo: O diário de Anne Frank em quadrinhos 

Anne Frank nasceu em 1929, em Frankfurt, na Alemanha. Em 1933, com a 

ascensão de Adolf Hitler ao poder, a família Frank emigrou para Amsterdã na 

Holanda. No mesmo ano, Otto fundou a empresa Opekta. Anne permaneceu em 

Frankfurt, sob a guarda de sua avó até 1934, quando se juntou à família na Holanda. 

Em 1939, eclodiu a Segunda Guerra Mundial, que durou até 1945. 

Após o fim da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), motivada, segundo 

Stevenson (2016), principalmente pela disputa territorial ocorrida entre países como 

a França, a Grã-Bretanha, a Áustria-Hungria, a Rússia, a Prússia, a Alemanha, os 

Estados Unidos (doravante EUA), a Itália e o Japão, foi estabelecido o Tratado 

Versalhes. Segundo Visentini (2003), por meio desse tratado, ficou acordado que os 

países que perderam a guerra, entre eles a Alemanha, sofreriam penalidades. A 
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Alemanha precisou renunciar todos seus territórios, colônias e material de guerra. O 

exército alemão foi reduzido e o país precisou indenizar as nações vencedoras, pois 

a Alemanha e seus aliados foram culpados pelo início da guerra. Todas essas 

penalidades contribuíram para que a Alemanha enfrentasse a maior crise econômica 

de todos os tempos. 

Ao assumir o poder do país em 1933, Hitler tinha como principal objetivo 

recuperar as colônias que pertenceram à Alemanha até o Tratado de Versalhes 

entrar em vigor. Diante disso, em 1939, as tropas alemãs invadiram a Polônia, antiga 

colônia alemã. A invasão foi o estopim para o início da Segunda Guerra Mundial, 

que durou até 1945, e contou com a ocorrência de combates violentos, como o 

ataque japonês à base naval de Pearl Harbor no Havaí e a explosão de bombas 

nucleares, lançadas pelos EUA, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, evento que 

provocou o rendimento do Japão, aliado da Alemanha, colocando fim à guerra. 

Durante o governo de Hitler, ocorreu o Holocausto judeu, isto é, o extermínio 

em massa dos judeus. Pereira (2013) afirma que o antissemitismo (movimento 

antijudeu) foi o grande motivador para a ocorrência do Holocausto. De acordo com o 

autor, ideias antissemitas circulavam entre os europeus desde meados do século 

XIX. Um elemento que contribuiu para a popularização do tema foi o nacionalismo. 

O longo século XIX poderia facilmente ser descrito como o século formativo 
das nações e identidades nacionais europeias, sobretudo em território 
continental. Isso teve impacto expressivo na maneira como os judeus eram 
encarados, especificamente na Alemanha, que teve sua unificação apenas 
na década de 1870, seu efeito não pode ser ignorado. Nesse contexto o 
nacionalismo desempenhou papel importante no processo de exclusão das 
minorias. É importante, primeiramente, fazer algumas considerações acerca 
do que é o nacionalismo e como ele se manifestou nesse momento 
histórico. Nacionalismo, segundo Bobbio, é a ideologização do conceito de 
nação, que nesse contexto está intimamente ligado a territorialidade 
(PEREIRA, 2013, p. 11). 

Em 1970, Otto von Bismark, chanceler da Alemanha, buscou "germanizar" 

determinados grupos, como os judeus. Hitler cresceu convivendo com ideias 

antissemitas e, ao assumir o poder da Alemanha, passou a defender a ideia de que 

o país deveria ser formado somente por alemães puros. Várias leis e decretos 

antissemitas foram criados na Alemanha. Segundo Neves (2018), judeus foram 

proibidos de exercerem determinadas profissões: advocacia, medicina, editoração, 

medicina veterinária, fiscalização, carreira militar. Em seguida, eles perderam o 

direito de exercer qualquer profissão. Destacam-se duas restrições impostas aos 
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judeus: o confisco de bens materiais e a proibição de crianças judias de 

frequentarem a escola pública. Com o passar do tempo, os judeus não podiam 

frequentar qualquer local público, sendo agredidos e banidos dos lugares. Em 

seguida, os judeus foram encaminhados para campos de concentração onde os que 

possuíam boa saúde exerciam trabalho escravo e os demais eram mortos em 

câmaras de gás. O Holocausto chegou ao fim somente em 1945, juntamente com o 

fim da guerra, quando a Alemanha se rendeu e seus rivais de combate conseguiram 

libertar os prisioneiros dos campos de concentração. Segundo Pereira (2013), 

aproximadamente seis milhões de judeus foram mortos durante o Holocausto. 

Em meio a este contexto, em 1942, ao completar treze anos, Anne recebeu 

um diário, presente escolhido por ela. Diante do agravamento da guerra e do 

antissemitismo, em maio de 1938, Otto se inscreveu para emigrar para os EUA. No 

entanto, em julho de 1941, por medo de receber espiões alemães, o governo 

americano proibiu a entrada de holandeses no país. Com a proibição estabelecida 

pelos EUA e sem obter sucesso ao tentar emitir visto que permitisse a entrada da 

família em outro país, os Frank não tinham para onde fugir. Em 5 de julho de 1942, a 

família se mudou para um esconderijo localizado no fundo da empresa de Otto, o 

local foi nomeado como Anexo Secreto. Uma semana depois, o casal van Pels3 e 

seu filho se mudaram para o Anexo. No dia 16 de novembro do mesmo ano, mais 

um membro foi recebido no esconderijo, o dentista Fritz Pfeffer. Os moradores do 

Anexo receberam ajuda de funcionários que trabalhavam na empresa de Otto e 

familiares desses funcionários. 

Os refugiados permaneceram no Anexo até de agosto de 1944, quando foram 

descobertos por policiais. Durante os dois anos em que permaneceu confinada, 

Anne relatou seus pensamentos mais íntimos em seu diário. Anne faleceu em 1945, 

no campo de concentração de Bergen-Belsen. Acredita-se que a morte ocorreu por 

exaustão, desnutrição e doenças epidêmicas comuns na época, como a febre tifo. 

Todos os moradores do Anexo morreram, exceto Otto, que encontrou o diário da 

filha e o tornou público em 1947. Sobre a publicação do diário, é relevante 

considerar que algumas páginas foram omitidas e não se tornaram públicas. A 

                                                            
3 Em seu diário, Anne utilizou pseudônimos para se referir à família van Pels e ao dentista Fritz 
Pfeffer. Dessa forma, os membros da família van Pels receberam o sobrenome van Dan e o senhor 
Fritz Pfeffer foi nomeado como Albert Dussel. Os pseudônimos foram mantidos em O diário de Anne 
Frank em quadrinhos (FOLMAN; POLONSKY, 2017).  
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censura ocorreu em relação às páginas em que Anne fazia comentários sobre 

sexualidade. 

Em 2017, o diário em prosa foi recriado por Ari Folman e David Polonsky, 

originando O diário de Anne Frank em quadrinhos, publicado pela editora Record no 

Brasil. Ao recriarem o diário de Anne para a linguagem quadrinística, os autores 

atenderam a um pedido da Anne Frank Fonds, sediada em Basileia, na Suíça. Cada 

trinta páginas do texto original foram transformadas em dez páginas do diário em 

quadrinhos. Folman (2017) esclarece sobre a criação do diário em quadrinhos. 

Em meu nome e no de David Polonsky, quero declarar que agimos com 
sensibilidade e consciência em relação às liberdades que tomamos, mas 
em todos os casos pesamos nossas opções com cuidado. Assumimos o 
projeto com a intenção de nos manter fiéis à memória e ao legado de Anne 
Frank. Nosso objetivo sempre foi preservar o espírito de Anne em cada um 
dos quadros que compõem o livro (FOLMAN; POLONSKY, 2017, p. 155). 

Na HQ, os pensamentos de Anne foram expostos sob o olhar dos autores 

Folman e Polonsky, buscando preservar aspectos marcantes da identidade de Anne 

Frank, como seu senso de humor, seu sarcasmo, sua preocupação com a escassez 

de alimento no Anexo, seus momentos de tristeza e desespero, sua aptidão para a 

escrita. Assim, O diário de Anne Frank em quadrinhos, além de retratar os horrores 

do Holocausto por meio da linguagem dos quadrinhos, pode ser considerada uma 

homenagem à memória de Anne Frank. 

 

 

2.1 Metodologia 

O objeto de estudo, neste trabalho, é a percepção de Anne Frank sobre seu 

corpo em O diário de Anne Frank em quadrinhos. A pesquisa realizada caracteriza-

se como bibliográfica. Para mostrar a percepção que Anne possuía a respeito de 

seu corpo, escolheu-se um momento do desenvolvimento narrativo: o período 

quando Anne residiu no Anexo Secreto. Optou-se por este recorte, pois o espaço do 

Anexo contribui para o aprisionamento externo e interno da personagem. A análise 

interpretativista foi realizada levando em consideração os seguintes recursos da 

linguagem dos quadrinhos: legendas, balões e construção visual da personagem 

(desenho, expressividade facial e corporal). Os teóricos da linguagem dos 
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quadrinhos utilizados como referencial teórico para este trabalho foram Cagnin 

(2014)4, Acevedo (1990), Ramos (2010) e Borges (2020). 

Além disso, com o intuito de observar como se constitui a identidade de Anne, 

a relação entre as personagens foi descrita. Para a construção da identidade 

feminina de Anne Frank, foram utilizados os estudos de Auad (2003), Bauman 

(2005), Beauvoir (1970; 1980), Goellner (2010), Gomes (2020), Perrot (2007), Scott 

(1995), Silva (2012) e Woodward (2012). O estudo ocorreu por amostragem, pois 

foram escolhidos alguns fragmentos5 da HQ em que estavam presentes elementos 

que possibilitaram a compreensão da ideia que Anne possui a respeito do próprio 

corpo. A escolha de fragmentos ocorreu devido à grande extensão da HQ. 

 

 

3. Identidade feminina 

Entre as diversas concepções existentes sobre a formação da identidade, 

neste trabalho, foi adotada a perspectiva de que a identidade é formada a partir das 

diferenças. Segundo Bauman (2005), na modernidade, a identidade pode ser 

considerada líquida e fluida; ela muda mediante a influência de qualquer força. 

Apesar de uma pessoa já nascer com uma identidade, essa identidade será 

redefinida ao longo de toda a sua vida.  

Silva (2012) esclarece que a afirmação de uma identidade é necessária, pois 

existem identidades diferentes. De acordo com Woodward (2012), dependendo das 

posições que uma pessoa ocupa, ela pode assumir diversas identidades, sendo que 

essas identidades podem entrar em conflito. Woodward (2012) e Silva (2012) 

concordam que a identidade e a diferença são determinadas de forma mútua; são 

interdependentes. As marcações das diferenças influenciam na formação das 

identidades. Para Woodward (2012), essas marcações ocorrem por meio de 

representações simbólicas ou de diferentes formas de exclusão social. Existem 

sistemas classificatórios que formam as duas marcações mencionadas. Tais 

                                                            
4 A obra Os quadrinhos: um estudo abrangente da arte sequencial, linguagem e semiótica de Antônio 
Cagnin foi publicada pela primeira vez em 1975. Neste trabalho, foi utilizada a edição publicada em 
2014. 
5 Utilizou-se o termo “fragmento”, porque a HQ analisada é composta por uma linguagem própria e 
autossuficiente, para a construção de sentidos em um texto cujo desenvolvimento narrativo se dá por 
meio de recursos e estratégias particulares da linguagem quadrinística. O uso de termos como 
“imagem” ou “figura” é conflituosa, visto que dá a ideia de que O diário em quadrinhos de Anne Frank 
é estruturado exclusivamente pela linguagem visual. No caso, sob a ótica de Folman e Polonsky 
(2017), as memórias e os registros de Anne são recriados a partir da linguagem quadrinística. 
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sistemas classificatórios partem do princípio da diferença para dividir as pessoas em 

grupos opostos, formando-se, assim, os grupos “nós” e “eles”; os grupos “eu” e 

“outro”. 

Nesse sentido, Silva (2012) salienta que as pessoas partem daquilo que elas 

não são, para definirem aquilo que elas são. A identidade é aquilo que se é: “sou 

jovem”; ela aparenta ser positiva e expõe características independentes. “Nessa 

perspectiva, a identidade só tem como referência a si própria: ela é autocontida e 

auto-suficiente. Na mesma linha de raciocínio, também a diferença é concebida 

como uma entidade independente” (SILVA, 2012, p. 74). No entanto, ao contrário da 

identidade, a diferença é aquilo que o outro é: "ela é velha". A diferença, nesse caso, 

assim como a identidade, remete a si própria. 

O autor menciona que o caráter afirmativo da identidade faz parecer que ela e 

a diferença não estão vinculadas. Quando uma pessoa diz que é brasileira, tem-se a 

impressão de que a identidade mencionada se esgota em si mesma. Porém, tal 

afirmação só é necessária quando se considera que, no mundo, existem 

nacionalidades que não são brasileiras. O mesmo ocorre em relação às afirmações 

sobre diferenças que só podem ser compreendidas ao serem relacionadas com 

afirmações feitas sobre a identidade. Desse modo, afirmar que uma pessoa é 

chinesa deixa implícita a afirmação de que ela não é brasileira. A mesma 

dependência pode ser notada nas diferenças quando as declarações sobre as 

identidades são negativas. Portanto, identidade e diferença são inseparáveis 

(SILVA, 2012). 

 
 

3.1 Feminismo e gênero 

Por meio da análise histórica do papel que a mulher desempenhou na 

sociedade ao longo dos séculos, Beauvoir (1970; 1980) afirma que os homens 

sempre foram detentores do poder. Segundo ela, aos poucos, as mulheres estão 

conquistando sua independência. No entanto, desde os primórdios do patriarcado, 

os homens acharam conveniente restringir as mulheres a uma posição de 

dependência. A partir dessa posição, a mulher se constituiu como Outro. “Desde que 

o sujeito busque afirmar-se, o Outro, que o limita e nega, é-lhe entretanto 

necessário: êle só se atinge através dessa realidade que êle não é” (BEAUVOIR, 

1970, p. 179). Nesse sentido, “Ninguém nasce mulher: torna-se mulher” 
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(BEAUVOIR, 1980, p. 9). O “ser mulher” não é definido por aspectos biológicos, 

psíquicos ou econômicos, e sim por um “conjunto da civilização”. 

Para Auad (2003), a expressão “relações de gênero” torna mais 

compreensíveis as desigualdades existentes entre homens e mulheres. De acordo 

com Scott (1995), o termo "gênero" começou a ser utilizado pelas feministas 

americanas para enfatizar que as distinções entre homens e mulheres baseadas no 

sexo eram, na verdade, fundamentadas socialmente. O termo também era utilizado 

por mulheres que afirmavam que o estudo das mulheres modificaria os paradigmas 

disciplinares. Atualmente, tem sido utilizado de duas formas:  

1) como sinônimo de “mulheres” que buscam uma legitimidade acadêmica para 

os estudos feministas. Nesse caso, o termo "gênero" sugere que as 

informações sobre as mulheres estão ligadas às informações sobre os 

homens. "Essa utilização enfatiza o fato de que o mundo das mulheres faz 

parte do mundo dos homens, que ele é criado nesse e por esse mundo 

masculino" (SCOTT, 1995, p. 74). 

2) para fazer referência às relações sociais existentes entre os sexos. O termo 

“gênero” é definido pela autora como: 

 
[...] uma forma de indicar ‘construções culturais’ — a criação inteiramente 
social de idéias sobre os papéis adequados aos homens e às mulheres. [...] 
‘Gênero’ é, segundo esta definição, uma categoria social imposta sobre um 
corpo sexuado (SCOTT, 1995, p. 74). 
 

O gênero, para Scott (1995, p. 85), define-se por meio de duas proposições: 

“[...] (1) o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas 

diferenças percebidas entre os sexos e (2) o gênero é uma forma primária de dar 

significado às relações de poder”. Auad (2003. p. 55) concorda com as ideias de 

Scott (1995) ao afirmar que “[...] falar gênero é algo mais do que falar das diferenças 

biológicas entre homens e mulheres”.  

Para Goellner (2010, p. 6), “Por gênero entende-se a condição social por meio 

da qual nos identificamos como masculinos e femininos”. Ela esclarece que gênero 

se difere de sexo, pois este último termo é utilizado para fazer referência às 

características físicas que diferenciam homens e mulheres. Para a autora, as 

masculinidades e as feminilidades são formadas na cultura; elas não são fixas. 

Auad (2003) elenca várias atitudes que a sociedade espera de homens e 

mulheres. Das mulheres, são esperados comportamentos ligados à delicadeza, à 
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meiguice, à fragilidade, à paciência e à organização. Espera-se que as mulheres se 

preocupem com a aparência física. Já dos homens, são aguardadas atitudes mais 

agressivas e corajosas, despreocupação com a aparência física e pouca aptidão 

para a realização de serviços domésticos. “Assim, as diferenças biológicas entre 

homens e mulheres são vistas pelas pessoas segundo as construções de gênero de 

cada sociedade” (AUAD, 2003, p. 57). A identidade feminina e a masculina são 

formadas a partir de uma oposição estabelecida entre os sexos. Homens devem 

rejeitar as características que se espera que uma mulher possua; o mesmo deve 

ocorrer com as mulheres. Gênero pode ser utilizado para fazer referências às 

construções sociais que definem masculino e feminino e que separam corpos 

femininos de corpos masculinos.  
Ao desenvolver estudos sobre o corpo, Perrot (2007) trata o corpo feminino 

como sendo constituído na história. Nele, estão cristalizadas as ideias do que é ser 

homem ou mulher em determinada sociedade e tempo histórico. Seguindo essa 

mesma concepção, Goellner (2010) esclarece que o corpo “[...] não é algo que 

temos, mas algo que somos”. As questões relacionadas ao corpo não se restringem 

a aspectos biológicos. Falar sobre o corpo é falar sobre subjetividade, sobre 

questões identitárias. O corpo é formado a partir de uma inter-relação entre natureza 

e cultura. Os aspectos naturais do corpo também são influenciados pela cultura, pois 

“[...] o corpo revela o tempo no qual foi educado e produzido” (GOELLNER, 2010, p. 

4). Em algumas culturas, por exemplo, as pessoas sentem vontade de comer a 

carne de um animal específico; o mesmo não ocorre em outras. Para a autora, os 

corpos são educados no meio social. 

[...] o corpo é educado por meio de um processo contínuo e minucioso, cuja 
ação vem conformando formas de ser, de parecer e de se comportar. 
Educa-se o corpo na escola e fora dela: na religião, na mídia, na medicina, 
nas normas jurídicas, enfim, em todos os espaços de socialização com os 
quais nos deparamos, cotidianamente, com recomendações, como, por 
exemplo, sobre o vestuário, a alimentação, o comportamento, a aparência, 
os gestos, a movimentação, as práticas sexuais, a saúde, a beleza, a 
qualidade de vida (GOELLNER, 2010, p. 4). 

Geralmente, o termo "corpo" é utilizado no singular. No entanto, quando o 

corpo é analisado sob a perspectiva cultural, fala-se sobre corpos no plural, pois os 

corpos são diferentes. Eles são formados por diversas construções culturais. Em 

cada cultura, existe um tipo de corpo desejável e outro tipo não desejável. A 

diferença entre os corpos torna necessária a observação das diferenças presentes 
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nos gêneros e nas sexualidades. "Essas marcas se inscrevem também nos corpos 

e, além disso, constituem a identidade dos sujeitos" (GOELLNER, 2010, p. 6). Nesse 

mesmo sentido, Gomes (2020) afirma que se tornou comum sustentar a ideia de que 

falar sobre gênero é falar sobre sexo e falar sobre sexo implica que se fale sobre 

corpos. “O corpo é natureza e cultura, sempre modificado e modificável” (GOMES, 

2020, p. 7). 

 
 
4. A construção da identidade feminina de Anne Frank: uma percepção do 
corpo 

Em O diário de Anne Frank em quadrinhos (FOLMAN; POLONSKY, 2017), é 

possível observar como Anne abordou assuntos relacionados ao corpo e como seu 

comportamento foi moldado por aspectos sociais. Recursos quadrinísticos como as 

legendas, os balões e as características visuais de Anne (expressões faciais e 

gestuais; desenhos) são primordiais para a construção da narrativa. Ramos (2010) 

descreve a legenda como um recurso da linguagem quadrinística que, na maioria 

das vezes, possui formato retangular e que pode ou não apresentar contorno. Por 

meio da legenda, a voz de um narrador é exposta. A legenda é recorrente em O 

diário de Anne Frank em quadrinhos, pois, por meio dela, Anne narrou sua história 

em primeira pessoa. 

Os balões, nos dizeres de Cagnin (2014), indicam o diálogo ocorrido entre as 

personagens. Acevedo (1990) caracteriza o balão: possui corpo e rabicho; isto é, um 

continente e um conteúdo, que pode este ser composto por linguagem verbal ou não 

verbal. Cagnin (2014) esclarece que a forma de um balão depende de seu autor, 

desse modo a variedade de formatos é infinita. No entanto, o balão-fala e o balão-

pensamento são os mais comuns. 

As expressões faciais e corporais transmitem as emoções das personagens. 

Cagnin (2014), Acevedo (1990) e Ramos (2010) concordam sobre a importância do 

rosto para a expressividade das personagens. Cagnin (2014) defende que a 

expressão facial é formada a partir da combinação de cinco elementos: as 

sobrancelhas, os olhos, as pálpebras, as pupilas e a boca. A combinação de tais 

elementos torna possível a formulação de um mil quinhentos, sessenta e seis 

expressões faciais. Acevedo (1990), por outro lado, afirma que dois elementos são 

capazes de formar a expressão facial: as sobrancelhas e a boca. Segundo Cagnin 
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(2014), Acevedo (1990) e Ramos (2010), o corpo também transmite expressividade. 

Cagnin (2014) afirma que o rubor facial enfatiza a exposição de emoções e 

sentimentos das personagens. Acevedo (1990) acrescenta que as expressões 

faciais ou corporais podem ser reforçadas pelo uso de sinais gráficos, linhas que são 

retratadas ao redor da personagem, como é possível observar no fragmento exposto 

a seguir 

 

Fragmento 1 - Comparação entre Anne e Margot Frank 

 

Fonte: FOLMAN; POLONSKY (2017, p. 34). 
 

No fragmento 1, há comparações entre Anne e sua irmã Margot. A legenda 

deixa subentendida a comparação recorrente entre as irmãs. Ambas as 

personagens eram constantemente comparadas por seus pais e outros moradores 

do Anexo. Margot era quem possuía um comportamento modelo, enquanto Anne era 

criticada por não ter um bom comportamento: ser tagarela, desorganizada, emotiva 

e questionadora. As comparações feitas entre as irmãs faziam Anne se sentir 

insegura e inferiorizada. No fragmento, é possível perceber o retrato das diferenças 

existentes entre elas. O humor de Anne era instável. Margot, por outro lado, 

demonstrava estar sempre calma, independentemente da situação. Nesse caso, ao 

retratar as personagens da cintura para cima, os autores deixaram evidenciam as 

expressões faciais e gestuais (com enfoque nos braços e mãos) das meninas.  

Na primeira vinheta6, ao contrário de Margot, Anne apareceu com os braços 

cruzados. Os braços cruzados, em um senso comum, indicam que a pessoa pode 

estar emburrada, entediada, impaciente ou de mau humor. Em seguida, Anne foi 
                                                            
6 Segundo Ramos (2010), os quadrinhos, também chamados de vinhetas por Acevedo (1990), são 
várias linhas reunidas que, de acordo com a intenção do quadrinista e do espaço de produção da HQ, 
podem apresentar diversos formatos. 
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retratada com os braços erguidos, as mãos fechadas, a boca aberta e os olhos 

fechados. Infere-se que a personagem estava se sentindo irritada. O rubor facial e 

as linhas cinéticas contribuem para reforçar tais sentimentos. Margot, no entanto, 

apareceu nos dois momentos com a mesma expressão facial (cantos externos das 

sobrancelhas e dos olhos projetados para baixo e boca reta), e os braços na mesma 

posição. Diante da observação da personagem, nota-se que ela estava calma; suas 

expressões faciais e corporais denotam serenidade. 

As comparações feitas entre Anne e Margot tornam evidentes as diversas 

diferenças existentes. Seguindo as ideias de Woodward (2012) e Silva (2012) sobre 

a identidade ser formada por meio das diferenças, nota-se que, no diário em 

quadrinhos, a partir das diferenças existentes entre as irmãs foram formadas suas 

identidades. 

 
Fragmento 2 - Doce segredo. 

 
Fonte: FOLMAN; POLONSKY (2017, p. 96). 
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Os balões-fala podem ser observados no fragmento 2, na terceira, na quarta e 

na quinta vinheta. Na primeira vinheta, Anne foi retratada admirando as mudanças 

ocorridas em seu corpo geradas pela puberdade, como o crescimento de seus seios. 

A expressão facial da personagem (boca com os cantos arqueados para cima, 

esboçando um sorriso), refletida no espelho, sugere satisfação. Na vinheta seguinte, 

a expressão gestual da garota (posição fetal, com os braços cruzados em frente à 

barriga) indica que ela estava sentindo dor. Na legenda, presente na terceira 

vinheta, Anne revelou que a dor que estava sentindo se tratava de uma cólica 

menstrual. Anne relatou que, apesar das dores e do desconforto causados pelo 

período menstrual, para ela, estar menstruando era o mesmo que estar guardando 

“um segredo doce”. A doçura relacionada ao segredo que Anne guardava, nesse 

caso, remete a algo bom. 

No entanto, é imposto socialmente que as mulheres considerem o período 

menstrual como um acontecimento positivo, pois espera-se que toda mulher queira 

gerar filhos e, por isso, valorize o bom funcionamento de seu ciclo reprodutivo. Nota-

se ainda um conformismo por parte da personagem em relação à dor que estava 

sentindo. A suavização da dor ocorre por meio do uso da expressão “doce segredo”. 

O uso dessa expressão também deixa transparecer delicadeza, característica que, 

segundo Auad (2003), se espera que faça parte da identidade feminina. 

Observa-se, assim, uma convergência com os pensamentos de Goellner 

(2010) sobre o corpo ser construído socialmente. Aspectos biológicos estão, na 

maioria das vezes, atrelados aos aspectos sociais. Como é possível perceber 

perante a análise das ações de Anne, uma mulher, além de possuir características 

fisiológicas que a definam como tal, deve se comportar, agir de acordo com o que a 

sociedade acredita ser um comportamento feminino. 

A expressão facial de Anne (olhos fechados e boca fechada com os cantos 

projetados para cima) retrata a percepção positiva que Anne tinha sobre seu corpo. 

Essa percepção que, como já mencionado, pode não ser genuína de Anne, mas 

influenciada por questões sociais externas. Ao se juntar com os demais moradores 

do Anexo que estavam sentados diante de uma mesa, eles questionaram Anne por 

ela estar com o semblante feliz. As indagações direcionadas a ela ocorreram por 

meio dos balões-fala. Otto foi o primeiro a perguntar como Anne estava. Em 

seguida, a senhora van Daan questionou a menina sobre qual ser o motivo que a 

estava fazendo sorrir. No fragmento, todos os olhares estão direcionados a Anne, 
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reforçando a curiosidade sentida pelas personagens. Os balões-fala, além de 

marcarem o diálogo entre as personagens, deixam em evidência que, em um 

espaço tão pequeno como o do Anexo Secreto onde as pessoas conviviam 

confinadas, qualquer mudança de comportamento, por menor que fosse, era 

percebida e questionada por todos. Como já dito em relação à comparação feita 

entre Anne e sua irmã, havia uma tendência por parte dos moradores do Anexo em 

buscar ajustar o comportamento de Anne ao comportamento considerado pela 

sociedade como adequado a uma jovem mulher. Esperava-se que Anne não fosse 

uma pessoa tão crítica e questionadora como era, estivesse sempre de bom humor, 

fosse organizada, paciente e estudiosa. 
 

Fragmento 3 - Sexo, assunto proibido. 

 
Fonte: FOLMAN; POLONSKY (2017, p. 102). 

 
Anne falava com naturalidade sobre assuntos considerados tabu na 

sociedade da época. Na legenda do fragmento 3, Anne relatou sobre o quanto o 

tema sexo era polêmico na escola ou em sua casa. O diálogo entre as personagens 

se dá novamente por meio dos balões-fala e confirma a narração de Anne presente 

na legenda. Apesar de não haver divisão entre as vinhetas, é possível inferir, graças 

à roupa trajada por Anne, que os diálogos ocorrem em dias diferentes. Tal fato 

reforça que, para Anne, falar sobre determinados assuntos era normal, e não motivo 

de constrangimento. Na primeira vinheta, o diálogo ocorreu entre Anne e Hanneli, 

sua amiga da escola. A expressão gestual de Anne deixa transparecer que, ao falar 

sobre melões, ela estava se referindo aos seios. Já as expressões faciais (olhos 

arregalados, sobrancelhas erguidas, mão tampando os lábios) e gestuais de sua 

amiga mostram que ela ficou envergonhada por ouvir a fala de Anne. 
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Na segunda vinheta, o diálogo ocorreu entre as irmãs Frank. Novamente, as 

expressões faciais e gestuais de Anne tornam clara sua fala. A garota fingiu estar 

abraçando e beijando alguém, confirmando que a fala exposta no balão era sobre 

uma cena erótica que ela viu em um filme. Margot foi retratada com os braços 

cruzados e repreendeu o comportamento de sua irmã mais nova. Nesse caso, 

verifica-se novamente como a diferença entre as irmãs contribuiu para a construção 

de suas identidades: Margot não falava sobre sexo; logo, para a sociedade 

tradicional da época, ela possuía um comportamento adequado para uma moça. 

Anne, por outro lado, estava fora dos padrões do que era considerado um bom 

comportamento. 

Na terceira vinheta, Edith ordenou que Anne nunca falasse sobre sexo com 

garotos. O tom de autoridade da mãe é marcado, principalmente, pelo gesto que ela 

fez com a mão: dedo indicador erguido em direção ao rosto de Anne. A autoridade 

de Edith torna-se ainda mais ressaltada à medida que Anne não respondeu nada, 

apenas a escutou; ou seja, Anne foi silenciada pela regra estabelecida por sua mãe. 

A fala de Edith vai ao encontro do posicionamento de Margot, mostrando uma 

afinidade entre mãe e filha e evidenciando que elas agem como a sociedade espera. 

Isto é, espera-se que as mães repreendam suas filhas ao falarem sobre sexualidade 

e que as mulheres, de forma geral, demonstrem indignação perante esse tipo de 

assunto, pois elas não devem ter desejos. No entanto, esse comportamento não se 

estende até Anne. 

Pode-se notar que Anne também se diferencia de sua mãe. A diferença entre 

elas foi mostrada em diversos momentos da narrativa. Anne via sua mãe como uma 

pessoa insensível e pouco carinhosa, características que, para ela, eram 

importantes na identidade materna. Anne acreditava que sua forma de agir 

(questionadora e desobediente no ponto de vista de seus pais) afetava a maneira de 

agir de Edith. Ao reler o que havia escrito sobre sua mãe em seu diário, Anne sentiu 

que foi severa demais com as palavras. 

Estava furiosa com mamãe (e, na maior parte do tempo, ainda estou). É 
verdade, ela não me entendia, mas eu também não a entendia. Como me 
amava, ela era terna e afetuosa, mas, por causa das situações difíceis em 
que eu a punha, e das tristes circunstâncias em que se encontrava, mamãe 
ficava nervosa e irritada, portanto consigo entender por que ela costumava 
ser ríspida comigo. Eu me ofendi, levei a coisa muito a sério e fui 
respondona e malcriada com ela; o que, por sua vez, deixou-a infeliz 
(FOLMAN; POLONSKY, 2017, p. 95). 
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No entanto, apesar de buscar compreender as atitudes de Edith, Anne não 

conseguia se aproximar dela. As diferenças entre mãe e filha causavam o 

afastamento de ambas. Na trama, Anne afirmou que era até mesmo difícil sentir 

amor pela mãe. 

Então, será que eu deveria sentir mais simpatia por mamãe? Será que 
deveria ajudá-la? E papai? Não posso, vivo imaginando outra mãe. 
Simplesmente, não posso. Como poderia? Ela nunca me contou nada sobre 
si mesma, e eu nunca pedi que contasse. O que sabemos dos pensamentos 
uma da outra? Eu não posso falar com ela, não posso olhar com amor 
aqueles olhos frios, não posso. Nunca! Se ela tivesse ao menos uma 
qualidade que se espera de uma mãe compreensiva — gentileza, ou 
amabilidade, ou paciência, ou alguma coisa —, eu continuaria tentando me 
aproximar dela. Mas amar essa pessoa insensível, essa criatura 
debochada, está se tornando mais e mais impossível a cada dia! Sua Anne 
(FOLMAN; POLONSKY, 2017, p. 108). 

Em relação a seu pai, Anne demonstrava sentir amor: “Amo tanto você, pai. 

Queria sentir o mesmo pela mamãe” (FOLMAN; POLONSKY, 2017, p. 39). No 

entanto, o amor que ela sentia pelo pai não anulava as diferenças existentes entre 

eles. Em alguns momentos, Anne acreditava que os pais não a compreendiam. A 

menina não se sentia à vontade para conversar com os pais sobre os dilemas de 

uma adolescente, sobre o quanto ela se sentia sozinha no Anexo Secreto. Ao 

mesmo tempo em que admitia ter o pai como exemplo a ser seguido — “Eu me guio 

por papai, e não há ninguém no mundo que eu ame mais” (FOLMAN; POLONSKY, 

2017, p. 90) — Anne também afirmava não ter em quem se espelhar para se tornar 

o que ela considerava ser uma “boa pessoa”. Ao refletir sobre sua relação com os 

pais, Anne desabafou: 

[...] papai e mamãe não percebem suas próprias incapacidades nem como 
eu os culpo por me decepcionarem. Será que existem pais que façam os 
filhos plenamente felizes? Às vezes acho que Deus está querendo me 
testar, agora e no futuro. Vou ter de me tornar uma boa pessoa por conta 
própria, sem ninguém para servir de modelo ou me aconselhar, mas no fim 
isso vai me tornar mais forte. Eles não são coerentes no modo como me 
tratam. Um dia dizem que Anne é uma garota sensata e que pode saber de 
tudo, e no dia seguinte Anne é uma bobalhona que não sabe de nada e 
imagina que aprendeu nos livros tudo o que precisa! Não sou mais o bebê e 
a queridinha mimada que provocava risos com tudo o que fazia. Tenho 
minhas próprias ideias, meus planos e ideais, mas ainda não consigo 
verbalizá-los (FOLMAN; POLONSKY, 2017, p. 91). 

Percebe-se uma crise identitária de Anne estabelecida pelo conflito existente 

entre o que é se uma “boa pessoa” para a sociedade e o que é ser uma “boa 

pessoa” para ela. Anne sentia falta de ter uma proximidade maior com os pais. Otto 
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e Edith agiam, basicamente, impondo regras a Anne, mas ela demonstrava que 

gostaria de dialogar mais com os eles. Para Anne, ser uma “boa pessoa” não se 

resumia a seguir regras de etiqueta, e sim ser uma pessoa independente, que 

possuísse conhecimentos sobre diversos assuntos e fosse capaz de expor seus 

pensamentos. Anne desejava que existisse um modelo de educação externo a ela 

com o qual ela pudesse se identificar. As confidências de Anne, presentes no diário 

em quadrinhos, indicam que ela sentia falta de ter uma companhia e, durante 

meses, seu único confidente foi seu diário. A solidão da menina diminuiu quando ela 

se tornou amiga de Peter van Daan. Até então, Anne agia como era esperado 

socialmente: tinha como confidentes outras meninas da mesma idade e um diário. A 

amizade entre Anne e Peter representa, assim, uma quebra de padrões. 

Diante dos diálogos ocorridos entre as personagens, um momento da 

narrativa que merece destaque é a conversa que Anne e Peter tiveram sobre o gato 

dele. Durante a conversa, Anne afirmou que acreditava que o animal era uma gata, 

mas Peter esclareceu que o gato havia sido castrado. Ao falar sobre a castração do 

gato, Peter usou o termo "órgão sexual". Anne informou ao menino que esses 

órgãos possuem nomes. A partir desse momento, Peter e Anne passaram a 

conversar sobre o nome dos órgãos sexuais. Anne opinou sobre a conversa ocorrida 

entre ela e Peter: 

Somente no jantar me dei conta: Bom, isso realmente aconteceu! Uma 
conversa tão incrível com Peter. Eu nunca tinha falado sobre essas coisas 
com uma garota num tom de voz tão normal. Também estou certa de que 
não era isso que mamãe quis dizer quando me alertou sobre os garotos. 
Apesar de tudo, não me senti normal durante todo o dia. Quando pensava 
na conversa, ela me parecia estranha. Mas aprendi pelo menos uma coisa: 
há pessoas jovens, mesmo do sexo oposto, que podem conversar sobre 
essas coisas naturalmente, sem piadinhas (FOLMAN; POLONSKY, 2017, p. 
103). 

Ao observar o relato de Anne, é possível notar como a identidade da 

personagem foi construída por meio das diferenças em relação a Peter. Há uma 

identificação entre as eles. Anne se identificou com a maneira com que Peter se 

comportou durante a conversa que tiveram sobre órgãos sexuais. Porém, também 

se observa um afastamento entre as personagens relacionado ao que se espera de 

Peter, isto é, que pessoas jovens, principalmente homens, façam piadas ao 

conversarem sobre assuntos ligados à sexualidade. Nota-se ainda que, no relato, 

Anne deixa transparecer um conflito de identidade. Ela descreveu a conversa que 
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teve com Peter como “incrível” e disse ter se surpreendido com a naturalidade com 

que falaram sobre a sexualidade e, ao mesmo tempo, se preocupou em não 

desrespeitar as ordens dadas por sua mãe (presentes no fragmento 3) sobre não 

falar com garotos a respeito de sexo. Além disso, mesmo considerando a conversa 

com Peter como positiva, Anne afirmou que se sentiu estranha após dialogar com o 

garoto. Diante disso, fica evidente que o comportamento de Anne era 

constantemente guiado pelos conselhos dados por seus pais, que eram 

influenciados por uma visão machista-patriarcal. Isto é, como afirma Auad (2003), as 

visões patriarcais são advindas de relações hierárquicas caracterizadas pela 

opressão feminina. Apesar de ter conversado pouco tempo com Peter sobre órgãos 

sexuais, a conversa gerou várias reflexões em Anne. No dia 24 de março de 1944, 

ela escreveu: 

Gostaria de perguntar se Peter sabe como são as garotas, lá na parte de 
baixo. Não acredito que os garotos sejam tão complexos quanto as garotas. 
Dá para ver facilmente como eles são, pelas fotos ou pinturas de homens 
nus, mas com as mulheres é diferente. Nas mulheres, os órgãos genitais, 
ou como quer que se chamem, estão escondidos entre as pernas. Peter 
provavelmente nunca viu uma menina tão de perto. Para dizer a verdade, 
nem eu. Garotos são muito mais fáceis. Como eu poderia descrever as 
partes de uma garota? Pelo que Peter diz, posso ver que ele não sabe 
exatamente como tudo se encaixa. Ele estava falando sobre o 
"Muttermund"*, mas isso fica por dentro, onde não dá para ver. Tudo é 
muito bem arrumado em nós, mulheres. Até eu ter 11 ou 12 anos, não 
notava que havia outros lábios por dentro, pois não dá para ver. Ainda mais 
engraçado é que eu achava que a urina saía pelo clitóris. Um dia, perguntei 
a mamãe o que era aquela protuberância, e ela disse que não sabia. Ela 
realmente sabe bancar a imbecil quando lhe convém! (FOLMAN; 
POLONSKY, 2017, p. 120) 7. 

Observa-se, na narração de Anne, que ela não conseguia obter informações 

sobre o funcionamento de seu corpo ao conversar com sua mãe. Percebe-se que a 

garota construía uma expectativa sobre a mãe que não se tornava realidade, o que 

favorecia o afastamento entre elas. A falta de explicações vindas de Edith não 

impediu que Anne buscasse sanar suas dúvidas por meio de outras fontes, como os 

livros. Entre as diversas questões abordadas por Perrot (2007) sobre o corpo, está o 

sexo das mulheres. De acordo com ela, o sexo é uma diferença anatômica que 

distingue os seres humanos como homens ou mulheres. Ao longo da história, o sexo 

feminino, isto é, a vagina, foi vista como um defeito da natureza. A mulher era 

considerada um ser humano incompleto. A sexualidade feminina é vista como um 
                                                            
7 Na mesma página onde consta a citação exposta, há uma nota de rodapé por meio da qual foi 
esclarecido que a palavra Muttermund significa “colo do útero”.  
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mistério. "O sexo das mulheres deve ser protegido, fechado e possuído. Daí a 

importância atribuída ao hímen e à virgindade" (PERROT, 2007, p. 64). Para Anne, 

no entanto, assim como o período menstrual era considerado um "doce segredo" 

(fragmento 2), a anatomia sexual feminina era motivo de admiração, principalmente 

a organização do sistema reprodutor. Anne se reconhecia e se identificava como 

mulher, mas existia um conflito sobre como isso deveria ser representado 

socialmente. 

Anne viu em Peter o mais próximo do que ela podia considerar como uma 

companhia. A aproximação entre as personagens evolui de uma amizade para um 

romance. O relacionamento existente entre Anne e Peter interferiu na identidade da 

menina. Ao lado de Peter, surgiu uma segunda Anne, uma Anne que "nunca é 

confiante demais ou divertida, mas que só quer amar e ser amada" (FOLMAN; 

POLONSKY, 2017, p. 131). Anne passava a maior parte do tempo com Peter no 

sótão ou no quarto do menino onde se encontrava a escada que levava até o sótão. 

"Hoje, como faço todas as manhãs, acordei e fui direto para o sótão de Peter" 

(FOLMAN; POLONSKY, 2017, p. 110). 
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Fragmento 4 - O Anexo Secreto. 

 
Fonte: FOLMAN; POLONSKY (2017, p. 132). 

 

Como é possível observar no fragmento 4, o sótão e o quarto de Peter 

ficavam mais distante do restante dos cômodos que formava o Anexo. Desse modo, 

os dois cômodos eram os únicos locais que possibilitavam um pouco de privacidade 

para as personagens. Foi com Peter que Anne deu seu primeiro beijo. No dia 16 de 

abril de 1944, Anne relatou: “Querida Kitty, guarde a data de ontem, porque foi um 

dia memorável para mim. Não é importante para qualquer garota o dia de seu 

primeiro beijo? Bom, não é menos importante para mim” (FOLMAN; POLONSKY, 

2017, p. 130). Diante do relacionamento afetuoso que estava estabelecendo com 

Peter, Anne decidiu que seria importante informar seu pai sobre os fatos que. Ao 
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receber a informação, Otto impôs uma série de regras que deveriam ser seguidas 

por Anne. 
 

Fragmento 5 - O agir de uma “boa moça”. 

 
Fonte: FOLMAN; POLONSKY (2017, p. 132). 

 

No fragmento 5, foram expostas as restrições impostas a Anne por seu pai. 

Placas de trânsito foram ressignificadas ao serem inseridas na narrativa. No trânsito, 

a primeira e a terceira placa são utilizadas para indicar algum aviso, já a segunda 

placa avisa que algo é proibido. A cor vermelha reforça o sinal de alerta transmitido 

por elas. Além disso, a própria função das placas é de regulamentar o trânsito. A 

primeira ordem dada por Otto foi que Anne não deveria ir com frequência ao sótão 

se encontrar com Peter. Em um segundo momento, o pai da menina a aconselhou a 

não dar liberdade a Peter. Provavelmente, o pai se referiu à ocorrência de contatos 

físicos entre os adolescentes. Os olhos piscando e a maquiagem atribuíram 

sensualidade ao rosto que compõe a placa. Por se tratar de uma placa que, no 

trânsito, expressa que algo é proibido, no fragmento, ela significa que é proibido 

sensualizar. 
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Na terceira placa, percebe-se uma distinção de gênero. Homens devem ser 

conquistadores, insistentes na conquista. Às mulheres cabe o papel de impor limites 

aos homens. Essa questão converge com as ideias de Auad (2003) sobre as 

oposições estabelecidas entre os sexos influenciarem na formação das identidades. 

Homens e mulheres não devem agir como se espera que aja o sexo oposto. Anne, 

nesse caso, deveria rejeitar uma característica que se acreditava ser masculina, ou 

seja, ela não deveria ser ativa no momento da conquista. 
Em seguida, pássaros foram retratados para fazer alusão a Anne e Peter. O 

aprisionamento de ambos é exposto por meio dos pássaros engaiolados. Ao retratar 

os dois pássaros presos, representando Anne e Peter, tem-se a ideia de igualdade 

entre as personagens. No entanto, na última imagem do fragmento, Anne é vista por 

seu pai como alguém que pode machucar Peter. Isto é, apesar de as personagens 

estarem isoladas da sociedade, Anne se encontrava em uma situação ainda mais 

deplorável, pois era vista como causadora de desilusões. Esse fato pode ser 

associado à sociedade atual em que a mulher é culpabilizada por situações como 

estupro, por exemplo. Ao sofrerem abuso sexual, muitas vítimas são consideradas 

culpadas pela sociedade por estarem usando determinado tipo de roupa ou 

frequentando algum local específico tarde da noite. 

Nota-se que, ao afirmar que Anne podia machucar Peter, Otto se contradisse. 

Durante todo o fragmento, o pai de Anne transmitiu a mesma ideia por meio de sua 

fala: o homem é o agente ativo, enquanto a mulher é o agente passivo; é o homem 

quem deve tomar a iniciativa na conquista, por exemplo. Porém, na última vinheta, 

Anne pode ser vista como quem pratica a ação e Peter é o agente passivo. Em 

relação à identidade de Otto, percebe-se que a percepção conflitante que ele tem a 

respeito de sua filha mais nova favorece a constituição de uma identidade formada a 

partir de contradições, característica que, segundo Woodward (2012), é inerente à 

formação identitária. Apesar de ver Anne como uma menina inocente, que devia se 

comportar conforme os padrões sociais que a tornariam uma “boa moça”, Otto sabia 

que sua filha era independente e não hesitava em expor suas opiniões sobre 

qualquer assunto. Talvez, isso justifique a maior afinidade que Anne possuía com 

Otto em comparação com a relação estabelecida entre ela e Edith. Apesar de todas 

as restrições impostas por Otto, é possível notar que Anne tentou se desvencilhar do 

aprisionamento em que se encontrava. Revoltada com a reação de seu pai ao saber 
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do relacionamento entre ela e Peter, Anne escreveu uma carta destinada a Otto 

dizendo como estava se sentindo em relação às restrições impostas por ele. 
 

Fragmento 6 - Uma tentativa de libertação. 

 
Fonte: FOLMAN; POLONSKY (2017, p. 133). 

 

Por meio do fragmento 6, expõe-se o conteúdo da carta que Anne escreveu a 

seu pai. Na carta, Anne demonstrou estar decepcionada por seu pai não ter notado 

o quanto ela estava se sentindo só. Afirmou possuir autonomia em relação aos seus 

pensamentos e à maneira como ela pensava, via e percebia seu corpo. Na carta, a 

menina ainda salientou que, a partir daquele momento, não justificaria seus atos a 

ninguém e que se comportaria como achava que deveria se comportar. A fala de 

Anne deixa nítida a sua indignação perante a falta de atenção dos pais e seu 

desespero por se libertar de todas as regras comportamentais impostas a ela até 

aquele momento. Porém, o fato de ter escrito uma carta ao pai ao invés de 

conversar com ele pessoalmente indica que Anne tinha receio de dizer tudo o que 

pensava a Otto. Ao relatar suas opiniões ao pai por meio de uma carta, Anne não 

precisaria ver o olhar de desaprovação do pai ao ler seu texto, nem enfrentar de 

imediato as repressões que provavelmente sofreria. No fragmento, o distanciamento 

entre Anne e seu pai é marcado pela carta e pelo comprimento do braço de Anne. 
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Além disso, as expressões faciais das personagens são fundamentais para se 

perceber o que eles estavam sentindo: Anne exala determinação; Otto, todavia, foi 

retratado com os braços cruzados, que, associados às suas sobrancelhas 

direcionadas para o centro da testa, mostram o quanto a personagem desaprovou 

rebeldia de sua filha. 

Na sequência, são acrescentadas algumas considerações obtidas a partir da 

análise do diário em quadrinhos. 

 

 

5. Considerações finais 

Percebe-se que a identidade de Anne é feminina, pois ela se compreendia 

como mulher e não demonstrava estranheza em relação aos aspectos biológicos 

ligados ao seu corpo, como a menstruação e a anatomia do órgão sexual feminino. 

No entanto, ao levar-se em consideração que o corpo não é constituído somente por 

elementos biológicos, mas também por aspectos sociológicos, nota-se que se Anne 

encontrava em conflito. O conflito era gerado pela forma como ela gostaria de se 

comportar e pelo padrão comportamental imposto socialmente a ela. Isso fica 

evidente em um trecho do diário em quadrinhos (FOLMAN; POLONSKY, 2017, p. 

103), já citado neste trabalho. Na ocasião, Anne tentou romper com os padrões 

sociais ao conversar com Peter sobre os nomes atribuídos aos órgãos sexuais, 

porém ela acabou cedendo a tais padrões. Anne agiu seguindo os padrões 

impostos, pois, após conversar com o garoto, demonstrou estar preocupada com a 

possibilidade de ter desrespeitado a ordem dada por sua mãe sobre ela não poder 

falar com garotos a respeito de sexo. 

Além disso, mesmo se surpreendendo com a maturidade da conversa, Anne 

afirmou não ter se sentido normal após conversar com Peter. Esse desconforto 

provocado pelo diálogo que teve com o amigo pode ter sido gerado pela imposição 

de um pensamento que Anne cresceu acreditando ser o certo: falar sobre assuntos 

relacionados ao corpo e à sexualidade não faz parte do comportamento de uma “boa 

moça”. Além da identidade feminina, foi possível perceber em relação à Anne uma 

conexão com a identidade de uma garota de 14 anos, pois era assim que seus pais 

a enxergavam. No decorrer da narrativa, Anne demonstrou aceitação por seu corpo, 

ansiedade por vê-lo se desenvolvendo e curiosidades a respeito de como ele 

funcionava. No entanto, suas as vontades foram impedidas de serem realizadas, 
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pois ela se encontrava duplamente aprisionada. Anne Frank estava presa no local 

onde residia, o Anexo Secreto, e aprisionada pelas imposições sociais que, no diário 

em quadrinhos, foram representadas, principalmente, por seus pais. 
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Bar doce lar: o consumo de bebida alcoólica como tema na 
decoração dos interiores domésticos do blog Do Edu 

 
Lindsay Jemima Cresto 1 

Marinês Ribeiro dos Santos 2 
 

1. Introdução 

A decoração dos interiores domésticos é um tema popular e assunto tratado 

nos mais variados tipos de mídia: revistas, programas de televisão, blogs, perfis nas 

redes sociais como Instagram, Facebook, canais no Youtube e plataformas recentes 

como o Pinterest, voltado principalmente às imagens. As novas mídias e redes 

sociais ganharam destaque como parte das práticas de consumo cotidianas, com a 

crescente utilização de computadores com acesso à internet e smartphones. 

Segundo a Associação Brasileira de Design de Interiores, cerca de oito bilhões das 

imagens do Pinterest são relacionadas à decoração e ao design, ficando atrás 

apenas dos temas sobre culinária e moda (ABD, 2019).  

As mídias de estilo de vida (jornais, revistas, programas de televisão, blogs, 

etc.) produzem e divulgam determinados valores, conhecimentos e comportamentos, 

visando “educar” consumidores/as com base nas práticas de consumo (HOLLOWS, 

2008). Joanne Hollows (2008) argumenta que as mídias fornecem sugestões de 

atividades ligadas à produção do lar, embora ofereçam oportunidades limitadas de 

construção de estilos de vida que permitam “jogar” com as identidades. A 

decoração, desta forma, abrange práticas culturais e de consumo que influenciam a 

formação da subjetividade e das identidades e impactam na formação de 

comportamentos e atitudes.   

Os blogs de decoração se multiplicaram no Brasil nos anos 2000, com 

variadas abordagens: dicas de organização, abordagens voltadas à personalização 

como o “faça você mesmo” e os relatos do tipo “diário da reforma”, que narram as 

experiências de moradores/as para decorar a casa, geralmente o primeiro imóvel 

fora da casa dos pais ou o primeiro imóvel próprio. Dentre os blogs de decoração, 

destaca-se o Do Edu, criado em 2012 pelo publicitário Eduardo Mendes, com a 
                                                            
1 Doutora em Tecnologia e Sociedade pelo Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade 
(PPGTE) da UTFPR (2019). Docente do Departamento Acadêmico de Desenho Industrial da UTFPR. 
lindsayjcresto@utfpr.edu.br. 
2 Doutora em Ciências Humanas pela UFSC (2010). Docente do Departamento Acadêmico de 
Desenho Industrial e do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade (PPGTE) da 
UTFPR. Orientadora. ribeiro@utfpr.edu.br. 



129 
 

intenção de promover a decoração dos interiores domésticos como um hobby 

acessível aos/as leitores/as que não possuem conhecimentos sobre decoração, mas 

que se interessam pelas práticas de personalização como do it yourself (DIY), ou 

“faça você mesmo”. O Do Edu é apresentado como um blog de decoração 

masculina, “sem frescura” e “com personalidade”, para quem se interessa em 

“colocar a mão na massa”.  O Do Edu destaca-se dos outros blogs de decoração ao 

adotar uma linguagem com muitas gírias e palavrões, buscando uma intimidade com 

os leitores presumidos como homens. Inicialmente focado nas experiências pessoais 

de seu proprietário, o blog cresceu e se transformou em loja, clube de assinaturas, 

serviços de decoração de interiores, cursos e ampliou muito a audiência.  

No blog Do Edu as representações de gênero estabelecem marcos de 

visibilidade para certas atividades e comportamentos, funcionando como códigos de 

masculinidades. Esses códigos legitimam discursos e operam na afirmação de 

diferenças que privilegiam hierarquias entre atividades e práticas, resultando em 

visões desiguais sobre masculinidades e feminilidades na sociedade. Entendo, de 

acordo com Stuart Hall (1997), que a representação diz respeito ao processo por 

meio do qual os membros de uma determinada cultura utilizam a linguagem para 

produzir significado. O gênero é influenciado pelas representações e impacta na 

auto representação de sujeitos, por meio das tecnologias sociais, como as mídias, 

que promovem discursos e práticas cotidianas (DE LAURETIS, 1994). As 

tecnologias de gênero são tecnologias sociais baseadas em um conjunto de técnicas 

fotográficas, biotecnológicas, cinematográficas e cibernéticas que constituem 

performativamente a materialidade dos sexos, produzindo sujeitos de enunciação e 

de ação (PRECIADO, 2008). 

O design de interiores e de produtos altera a percepção não apenas dos usos, 

mas de outros aspectos como a valorização ou não de uma atividade, em qual local 

é desenvolvida e quem utiliza esses produtos. As visões de gênero são anteriores à 

concepção dos artefatos e estão incorporadas nos mesmos. O design, deste modo, 

pode reproduzir diferenças e desigualdades fundamentadas em concepções de 

gênero, ou subverter códigos culturais e sociais, buscando uma igualdade de gênero 

que promova valores mais elevados, sem a necessidade de estabelecer diferenças 

binárias. 

Podemos pensar no gênero como “algo que pode atuar como instrumento de 

contestação das normas, de reivindicação de outras maneiras de ser e estar no 
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mundo” (SANTOS, 2013). O gênero não é uma categoria fixa, e deve ser discutido e 

pensado a partir das dinâmicas das relações sociais, como categoria ativa e 

relacional. A diferença sexual é discutida com base em características biológicas, 

naturalizando também diferenças e desigualdades quanto à atuação de homens e 

mulheres na sociedade. 

Como a proposta de decoração masculina do blog Do Edu constrói discursos 

e práticas sobre gênero por meio das materialidades foi o questionamento que 

orientou o desenvolvimento de uma tese de doutorado, que deu origem a este artigo. 

Entendo, desta forma, que o blog de decoração Do Edu é parte de um processo de 

formação da cultura, pois compartilha significados sobre as práticas de consumo 

doméstico, sobre design e gênero. 

 
 
 
2. O blog Do Edu 

O Do Edu foi criado em 2012 pelo publicitário Eduardo Mendes, com o 

objetivo de “falar de decoração de um jeito prático e sem muitas firulas” (DO EDU, 

2015, n.p.). Idealizado para se comunicar com um público presumido como 

masculino, o blog compartilha sugestões e dicas de decoração com ênfase no 

conceito do it yourself (DIY) ou “faça você mesmo”, como é mais conhecido no 

Brasil. O Homens da Casa se apresenta como um blog com uma proposta de 

decoração masculina, tratada como “decoração sem frescura”, conforme anunciava 

o subtítulo usado até 2014. No Do Edu os/as leitores/as são convidados/as a 

“colocar a mão na massa”, privilegiando as práticas de personalização conhecidas 

como “faça você mesmo” na construção de uma decoração entendida como 

masculina.   

A linguagem usada para se comunicar com o público que segue o blog 

também é uma parte importante na proposta de decoração masculina promovida 

pelo Do Edu. Eduardo Mendes afirma que escreve como se estivesse “sentado no 

sofá da sala do leitor e batendo um papo com ele (o leitor). É assim que eu faço. 

Quem quer um tutorial ou texto quadrado, compra revista” (DO EDU, 2015, n.p.). 

Para fugir do “texto quadrado”, Mendes frequentemente adota palavrões, gírias ou 

expressões populares nas redes sociais, que servem como elogios, brincadeiras ou 

estratégia de aproximação para se dirigir aos/as seguidores/as. Exemplos desse tipo 

de estratégia são as expressões “cuecas”, para se dirigir aos leitores homens, e 
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“calcinhas” para identificar as mulheres colunistas do blog e “meninas” para se dirigir 

às leitoras de modo geral. 

O Do Edu é dividido em seis seções: Clube de assinatura, DIY, Inspiração, 

Leitor, Studio, Posters. As seções sofreram mudanças ao longo dos anos de 

existência do blog, com certas ênfases em algumas seções em determinados 

momentos e ocultamentos ou substituições em outros períodos. As seções refletem, 

de certa forma, os interesses e preferências na decoração de Eduardo Mendes e a 

profissionalização do blog ao longo dos anos. 

A seção do Leitor contém as subseções Galeria do leitor, DIY do leitor e Leitor 

Ninja. As subseções apresentam os projetos produzidos e enviados pelos/as 

leitores/as ao blog, para que sejam publicados nas subseções correspondentes. As 

subseções Galeria do leitor e DIY do leitor publicam projetos dos/as leitores/as. 

Geralmente são projetos menores e específicos, tais como acabamentos de 

paredes, confecção ou reforma de pequenos móveis e objetos.  

Os ambientes reformados e decorados de acordo com as sugestões do Do 

Edu são publicados na seção Leitor Ninja, que sempre teve grande visibilidade por 

se tratar do espaço de valorização dos projetos no estilo “faça você mesmo” 

executados por seguidores/as. O projeto é escolhido por Eduardo Mendes e então 

publicado como o Leitor ninja do mês. Mendes apresentou a seção Leitor Ninja em 

2013 da seguinte forma: “tá estreando uma nova seção no blog: Leitor Ninja 
[ênfase no original]. Aqui vão aparecer projetos de leitores que se empenharam e 

mudaram um cômodo no braço” (DO EDU, 2013, n.p.).  

 

 

3. Análise de imagens 

O roteiro de análise foi desenvolvido com base nas fichas e procedimentos de 

análise de imagens fotográficas propostos por Ana Maria Mauad (2005) e o roteiro 

para análise de imagens de Martine Joly (2000). Ana Maria Mauad (2005) defende 

que devemos considerar na análise histórica de imagens técnicas3 alguns aspectos 

                                                            
3 Segundo Arlindo Machado, imagem técnica é uma classificação que se refere a um “campo de 
fenômenos visuais e audiovisuais em que a intervenção da técnica produz uma diferença no universo 
das imagens, marcando muitas vezes uma cisão, uma distância em relação às imagens do homem, 
às suas imagens interiores” (MACHADO, 2013, p. 204). Machado (2013) discute a questão das 
imagens técnicas, argumentando que imagens artísticas e visuais também utilizam técnicas, mas a 
classificação de “imagem técnica” está associada às imagens que adotam recursos de intervenção, 
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fundamentais: o papel da tecnologia nos processos de produção de sentido; a 

definição de um circuito social de produção de imagens técnicas; o papel dos 

sujeitos sociais como mediadores da produção cultural, a capacidade narrativa das 

imagens técnicas e a dimensão temporal dessas imagens. Esses aspectos são 

importantes para analisar as imagens da seção Leitor Ninja, pois são fotografias 

produzidas por um público consumidor de imagens de decoração que circulam por 

diversas mídias. Neste sentido, a formação do olhar influencia o processo de 

produção, circulação e consumo dessas imagens.  

Mauad (2005) divide a análise em duas partes: a primeira parte trata do 

conteúdo da imagem, de todos os elementos que podem ser observados na imagem 

fotográfica, como pessoas retratadas, objetos e seus atributos. A segunda parte 

busca identificar e listar os aspectos plásticos ou da linguagem visual, presentes na 

imagem. São observados arranjos e composição, iluminação, cores, ângulos, 

enquadramentos, tamanho, orientação da fotografia, etc. 

As fotografias envidas pelos/as leitores/as são imagens fixas, nas quais as 

formas de captação/produção de imagens não são possíveis de serem 

determinadas, assim como as possíveis edições e manipulações das fotografias não 

podem ser definidas. De acordo com Eduardo Mendes, não são exigidos requisitos 

muito específicos para as imagens, somente que sejam “de boa qualidade” e não há 

uma exigência quanto à quantidade mínima ou máxima de imagens. Segundo 

Mendes, o importante é que as imagens documentem o processo, as etapas e o 

ambiente antes de ser transformado. O objetivo do roteiro é auxiliar a compreender 

como as imagens contribuem na representação de um tipo de decoração entendida 

como masculina e como funcionam como potenciais fontes de discussão sobre 

cultura material e gênero.  

Considero que as fotografias foram criadas e produzidas pelos/as leitores/as 

que, por sua vez, fornecem poucas informações sobre as mesmas. Como a 

estratégia é usar imagens como narrativas ou registros das experiências ligadas à 

decoração, a sequência de fotografias é utilizada para descrever o processo de 

execução do projeto de decoração, explicando os procedimentos e técnicas de 

acabamento adotados, com imagens do “antes de depois” para mostrar a 

transformação do ambiente decorado.  

                                                                                                                                                                                          
como a fotografia que utiliza a câmera fotográfica, entendo desta forma “toda representação plástica 
enunciada por ou através de algum tipo de dispositivo técnico” (MACHADO, 2013, p. 202). 
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A imagem do ambiente completo decorado é tratada pelos/as leitores/a como 

o resultado final de várias outras etapas e de outras imagens. Para a análise de 

imagens da seção Leitor Ninja, adotei o que chamei de “imagem de capa”: a imagem 

que abre a publicação de cada projeto na seção Leitor Ninja. Como a quantidade 

varia de projeto para projeto (algumas publicações possuem desde seis até trinta e 

seis imagens), adotei este método de analisar a imagem de capa como forma de 

destaque no conjunto. Mesmo adotando uma imagem para a ficha, considero todas 

as outras imagens do conjunto como complementares (e em diálogo com esta usada 

na abertura), porque a análise deve contemplar as imagens complementares, 

permitindo a leitura desse conjunto como um modo de “narrar” o processo de 

decorar o ambiente. 

No roteiro adotado (quadro 1), a análise foi dividida em duas partes: análise 

de conteúdo e análise de signos plásticos, inspirada nos modelos de Mauad e Joly. 

A análise do conteúdo serve como um registro dos elementos identificados e 

descreve os principais atributos: pessoas que aparecem na imagem, objetos, 

mobiliário e pôsteres ou quadros.  

 

Quadro 1: O roteiro de análise adotado. 
Roteiro para análise de imagem 

Análise do conteúdo e registro da imagem – parte 1 

Leitor/a:                                                                                                                    
Ano: 
Conjunto de imagens:  
Tipo de projeto: residencial (  )   comercial (  ) 
Projeto desenvolvido para: o/a  leitor/a (  )    pessoa da família (  )   
Ambiente:  
Uso do espaço: individual (  )  compartilhado (  )  
Pessoas e seus atributos:  
Objetos e seus atributos:  
Pôsteres e seus atributos:  
Mobiliário e seus atributos:  
Análise dos signos plásticos/expressão – Parte 2 

Enquadramento 1: direção de leitura/ distribuição de planos  
Enquadramento 2: objeto central/ equilíbrio/ iluminação/ texturas  
Enquadramento 3:  linhas/formas/ cores 

Enquadramento 4: arranjo de quadros e/ou pôsteres nas paredes:  

Fonte: Acervo pessoal da autora (2017). 
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O item conjunto de imagens tem a função de listar a quantidade de imagens 

em cada projeto, para fins de consulta e comparação do conjunto, já que muitas 

vezes essas imagens são usadas como narrativas do fazer e da decoração de um 

ambiente. O item sobre atributos possibilita identificar se aparecem pessoas nas 

imagens, qual a relação com o/a leitor/a; se os objetos que fazem parte da 

decoração são citados no texto/relato, quais sentidos despertam e quais significados 

acionam; os pôsteres são muito usados no Do Edu, já que muitos são 

disponibilizados gratuitamente, e indicam preferências e interações culturais, como o 

gosto por séries, músicas e novelas. Na próxima seção, analiso os ambientes e 

projetos que têm como tema o consumo de álcool. 

 

 

4. Bar doce lar 

No blog Do Edu, o consumo de álcool é tema de várias publicações, além dos 

projetos da seção Leitor Ninja. Problematizo a decoração dos espaços e sugestões 

de projetos envolvendo o consumo de álcool e analiso as interações com a esfera 

pública, no caso a relação com bares e pubs e a reprodução de características 

desses espaços nos interiores domésticos, discutindo os signfiicados associados a 

essas práticas. Outro aspecto que discuto é a naturalização do consumo de alcool, 

hábito associado às masculinidades.   

As sugestões do Do Edu incluem dicas de como montar um bar, como 

transformar garrafas de bebidas alcoólicas usadas em objetos decorativos e 

utensílios. O bar é entendido como local de socialização masculina, pois “o 

compartilhamento da bebida com os pares é um aspecto importante para os 

processos de reconhecimento e internalização de identidades masculinas” (ZACAR, 

2017, p. 188). O consumo de álcool é um hábito frequentemente associado às 

masculinidades, baseando-se em crenças de que o corpo dos homens tem maior 

resistência e também maior controle sobre para o consumo de álcool (ZACAR, 

2018).   

Na publicação 5 Dicas de presentes DIY para o dia dos pais (2016), as 

sugestões que envolvem a socialização e o consumo de álcool são naturalizadas 

como comportamentos associados aos homens. A “adega descolada” (figura 1) é 

sugerida pelo proprietário do blog para os pais que não são muito habilidosos na 

cozinha, mas gostam de vinhos. Já o porta copos de cortiça é uma dica para o 
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“paizão que gosta de praticidade na hora de receber os brothers em casa” (DO EDU, 

2016, n.p.). 

 

Figura 1 - Sugestões de presentes: adega de PVC e porta copos de cortiça. 

 
Fonte: DO EDU (2016). 

 

 

Figura 2 - O kit de shot vira garrafa. 

 
Fonte: DO EDU (2016). 

 

Outra sugestão de presente é o kit de shot vira garrafa (figura 2), um conjunto 

de pequenos copos usados para doses de tequila, cachaça e outras bebidas 

destiladas que aparecem acompanhados dos saca rolhas “abre-te vinho” na figura 2. 

O proprietário do blog afirma que é uma boa sugestão de presente “praquele pai que 

adora uma rodada de biritas com os amigos” (DO EDU, 2016, n.p.). A “rodada de 

biritas” reforça a naturalização entre sociabilidade masculina e o consumo de álcool, 
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e convida também a um questionamento dessa masculinidade/paternidade que pode 

ser pensada como uma masculinidade jovem.  

No projeto intitulado “o canto da cerveja do Marcelo” (figura 3), o leitor afirma 

que a antiga lavanderia “não servia pra quase nada” e decidiu usar o espaço para 

“algo interessante: beber cerveja” (DO EDU, 2015, n.p.). O ambiente reproduz a 

decoração e o arranjo de um bar no espaço doméstico (figura 3). O destaque neste 

espaço é a parede lousa, que exibe um cardápio com várias marcas de cerveja e 

pôsteres com o mesmo tema. Complementando a parede lousa, garrafas com 

rótulos variados são exibidas formando uma prateleira, novamente reproduzindo a 

disposição de garrafas em bares. É provável que tal arranjo se deva ao hábito de 

muitos meninos de colecionar latas de cerveja como objetos decorativos no quarto. 
 

Figura 3 - O canto da cerveja do Marcelo. 

 
Fonte: DO EDU (2015). 

 

A parede lousa é um artifício popular entre os leitores do Do Edu (figura 4), 

usada em diferentes ambientes. Eduardo Mendes afirmou que a parede lousa é 

“uma unanimidade na decoração” e “qualquer projeto mais moderno sempre inclui 

esse recurso em algum canto da casa” (DO EDU, 2013, n.p.). Mendes publicou o 

passo a passo de como aplicar o efeito lousa com adesivo ou pintura e também o 

resultado da aplicação nas paredes de sua casa. Em sua primeira residência, em 

2013, o efeito lousa foi aplicado no hall de entrada e exibe um caneco e a pergunta 
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“trouxe cerveja?” (figura 4). Na segunda moradia, o efeito foi executado com tinta e 

um estúdio de design aplicou a mensagem tipográfica na parede da sala de jantar 

(figura 4). 
 

Figura 4 - Parede lousa na casa de Eduardo Mendes. 

 
Fonte: DO EDU (2013, 2016). 

 

No “canto da cerveja do Marcelo”, a lousa reproduz as características dos 

bares, como a simulação de um cardápio com marcas de cerveja, aplicada inclusive 

no refrigerador, que exibe também na lateral uma imagem da marca de whisky 

Johnnie Walker (figura 5).  
 

Figura 5 - A geladeira adesivada com um cardápio e a mesa lateral. 

  
Fonte: DO EDU (2015). 
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O criador do blog comentou o projeto do leitor: “o legal do ambiente são os 

detalhes, em todos os cantos ele colocou algo relacionado com cerveja ou que 

tivesse algo a ver com a pegada retrô do canto. Achei tudo bem foda e muito bem 

pensado, além de ser totalmente realizável” (DO EDU, 2015, n.p.). Os detalhes são 

formados pelos objetos “antigos”/retrô: lata de manteiga, máquina de costura, discos 

de vinil, rádio são usados na decoração para reforçar a caracterização do ambiente 

como um bar/restaurante, pois muitos bares adotam este tipo de representação que 

evoca uma atmosfera “do passado”.  

Uma estratégia aplicada tanto aos móveis quanto aos itens decorativos foi o 

reaproveitamento: base de máquina de costura para mesa; barril de chope usado 

como mesa e latas de manteiga. As latas de manteiga e outros artigos reutilizados 

conferem um aspecto retrô, muito adotado em bares e restaurantes, criando 

espaços com decoração eclética e também barata, com muitos artigos antigos. Os 

azulejos que reproduzem ladrilho hidráulico também acentuam o aspecto retrô da 

decoração. 

Outros detalhes importantes na caracterização da lavanderia em bar são as 

placas de cervejas, garrafas e rótulos que decoram o ambiente reforçando a ideia de 

um cardápio variado de bebidas, sugerindo ainda que o leitor é um 

conhecedor/consumidor de cerveja. O balde com cervejas é mais um recurso de 

simulação do ambiente do bar no espaço doméstico, pois muitos bares oferecem 

este serviço.   

Cabe observar que o arranjo dos móveis no ambiente não se parece muito 

com os arranjos adotados em um bar. Porém, os móveis de assento facilitam a 

proximidade e a sociabilidade (figura 5). As mesas em lugares distantes dos 

assentos indicam uma configuração que permite a circulação de pessoas, assim 

como as revistas dispostas nas mesas, sugerindo a realização de festas e encontros 

com um número variável de convidados. O “canto da cerveja” foi pensado como um 

espaço de convívio social mediado pelo consumo de bebidas alcoólicas, como indica 

o arranjo da mobília e a decoração. O bar, além do consumo de cerveja, como é 

sugerido neste projeto, também é local de convívio, de sociabilidade, como 

argumenta Claudia Zacar (2018) ao analisar os espaços da mostra Casa Cor 

Paraná: “a questão do compartilhamento da bebida com os pares é um aspecto 

importante para os processos de reconhecimento e internalização de identidades 

masculinas” (ZACAR, 2018, p. 188).  
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Figura 6 - A área da churrasqueira e o sofá com almofadas. 

  
Fonte: DO EDU (2017). 

 
O consumo de álcool é uma referência constante na decoração do projeto 

intitulado “A casa do Beto”: garrafas de bebidas convertidas em porta-sabonetes, 

garrafas de vinho decoram a estante ao lado da mesa de jantar (figura 6) e marcas 

de cerveja servem como estampas das almofadas do estofado da sala de estar 

(figura 6). O consumo de bebidas alcóolicas é considerado culturalmente aceitável, e 

muitas vezes desejável, quando se trata da socialização masculina. Neste ambiente, 

servem como recurso para a construção de identificações entre o espaço doméstico 

e a masculinidade proposta no blog. 

 

 

5. Considerações 

Os interiores publicados no blog Do Edu permitem reflexões críticas sobre as 

naturalizações que operam nas representações de gênero por meio da decoração e 

podem servir como potencial de produção de outras narrativas sobre espaços, 

sujeitos e subjetividades. As representações de masculinidades e feminilidades são 

constantemente reiteradas e legitimadas por meio das materialidades.  

Os ambientes da seção Leitor Ninja são próteses da masculinidade 

hegemônica que naturaliza o consumo de álcool como meio de socialização entre os 

homens. As masculinidades podem ser pensadas como “padrões socialmente 



140 
 

construídos de práticas de gênero” (CONNEL, 2016, p. 94). A masculinidade 

hegemônica é um conjunto de representações e comportamentos esperados dos 

homens e com os quais muitos homens se identificam. Neste sentido, as 

masculinidades propostas pelo blog dialogam com a masculinidade hegemônica e 

com outras formas de vivenciar as masculinidades. 

Compreender como os discursos e as materialidades contribuem na 

reprodução de desigualdades quanto ao gênero propicia uma reflexão crítica sobre o 

papel do design e de designers na transformação de comportamentos, práticas e 

visões de mundo associados ao espaço doméstico. 
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“Don’t Call Me Babe!”  
A representação da heroína de ação na adaptação 

cinematográfica de Barb Wire 
 

Lucas do Carmo Dalbeto 1 

 

1. Introdução 

Durante as décadas de 1980 e 1990 uma certa profusão de 

personagens oriundos das Histórias em Quadrinhos (HQs) foram adaptados 

para o cinema motivados pelo sucesso das franquias Superman (iniciada em 

1979) e Batman (iniciada em 1989). Contudo, diferente dos filmes 

protagonizados pelos dois super-heróis, que são figuras amplamente 

difundidas pela cultura pop mundial, alguns desses personagens eram 

reconhecidos apenas em seus nichos de leitores. Este foi o caso de O Sombra 

(1994), O Corvo (1994), Tank Girl - Detonando o Futuro (1995), Vampirella 

(1996), Steel - O Homem de Aço (1997), entre outros. 

Em comum, estes filmes costumavam compartilhar o baixo orçamento e 

bilheterias pífias que, no decorrer da década de 1990, iriam ajudar a inviabilizar 

essas adaptações. Como estratégia para atrair maior público, algumas 

produções apostavam em rostos reconhecidos do grande público. O jogador de 

basquete Shaquille O'Neal, por exemplo, foi o grande chamariz para a 

adaptação do super-herói Steel, filme que não cobriu nem mesmo 15% do 

investimento da produção. Apesar de ser um dos jogadores da NBA com os 

melhores contratos à época, “Shaq” não obtinha o mesmo sucesso no cinema. 

Tentava expandir sua atuação para outras mídias além do esporte, mas Steel 

encerrou sua curta carreira como protagonista de filmes, com apenas 3 no 

currículo. 

A estratégia mercadológica adotada pelas produtoras Quincy Jones-

David Salzman Entertainment e Warner Bros. envolvidas na contratação de 

Shaquille O'Neal para protagonizar o filme de baixo orçamento e qualidade 

questionável é muito semelhante à adotada pela Propaganda Films um ano 

antes para o projeto de Barb Wire – A Justiceira. 

                                                            
1 Doutor pelo PPG em Comunicação.  
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O filme adaptou para as telas de cinema a personagem da editora Dark 

Horse criada por Chris Warner em 1993. Barb Wire era uma heroína pouco 

conhecida. Publicada pela editora de pequeno porte e reconhecida por obras 

que focavam em temas sombrios e público mais adulto, a personagem caiu no 

gosto dos leitores e, meses após ser introduzida no hall da Dark Horse, ganhou 

um título próprio. O primeiro volume da sua série solo foi publicado em abril de 

1994, meses após seu debut nas páginas de Comics' Greatest World: Steel 

Harbor. 

Para o papel título a atriz Pamela Anderson, em ascensão devido sua 

personagem C. J. Parker no seriado Baywatch, foi contratada. Além de atrair os 

fãs do seriado, Pamela seria responsável por materializar as curvas de celulose 

que compunham a aparência da heroína. O filme seria o veículo para sua 

carreira no cinema que, diferente da televisão, não possuía qualquer 

relevância. 

Pamela se entregou, não teve pudores em exibir o corpo nu e apresenta 

uma Barb Wire ainda mais sexual e lasciva do que sua versão dos quadrinhos. 

Tatuou o característico arame farpado da personagem no bíceps para 

dispensar a maquiagem durante as filmagens. Convidou o então marido, 

Tommy Lee, para gravar a música tema do filme. Mas nenhum de seus 

esforços obteve grandes resultados. O filme fracassou com o público e com a 

crítica, figurando entre um dos piores da história, além de ter perpetuado 

discursos bastante limitantes acerca da mulher nas adaptações 

cinematográficas das Histórias em Quadrinhos. 

A partir da concepção de discurso de Michel Foucault (2013), este 

trabalho propõe uma análise de Barb Wire – A Justiceira para identificar os 

possíveis discursos veiculados pelo filme acerca da mulher heroína nas 

adaptações cinematográficas das Histórias em Quadrinhos. A análise se 

amparou na Teoria Crítica Feminista do Cinema proposta por Laura Mulvey 

(2018) e atualizações mais contemporâneas desse pensamento crítico. 

O objetivo deste texto não é a identificação da fidelidade ao material 

original (os quadrinhos), ou estabelecer uma crítica formal à produção. Mas sim 

refletir acerca dos possíveis discursos produzidos a partir da materialidade 

fílmica que, por sua vez, se estabelece a partir de outros discursos. Nesta 

análise, adotou-se os midiáticos vinculados à imagem da atriz Pamela 
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Anderson na época da produção e lançamento do filme como formações 

discursivas que exercerão influência na produção e recepção deste produto. 

A reflexão que se estabelece permite identificar, portanto, que Barb 

Wire, o filme, reforça as permanências dos discursos das e sobre as super-

heroínas que se dão pela erotização dos corpos como justificativa do poder 

dessas personagens. Contudo, é possível identificar o constante 

tensionamento que se estabelece entre personagem feminina como objeto 

passivo e heroína ativa no desenvolvimento da narrativa. 

 

2. Uma salva-vidas em Casablanca 

Em um futuro pós apocalíptico, o EUA enfrenta sua Segunda Guerra 

Civil e vive em meio ao caos e crimes. A democracia no país é ameaçada por 

um grupo tirano, o Congressional Directorate, que implantou a lei marcial em 

todas as cidades, menos Porto Steel Harbor, um local que favorece o 

surgimento de mercenários e criminosos que tiram proveito da ausência do 

governo no local. Este é o mote de Barb Wire – A Justiceira., filme que adaptou 

para as telas de cinema a heroína dos quadrinhos, criada em 1994 por Chris 

Warner. 

Após um breve letreiro que situa a audiência na história do longa, 

Pamela Anderson invade a tela. Trajando um apertado vestido de couro preto 

que deixa seus salientes mamilos de fora, a loira dança sensualmente 

enquanto uma mangueira de bombeiros despeja jatos de água em seu corpo 

que se move em câmera lenta. Uma plateia formada exclusivamente de 

homens grita ensandecida para que ela tire tudo. “Come on, babe!”. Após 2 

minutos de exploração de seu corpo pelas lentes da câmera, a mulher 

arremessa um dos seus sapatos de saltos alto na testa de um dos homens da 

plateia, que desfalece instantaneamente, enquanto os demais aplaudem a 

atitude. “If one more pearson calls me babe…”. 
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Figura 1 - Frames da cena de abertura de Barb Wire – A Justiceira.2 

 

 
Fonte: HOGAN (1996). 

 

O ano é 2017, “O pior ano de minha vida”, diz a personagem. Barb 

Kopetski, ou, como prefere, Barb Wire, é dona do Hammerhead, um dos bares 

mais populares da cidade, localizado na região mais nefasta de Steel Harbor. 

Diante da caótica situação dos Estados Unidos pós-guerra, a empresária 

completa a renda atuando como mercenária. A dança sensual que a apresenta 

ao público do filme foi a forma de se infiltrar em uma boate que vende mulheres 

e resgatar uma adolescente que seria oferecida a um dos clientes.  

Doutora Cora D., codinome da doutora Corrina Devonshire, é uma 

dissidente do governo ditatorial que se instaurou nos Estados Unidos cujo 

destino irá se cruzar com o da personagem principal. Com a ajuda da 

resistência, a cientista pretende deixar o país, fugindo para o Canadá. Ao seu 

lado, está o marido Axel, um dos principais membros da resistência e, 

coincidentemente, ex-namorado de Barb. Perseguidos pelos agentes do 
                                                            
2 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=MkrRfJWNoBc. Acesso em 27 de jul. de 
2021. 
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governo e sem ter a quem recorrer, os fugitivos pedem ajuda à mercenária que, 

relutante, assume o papel de heroína da narrativa. 

Barb Wire – A Justiceira é repleto de referências ao clássico Casablanca 

(1942). Além da famosa cena final “Teremos sempre Paris”, em que o casal 

formado por Ingrid Bergman e Humphrey Bogart se despendem, o filme 

protagonizado por Pamela Anderson soa como um remake com os gêneros 

dos protagonistas trocados. Ao invés do cético Rick Blaine (Bogart) se 

arriscando para salvar Ilsa Lund (Bergman) - o amor de sua vida – e o marido 

do domínio nazista no Marrocos, tem-se aqui a voluptuosa Barb se arriscando 

para salvar Axel – o amor de sua vida – e sua esposa das garras de um 

governo ditatorial. 

Figura 2 - Frames da cena final de Barb Wire – A Justiceira. 

 

 

 
Fonte: HOGAN (1996). 

 
Com cenas de ação típicas de filmes B, diálogos e interpretações 

constrangedoras na maior parte da projeção, Barb Wire – A Justiceira foi um 

grande fracasso de público. O filme, cujo modesto orçamento chegou a 9 

milhões de dólares, não arrecadou nem a metade de seu custo. Com a crítica a 
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recepção foi ainda pior. Teve 6 indicações ao Razzie Awards 1997, premiação 

que “homenageia” os piores filmes, dentre elas Pior Filme, Pior Atriz, e Pior 

Nova Estrela. Em 2001 foi eleito o 19º pior filme da história pelos visitantes do 

site The Stinkers, especializado em filmes entendidos como “péssimos” (THE 

STINKERS, s/d). 

O que deveria ser o veículo de projeção de Pamela Anderson no 

cinema, acabou marcando a carreira da atriz de maneira negativa. Na década 

de 1990, Anderson era uma estrela em ascensão. Após se tornar uma das 

playmates de maior sucesso nas páginas da Playboy americana, entrou para o 

elenco da sitcom Home Improvement, em que permaneceu por 2 temporadas, 

saindo apenas para assumir o maiô vermelho que lhe faria ganhar o mundo 

como CJ Parker na série Baywatch, no Brasil denominada SOS Malibu. 

Sua personagem é certamente a mais lembrada pelo público e foi quem 

definiu as características físicas das mulheres que participariam da série ao 

longo de seus 11 anos. Anderson permaneceu no elenco de 1992 até 1997, 

sendo a personagem feminina mais duradora de todas as temporadas. Seis 

anos após deixar o programa, sua personagem retornou como um dos elos 

centrais do telefilme da série Baywatch: Hawaiian Wedding (2003), além de ter 

uma pequena participação na adaptação cinematográfica lançada em 2017. 
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Figura 2 - Pamela Anderson caracterizada como CJ Parker, para a série 
Baywatch. 

 
Fonte: NBC/PHOTOFEST (1989)3. 

 

Apesar do sucesso, as telas de televisão não eram o suficiente para a 

atriz. Desde o início da década de 90, Pamela Anderson buscava seu lugar no 

cinema. Havia participado de produções de pouco prestígio, em que 

interpretava personagens secundários, como A Flor Mortal (1993) e Desejo 

Fatal (1994). Em ambos, a atriz tinha seu corpo nu exposto e participava de 

cenas de sexo. 

Reconhecida pelas curvas e pelos avantajados seios, Pamela Anderson 

costumava ser escalada para papéis de apelo sexual. A atriz chegou inclusive 

a apontar maus tratos sofridos durante as cenas de sexo filmadas para Desejo 

Fatal, e passou a se recusar a fazer filmes em que tivesse que repetir a 

experiência. Em decorrência, quebrou um acordo verbal para atuar no filme 

Miame Hustle (1996) e foi processada pela companhia, que alegava ter perdido 

investimentos para o longa. A acusação apontava que Anderson havia saído do 

filme para estrelar Barb Wire, um filme maior e que daria mais projeção à atriz. 

                                                            
3  Disponível em: https://www.imdb.com/name/nm0000097/mediaviewer/rm2755480576/. 
Acesso em 30 mai. 2021. 
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Em janeiro de 1996, em meio à pós-produção e divulgação de Barb 

Wire, uma sex tape de Pamela Anderson com o então marido Tommy Lee foi 

divulgada. A fita possuía cenas sexuais explícitas do casal durante a lua de 

mel, e foi roubada de seu cofre por um eletricista. As filmagens passaram a ser 

comercializadas ilegalmente, e se tornaram o primeiro caso de grande projeção 

do tipo envolvendo famosos. Havia quem acreditasse que se tratava de uma 

estratégia de marketing para alavancar o interesse pelo filme. Contudo, o casal 

não mediu esforços, em vão, para barrar a propagação do conteúdo íntimo. 

Pamela Anderson era sinônimo de sexo, e a partir daquele momento, isso era 

mais evidente. 

Barb Wire – A Justiceira, estreou nos cinemas dos EUA em 3 de maio 

daquele ano, em 1312 salas. Para se ter uma ideia dessa amplitude, um mês 

depois A Rocha (1996), filme de ação estrelado por Nicolas Cage e Sean 

Connery e produzido pela Disney, estrearia em 2426 salas. A aposta em 

Pamela Anderson, portanto, era grande (BOX OFFICE MOJO, s/d). Contudo, a 

hipersexualização da personagem parecia ser a principal estratégia para a 

conquista da audiência e o esperado retorno financeiro. 

Para o New York Times, Janet Maslin (1996, p. 18) descreveu “Quando 

ela não está tomando banho ou proferindo insultos, o filme deve procurar algo 

para fazer em outro lugar”, e é exatamente isso o que parece sustentar a frágil 

narrativa do filme. Cenas de violência e ação, intercaladas por cenas de 

Pamela Anderson em situações reveladoras como a mencionada cena do 

banho (FIGURA 3). 
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Figura 3 - Frame do filme em que Barb Wire é surpreendida durante o banho. 

 
Fonte: HOGAN (1996). 

 
 
 
3. Cinema e discurso 

No decorrer da década de 2010 o cinema blockbuster4 hollywoodiano foi 

marcado pela ascensão dos filmes de super-heróis. A relação entre os media já 

data de longo tempo. Pode-se citar, por exemplo, a produção dos anos 1950 

Superman and the Mole Men (1951), ou a bem-sucedida adaptação do homem 

de aço de 1979 Superman – O Filme (1978), que fez com que a audiência 

acreditasse que seria possível um homem voar. Contudo, foi no século 

seguinte que estes filmes se tornaram o grande filão do cinema, se tornando os 

principais produtos produzidos por Hollywood e alcançando bilheterias que 

acreditava-se ser impossíveis até então. 

Apesar da longa história que os personagens provenientes das Histórias 

em Quadrinhos estabelecem com o cinema, ainda são escassas as produções 

protagonizadas por personagens femininas. Normalmente, as mulheres 

                                                            
4 Por cinema blockbuster entende-se os filmes que são produzidos a partir de uma lógica 
industrial de produção/consumo. Esses filmes se valem de grandes estratégias 
mercadológicas, em prol do maior número possível de consumidores, e não apenas os 
consumidores regulares. Outra característica apontada por King (2000) para estes filmes, é a 
variedade de produtos derivados das produções, como jogos, bonecos, revistas, etc.  
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ocupam papeis secundários, sendo relegadas a interesses amorosos, braços-

direito de homens (sejam vilões ou heróis) e/ou vítimas indefesas. 

Comumente, estas personagens são apresentadas a partir de uma 

abordagem hipersexualizada, segundo a qual os principais elementos de 

caracterização seriam a fragilidade e suas formas físicas. Adotando-se os 

elementos que compõe a linguagem cinematográfica, como os ângulos, 

iluminação, enquadramento, movimento, tempo, etc, esses discursos são 

formados e compreendidos pela audiência. 

Para Ismail Xavier (2018), os discursos não são neutros. São 

constituídos pelo que a câmera propositalmente opta por capturar, tal como 

pelo que opta por omitir. Neste sentido, existe uma clara orientação ideológica 

que fomenta as produções midiáticas e se estabelece a partir do reforço da 

figura de submissão da mulher ao masculino. 

Para Michel Foucault (2013) os discursos se estabelecem a partir de 

uma lógica de estrutura de poder. É a partir da repetição de determinados 

enunciados que o poder se consolida, uma vez que a repetição tende a ser 

compreendida como verdade. Assim, pode-se compreender que o cinema 

possui uma agenda ideológica que se fortalece a partir dos produtos 

veiculados. 

Apresentar as personagens femininas como secundárias e imagens 

hipersexualizadas, portanto, não é um acaso. Faz parte de uma ordem 

discursiva que tanto alimenta os valores socioculturais difundidos em 

determinadas épocas, como se apropria deles. Trata-se do que Teresa de 

Lauretis (1994) denomina tecnologia de gênero, ou seja, um mecanismo capaz 

de exercer influência nas construções dos gêneros a partir da forma como são 

representados em tela. 

A discussão da autora não se restringe apenas ao cinema, mas a 

qualquer produto midiático capaz de trabalhar a partir do campo simbólico da 

representação. Mas, é no cinema narrativo, que a representação da mulher 

como espetáculo a ser observado e consumido “[encontra] sua mais complexa 

expressão e mais ampla circulação” (LAURETIS, 1984, p. 4). 
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4. Mulheres sob a lente do olhar masculino: explosões, curvas e 
psicanálise 

Em 1975, Laura Mulvey publicou o texto Visual pleasure and narrative 

cinema, e ajudou a formalizar o que veio a ser denominado de Teoria Crítica 

Feminista do Cinema, que se dedicava à análise da representação feminina em 

tela. 

Tomando como objeto o cinema clássico hollywoodiano e inglês, Mulvey 

(2018) emprega a psicanálise para demonstrar como o cinema se estrutura 

segundo o inconsciente patriarcal, que compreende e identifica a figura 

feminina como a “eterna vítima” (MULVEY, 2018, p. 355) numa lógica 

imaginária para a compensação da ausência do falo. Neste sentido, a mulher 

se caracteriza em tela “como portadora de significados e não produtora de 

significado” (MULVEY, 2018, p. 356), o que se dá, segundo a autora, pela 

presença do male gaze, ou o olhar masculino, pelo qual estes filmes são 

produzidos. 

Mulvey (2018) resgata conceitos da psicanálise freudiana e de Lacan 

para identificar como o cinema, ao menos em sua forma ocidental tradicional, 

atua no campo do prazer visual, oferecendo imagens que encantam e fascinam 

a audiência. Para tanto, compreende que existe um processo de pulsão 

escopofílica, no qual a figura em tela é tomada como objeto digno da 

curiosidade do olhar que resulta em um prazer sexual decorrente do ato de 

espiar, estimulado pela diegese cinematográfica. Em contrapartida, este 

mesmo processo estimula a identificação com a imagem em tela, o 

reconhecimento de si na narrativa. 

Segundo uma ótica patriarcal, é o homem heterossexual quem detém o 

controle da produção cinematográfica5. Como é incapaz de olhar para seu 

semelhante sob um viés sexual, cabe à figura feminina este papel. Aos 

personagens masculinos, é destinada a identificação do olhar. Assim, a trama 

se desenvolve segundo a agência masculina. É do homem a jornada na qual a 

narrativa se estrutura. O personagem central, portanto, é o substituto da 

audiência em tela, capaz de criar “uma sensação de onipotência” (MULVEY, 

                                                            
5 Importante ressaltar que por produtor, Mulvey (2018) não se refere apenas aos profissionais 
que exercem esta função, mas a todos aqueles que têm algum poder decisivo sob a obra – 
seja um poder criativo ou administrativo -, o que inclui roteiristas e diretores. 
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2018, p. 363) com a qual o olhar do espectador se satisfaz e possibilita o 

controle da mulher diegética. 

Conforme aponta Mulvey (2018) 

Num mundo governado por um desequilíbrio sexual, o prazer no olhar 
foi dividido entre ativo/masculino e passivo/feminino. O olhar 
masculino determinante projeta sua fantasia na figura feminina, 
estilizada de acordo com essa fantasia. [...] as mulheres são 
simultaneamente olhadas e exibidas, tendo sua aparência codificada 
no sentido de emitir um impacto erótico e visual, de forma a que se 
possa dizer que conota a sua condição de “para-ser-olhada” 
(MULVEY, 2018, p. 361). 

Uma das críticas recorrentes às contribuições da Mulvey diz respeito à 

ausência de diversidades sexuais na reflexão da autora. Mulvey (2018) 

desconsidera que o prazer visual possa ser um estímulo às mulheres não 

heterossexuais, e mesmo a possibilidade de personagens femininas agirem 

segundo suas próprias agências. 

A adoção da psicanálise freudiana como embasamento teórico para a 

sua compreensão das representações femininas é outro ponto de contestação. 

Mais recentemente, Mulvey (2019) retomou estas questões apresentando o 

que a levou a tal percurso teórico. Apesar de ser considerado misógino, a 

autora cita que “[...] sua a análise [de Freud] da psique masculina sob o 

patriarcado também foi uma análise da opressão das mulheres, um relato de 

uma sociedade que enraizou o poder masculino no inconsciente de gênero” 

(MULVEY, 2018, p. 240), e que, se a psicanálise freudiana é “falocêntrica, é 

porque a ordem social humana que ela percebe refratada por meio do sujeito 

humano individual é patrocêntrica” (MULVEY, 2018, p. 240). 

Apesar de sofrer duras críticas, principalmente em decorrência da 

adoção da psicanálise como embasamento para suas reflexões, e, como tal, 

tender a compreender o fenômeno a partir de uma matriz estruturalista que 

desconsideraria, por exemplo, a audiência não heterossexual ou a 

possibilidade de mulheres se identificarem com a figura masculina, é inegável 

que seus apontamentos podem ser constatados até hoje na produção 

cinematográfica contemporânea, principalmente no cinema de ação, gênero ao 

qual Barb Wire – A Justiceira se alinha. 

Como se sabe, o cinema de ação é comumente associado ao 

espetáculo. Não que o cinema, de modo geral, não seja. Mas de filmes desse 
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gênero espera-se explosões, lutas coreografadas, perseguições, e mais 

explosões. Quanto mais barulho – e explosões! – melhor o filme. Como 

ressalta Yvonne Tasker (2015, p. 12-13) “O filme de ação normalmente 

minimiza o diálogo e o desenvolvimento ou interação de personagens 

complexos em favor de cenários de ação espetaculares”. 

Contudo, este espetáculo não se constrói apenas com efeitos em CGI e 

diálogos simples. Sua narrativa, frequentemente, é marcada pela presença de 

um elemento muito característico, o macho man, conforme denomina Jeffrey 

Brown (2011). Este personagem é o elemento condutor da narrativa, o 

brutamontes, o exército de um homem só, capaz de derrotar quem quer que 

seja – e quantos forem – em prol de seu propósito. 

É importante destacar, conforme Tasker (2015) ressalta, que existe uma 

certa diversidade de elementos que compõe a narrativa de ação, e que a esta 

podem se mesclar diferentes gêneros, o que é identificável, por exemplo, em 

filmes como a saga Star Wars, Duro de Matar ou Estranhos Prazeres, todos 

eles, segundo a autora, filmes de ação, e cuja figura principal destoa da ideia 

do macho man descrito por Brown (2011). 

Apesar de serem homens impiedosos dispostos a tudo para atingir seu 

objetivo, e bons exemplos do masculino tradicional perpetuado pelo cinema de 

ação, os personagens principais dessas produções apontadas por Tasker não 

possuem o físico que caracteriza o brutamontes. São corpos mais distantes do 

que Brown denomina “físico extremo”, perpetuados pelas imagens de atores 

como Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone e Jean-Claude Van Damme 

(FIGURA 4) e que, ao longo dos anos 80 e 90, representavam o ideal do 

protagonista do cinema de ação. 
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Figura 4 - Da esquerda para a direita: Schwarzenegger em Comando para 
matar (1985), Stallone em O demolidor (1993), e Van Damme em O grande 

dragão branco (1988). 

 
Fonte: IMDB (s.d)6. 

 

Quando não está ausente, a presença feminina nessas produções 

comumente se dá a partir do male gaze e da presença escopofílica, atuando 

em prol do prazer visual identificado por Mulvey. Se tomarmos como exemplo o 

ano de 1996, ano em que o objeto de análise aqui proposto foi lançado, ao 

menos 30 produções hollywoodianas do gênero foram lançadas. Dessas, 

apenas 5 tinham personagens femininas com protagonistas7, o que pode não 
                                                            
6  Da esquerda para a direita: Comando para matar (Disponível em 
https://www.imdb.com/title/tt0088944/mediaindex?page=7&ref_=tt_mv_close. Acesso em 08 jul. 
2021.); O demolidor (Disponível em 
https://www.imdb.com/name/nm0000230/mediaviewer/rm1005271296/. Acesso em 08 jul. 
2021.); O grande dragão branco (Disponível em 
https://www.imdb.com/title/tt0092675/mediaindex/?ref_=tt_mv_close. Acesso em 08 jul. 2021). 
7  São eles: Até as últimas consequências (New Line Cinema), Barb Wire – A Justiceira 
(Polygram Filmed Entertainment), Despertar de um pesadelo (New Line Cinema), e Vampirella 
(co-produção entre Cinetel Films, Concorde-New Horizons, Showtime Networks, e Sunset Films 
International) e Twister (Warner Bros.). 
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comprovar a permanência do male gaze mesmo após 3 décadas do fim do 

cinema clássico, mas revela indícios de que o espaço destinado às 

personagens femininas ainda era bastante delimitado. 

Segundo Tasker, 

As mulheres frequentemente aparecem em ação e aventura como 
personagens coadjuvantes, frequentemente oferecendo a 
possibilidade de uma conexão romântica para o herói masculino que 
já viveu uma vida isolada ou dentro de um grupo de homens 
(TASKER, 2015, p. 65). 

A partir de uma perspectiva das agências individuais, Tasker refuta a 

ideia de que o cinema de ação é destinado apenas ao público masculino. Esta 

lógica, empregada mais como estratégia mercadológica do que como olhar 

artístico sobre a obra, tende a limitar a percepção acerca da audiência 

feminina, e a reforçar a ideia homogeneizante e estereotípica de mulher. 

Tasker (2015) avança na tese proposta por Mulvey (2018) com um olhar 

sob produções contemporâneas e a audiência feminina. Apesar de criticar o 

texto de 1975, Tasker não nega que a figura feminina possui uma “hierarquia 

visual” (TASKER, 2015, p. 66), que tende a retratar as mulheres a partir da 

perspectiva sexual. 

 

 

5. Uma action babe girl! 

 Ainda que se deva considerar as agências dos diversos sujeitos que 

compõe a audiência, não é possível descartar a forte influência que os 

binarismos opositores, masculino ou feminino, exercem no cinema 

hollywoodiano de ação e, mais especificamente, nas adaptações de heróis/ 

super-heróis. Estas produções se valem destas construções simbólicas e, 

como tais, são decorrentes do momentum histórico, sociocultural e mesmo 

econômico em que foram produzidas. 

Se por um lado, no decorrer da década de 2010, o público foi 

apresentado a algumas super-heroínas que traziam certa diversidade ao 

protagonismo feminino (como Mulher-Maravilha e Capitã Marvel), o mesmo não 
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pode ser dito dos anos 1990 e suas escassas produções do gênero 

protagonizadas por mulheres8. 

Barb Wire apresenta uma clara devoção voyeurística à figura feminina. 

Sob o olhar de Mulvey (2015), trata-se de uma pulsão escopofilia produzida 

intencionalmente a partir de olhares masculinos em prol de seu próprio 

consumo. Vale destacar que o filme é dirigido por um homem (David Hogan), 

roteirizado pela dupla Chuck Pfarrer e Ilene Chaiken (única mulher envolvida 

na equipe criativa), e produzido por sete homens (Dennis Brody e Ray 

Manzella, como produtores associados, Peter Heller, produtor executivo, 

Robert Del Valle, que atuou como produtor de “linha”, e os produtores Todd 

Moyer, Mike Richardson e Brad Wyman). 

O excesso de cenas na qual o corpo de Pamela Anderson é 

apresentado à audiência refletem este male gaze conforme abordado por Laura 

Mulvey (2018). Barb é inserida na narrativa se despindo em uma óbvia fantasia 

masculina. Loira, seios fartos escapando do vestido, lábios semicerrados, 

câmera passeando por seu corpo curvilíneo exposto em velocidade lenta. As 

cenas que se seguem não mudam tom: aquela é uma mulher para ser 

observada, consumida! Contudo, é possível identificar que possíveis novos 

discursos afloram no decorrer da narrativa. 

Avaliar a personagem e sua trama cinematográfica unicamente a partir 

do olhar proposto por Mulvey (2018) em 1975 pode ser restritivo e limitar a 

percepção acerca de algumas fronteiras que são embaçadas, ainda que muito 

suavemente, pela produção. 

Sem dúvida alguma o corpo de Pamela Anderson é o principal elemento 

empregado para caracterizar a personagem. Barb é durona, habilidosa com as 

armas, manipula os oponentes, mas acima de tudo ela é Pamela Anderson, um 

dos maiores símbolos sexuais que a mídia americana já produziu. Seria 

extremamente ingênuo desconsiderar a escalação da atriz para o papel, ou os 

discursos acerca de Anderson no período de produção. Como dito, Pamela 

Anderson era sinônimo de sexo. 

                                                            
8 Durante a década de 1990, ao menos 31 adaptações de heróis/ super-heróis originais das 
Histórias em Quadrinhos foram produzidos nos EUA. Dentre estes filmes, apenas 3 possuíam 
protagonistas femininas (Barb Wire – A Justiceira e Vampirella, ambos de 1996, e Tank Girl – 
Detonando o Futuro, de 1995).  
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No entanto, apesar de materializar a fantasia de diversos - e diverses9 - 

indivíduos, o corpo de Barb Wire é também uma poderosa arma que ela sabe 

muito bem empregar a seu favor. É por meio da sedução e de suas 

características físicas que a mercenária subverte a expectativa e tenciona sua 

função escopofílica na narrativa. Não se trata em momento algum de uma 

personagem indefesa ou a serviço de um personagem masculino. Apesar de 

concordar em ajudar seu ex-amante a atravessar a fronteira, Barb se mostra 

relutante desde o seu reencontro com Axel. Tem seus próprios interesses. 

Planeja fugir com o irmão cego para o Canadá utilizando os recursos que iriam 

ajudar a dra. Cora e o marido. Porém, após seu irmão ser torturado e 

assassinado pela força militar, percebe que o melhor a fazer é permitir que 

Cora chegue ao outro lado para que possa evitar que outros inocentes morram 

em prol do governo ditatorial.  

Em determinado momento, Barb se caracteriza como uma prostituta 

dominatrix para conseguir acesso a um prédio. Seu figurino não destoa do 

utilizado pela personagem nas demais situações do filme: um justo corpete 

preto de couro que deixa seus seios ainda mais evidentes, acompanhado das 

características botas stiletto que estão presentes em praticamente todas as 

cenas em que ela aparece. 

O figurino, que faz menção ao sistema fetichista de dominação no qual 

mulheres possuem o direito de dominarem os homens (o BDSM), evidencia 

nesta cena o poder exercido pela personagem. Utilizando o disfarce, Barb 

nocauteia o “cliente” e parte para cumprir sua missão. 

 

Figura 5 - Frames da cena em que Barb se disfarça de prostituta. 

 

                                                            
9 Adota-se o substantivo “diverses” a fim de neutralizar o gênero e contornar o erro de Mulvey 
(2018), que, em sua tese inicial, desconsiderava a diversidade sexual ao propor que as 
mulheres poderiam despertar o desejo de homens.  
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Fonte: HOGAN (1996). 

 

Ainda que seu corpo seja sua principal arma, Barb habilidosamente mata 

qualquer um que, conforme aponta Brown (2011, p. 53), “tente posicioná-la 

como objeto, e não como sujeito”. Seu corpo, portanto, é empregado em prol 

de seus interesses, subvertendo, de certa forma, as normas para a 

caracterização feminina em tela. Conforme defende Brown (2011), o binarismo 

masculino/ativo x feminino/passivo é essencial para se compreender a inclusão 

e desenvolvimento das personagens femininas no cinema de ação 

hollywoodiano, porém, não é a única forma. 

A fetichização da heroína de ação é exatamente o que pauta o 

questionamento da concepção binária dos gêneros. De modo geral, estas 

personagens ocupam espaços masculinos, são letais, “turronas”, hábeis e 

independentes. Mas, são também, inscritas em padrões estéticos claros que as 

aproximam dos ideais de beleza preconizados em seu período de produção. 

Como exemplo, é possível citar a personagem Alice, interpretada por Milla 

Jovovich na franquia Resident Evil, a Sarah Connor de Linda Hamilton em O 

Exterminador do Futuro, Angelina Jolie como a personificação de Lara Croft ou 

as panteras Dylan, Alex e Natalie, (Drew Barrymore, Lucy Liu e Cameron Diaz) 

da franquia homônima As Panteras. 

Tal como as personagens citadas, Barb Wire é a típica action babe. 

Evocam discursos conflitantes entre a feminilidade fetichizada e a 

masculinização aceitável – apesar de transitarem pelos territórios de ação, 

tipicamente masculinos, são belas e sensuais. A personagem, inclusive, adota 

um bordão que se repete durante o filme: Don’t call me babe! (ou “não me 

chame de bebê!”) é a primeira frase proferida pela personagem. É também a 

frase que pontua a luta final da mercenária contra o líder militar que representa 

a libertação de Porto Steel Harbor. 
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Desta forma, por um lado, Barb Wire é a personagem transgressora que, 

juntamente com as demais heroínas de ação, pode ter pavimentado as 

formações discursivas acerca de novas possibilidades de apresentação e 

desenvolvimento de mulheres nas produções cinematográficas do gênero. Por 

outro, se inscreve nas divisões binárias de gênero, e reforça a função 

escopofílica das mulheres, validando discursos limitantes acerca do feminino 

nas telas de cinema.  

 

 

6. Considerações finais 

Pensar as heroínas de ação é sempre uma tarefa árdua. Ocupando 

espaços que são originalmente de predomínio masculino dentro da estrutura 

hollywoodiana, essas personagens atravessam uma barreira estruturada e se 

estabelecem como protagonistas capazes de fazer tudo o que o macho man de 

Brown (2011) é capaz: lutam, empunham armas, derrubam vilões, resgatam 

inocentes. É inquestionável, portanto, que as action babes representem um 

tensionamento das linhas que demarcam os espaços destinado às mulheres no 

cinema de ação produzido por Hollywood. 

 Tomando a tese de Mulvey (2018) como pressuposto teórico norteador, 

é possível identificar que este espaço é restritivo e formado a partir de 

discursos que se dão em processos de retroalimentação, tanto fomentam a 

ideia de sujeitos submissos às figuras masculinas nas telas, quanto absorvem 

os valores dispersos no tecido sociocultural no momento de sua produção. 

Desta forma, como Mulvey destaca, sua tese é falo e patrocêntrica porque a 

sociedade também o é. 

Contornando a ideia do corpo feminino como ausência, e entendendo-o 

como diferente, é possível contemporanizar a tese de Mulvey. No entanto, 

continua-se a esbarrar nas fronteiras do binarismo. Certas ações e 

comportamentos são esperados de determinados corpos. Estes discursos que 

reforçam a ideia do que é e como ser mulher – ou homem – são tratados por 

Lauretis (1994), que identifica o cinema como um lugar privilegiado para que 

esses se propaguem. A imersão permitida pelo aparato cinematográfico é 

determinante para que os discursos sejam tomados como verdades. 
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Diante desta fundamentação, este trabalho buscou estabelecer uma – 

entre as diversas possibilidades – interpretação da representação feminina no 

filme Barb Wire – A Justiceira. Tal como desenvolvido, o filme se vale dos 

discursos midiáticos acerca de sua protagonista Pamela Anderson para 

construir uma heroína de ação capaz de derrotar todos os seus inimigos em 

tela, e ainda assim seduzir a audiência. Sem dúvida, trata-se de uma produção 

desenvolvida a partir do male gaze proposto por Mulvey (2018), porém, a 

análise desse objeto não pode ser tão superficial assim. 

A produção questiona a desproporção existente entre personagens 

masculinos e femininos. Seja na forma como são apresentados em tela, ou em 

sua ausência. Filmes protagonizados por homens não são apenas a 

esmagadora maioria dos filmes de ação produzidos por Hollywood, como 

também ocupam o lugar de destaque na construção discursiva acerca dos 

heróis e heroínas de ação. Comumente as personagens femininas são 

apresentadas à sombra dos personagens masculinos ou como um duplo, 

produzido a partir da ausência do falo, estimulando a escopofilia identificada 

por Mulvey (2018). 

 Dessa forma, essa desigualdade não se dá ao acaso. Está atrelada a 

uma estrutura de poder que é difundida e reafirmada pelos bens midiáticos, 

ferramentas poderosas que reforçam as formas de ser e estar da tela como 

verdades normatizadas. 

Neste sentido, não apenas a figura feminina é submissa às figuras 

masculinas como também o espaço ocupado pelas mulheres deve ser 

reduzido. Portanto, ainda que Barb Wire - A Justiceira seja um filme produzido 

a partir do male gaze, e como tal, a personagem feminina tenha o claro 

propósito de entreter e atrair os olhares da audiência, ele também traz para o 

debate o questionamento dos valores propagados pelos possíveis discursos. 

Entende-se, contudo, que não se trata exatamente de um rompimento 

uma vez que, como discorrido durante o texto, padrões estéticos referentes a 

aparência da personagem principal são reforçados. Seu corpo hipersexualizado 

é também sua arma mais mortal. Não por acaso, Barb é referida como “a loira 

com as armas” por um personagem do filme que se referia aos seus seios. 

Desta forma, a action babe girl não apenas é uma badass, como também, ou 

portanto, uma tremenda gostosa! 
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Por fim, considera-se que exista o reforço de determinados discursos 

referentes a construção do feminino. Ainda que seja uma mulher forte, Barb 

Wire só é validada como heroína de ação por ser uma mulher atraente. 

Romper com estes discursos que estão enraizados no tecido social é um 

trabalho intenso que Hollywood só se viu disposta a realizar a partir de novas 

perspectivas financeiras, o que ocorreu apenas na segunda década do século 

XXI. Super-heroínas como Mulher-Maravilha, Capitã Marvel e Viúva Negra, 

grandes de sucessos comerciais e com significativo reconhecimento técnico, se 

distanciam de certa forma dos discursos limitantes reforçados com Barb Wire, 

mas se inscrevem claramente na estética aceitável e desejável para uma action 

girl. 
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Entre o belo e o consumo: as representações sociais da beleza 
 
 

Beatriz Molari 1 
 

 

1. Introdução 

A necessidade de explicar a dimensão cultural dos fenômenos sociais 

promoveu novas discussões para aqueles e aquelas que se propõem a estudar a 

sociedade. Segundo Lília Junqueira (2005, p. 146), a representação social é uma 

das noções que retornaram ao debate científico, pois o fluxo constante de 

informações nas sociedades modernas exige que os cientistas sociais observem 

“[...] as novas formas pelas quais a sociedade, os grupos e os indivíduos pensam a 

si mesmos e aos outros e como, a partir disso, o consenso e o conflito, as 

identidades sociais e individuais são construídas, mantidas ou transformadas”. Neste 

contexto estão inseridos os estudos sobre as representações sociais. 

Segundo Denise Jodelet (2017), a noção de representação social possui 

dupla afiliação, sendo, por um lado, afiliada à sociologia das formas simbólicas e das 

produções mentais coletivas; e, por outro, à psicossociologia do conhecimento. Tal 

origem fez com que, quando Moscovici propôs sua Teoria das Representações 

Sociais, o campo de estudo fosse classificado como uma forma sociológica de 

psicologia social (FARR, 2013). Evidencia-se que as representações sociais estão 

situadas na interface desses dois campos científicos (JODELET, 2017). 

Maria Cecília de Souza Minayo (2013, p. 73) aborda as representações 

sociais como “um termo filosófico que significa a reprodução de uma percepção 

retida na lembrança ou do conteúdo do pensamento”, e afirma que, nas ciências 

sociais, as representações sociais constituem categorias de pensamento que 

expressam a realidade, de modo que se possa explicá-la, interpretá-la ou mesmo 

questioná-la. É nesse ponto, salienta Minayo (2013), que, por constituírem formas de 

conceber a realidade, as representações sociais devem ser analisadas criticamente, 

                                                            
1  Doutoranda em Sociologia. Orientadora: Profa. Dra. Silvana Aparecida Mariano, professora do 
Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Londrina, coorientador: Prof. Dr. 
Márcio Ferreira de Souza, professor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de 
Uberlândia. 
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haja vista que expressam as contradições e os conflitos das situações em que foram 

construídas. 

Dentre as três abordagens de estudos sobre representações sociais 

apresentadas por Jodelet (2017, p. 38), este trabalho está inserido na que 

compreende que “as representações sociais são captadas em contextos sociais 

reais ou grupos circunscritos na estrutura social, a partir das formações discursivas 

diversas”. Essa abordagem investiga a “relação dos objetos socialmente relevantes, 

sempre situados no centro de conflitos de ideias e de valores e a partir dos quais os 

diferentes grupos sociais são levados a definir seus contornos e particularidades” 

(JODELET, 2017, p. 38-39). 

A abordagem de estudo, na qual este trabalho se insere, compreende as 

representações sociais como formas de pensamento social. Jodelet (2017) 

apresenta três particularidades desse entendimento, sendo: 1) as representações 

sociais são assimiladas como modalidades de conhecimento; 2) são concebidas 

como fenômenos dotados de eficácia própria; e 3) estão relacionadas com a gênese, 

o funcionamento e a função que desempenham nos processos que intervém na vida 

cotidiana, nas comunicações, nos mecanismos articulados na definição de 

identidades dos grupos sociais e nas interações realizadas na sociedade. Estão, 

portanto, presentes no cotidiano e são operacionalizadas na compreensão das 

realidades sociais vivenciadas pelos indivíduos.  

Em uma economia centrada no consumo de bens, as estratégias de 

comunicação que visam incentivar o comportamento de compra valem-se de 

concepções construídas socialmente, como é o caso da beleza. Para Naomi Wolf 

(1992), o mito da beleza é a mais antiga ideologia que exerce o poder de controlar 

as mulheres. Esse mito está presente nas normas físicas, nos comportamentos e 

nas coerções impostas às mulheres, sendo as imagens circulantes em uma 

realidade social uma forma de propagá-lo. 

Considerando que o mercado de beleza está em crescimento no Brasil 

(COM..., 2020), o presente estudo tem como objetivo investigar as representações 

sociais da beleza em dois catálogos das marcas Natura e O Boticário, materiais 

empregados na venda de produtos por revendedoras em janeiro de 2021. Para isso, 

este trabalho é constituído por três seções, além desta introdução, as considerações 

finais e as referências. A primeira das seções apresenta as origens e os conceitos 

da Teoria das Representações Sociais proposta por Serge Moscovici (1978, 2015). 
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Na segunda seção é discutida a ideologia da beleza. A terceira seção é dedicada à 

análise semiótica das imagens paradas (PENN, 2008) que constituem os catálogos 

de produtos de beleza das marcas selecionadas. 

 
 

2. De representações coletivas para representações sociais 

O conceito de representação nas ciências sociais foi usado na elaboração do 

termo representação coletiva por Émile Durkheim (1858-1917) em Les règles de la 

méthode sociologique2 publicado pela primeira vez em 1895 na França. Segundo 

Minayo (2013, p. 74), “o termo se refere a categorias de pensamento através das 

quais determinada sociedade elabora e expressa sua realidade”. As representações 

não são, na teoria de Durkheim, categorias dadas a priori, mas resultados dos fatos 

sociais, o que, consequentemente, as torna igualmente fatos sociais a serem 

investigados e explicados (MINAYO, 2013). Na concepção de Durkheim, a 

sociedade pensa, o que impossibilita que as representações sejam conscientes do 

ponto de vista individual (MINAYO, 2013), de forma que se tornam produções 

mentais sociais, como religiões, mitos, ciências etc. (JODELET, 2017). 

Para Durkheim (1987), as representações coletivas envolvem a compreensão 

que o grupo possui de si nas relações com os objetos que o afetam. A sua 

teorização perpassa as categorias básicas do pensamento, que teriam origem na 

sociedade e no conhecimento formulado somente através da experiência social 

(ALEXANDRE, 2004). Assim, “as representações coletivas designavam um conjunto 

de conhecimentos e crenças (mitos, religião, ciência...)” (ALEXANDRE, 2004, p. 

131), sendo a construção coletiva essencial para a formação do conhecimento na 

concepção de Durkheim. 

O termo “representações coletivas” é considerado um ancestral do conceito 

de representações sociais proposto na teoria de Serge Moscovici. Esse pesquisador 

se voltou para as mudanças que ocorrem nas sociedades contemporâneas, ou seja, 

“[...] para aqueles processos sociais, pelos quais a novidade e a mudança, como a 

conservação e a preservação, se tornam parte da vida social” (DUVEEN, 2015, p. 

15). Segundo Pedrinho Guareschi (2013), Moscovici entendia que as mudanças se 

processavam de forma mais lenta na sociedade estudada por Durkheim, contexto 

                                                            
2 Publicado no Brasil como As Regras do Método Sociológico. 
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que é diferente ao das sociedades contemporâneas, consideradas mais dinâmicas e 

fluidas. Assim, ao preferir o termo “social”, Moscovici quis enfatizar a dinâmica das 

representações, elementos que estão inseridos em contextos onde ocorrem 

constantes processos sociais que mobilizam a mudança ou preservação de uma 

realidade. 

Para Moscovici (1978, p. 25): 

Toda representação é composta de figuras e de expressões socializadas. 
Conjuntamente, uma representação social é a organização de imagens e 
linguagem, porque ela realça e simboliza atos e situações que nos tornam 
comuns. Encarada de um modo passivo, ela é apreendida a título de 
reflexo, na consciência individual ou coletiva, de um objeto, de um feixe de 
ideias que lhe são exteriores. 

Entende-se que toda representação modela o que é dado no exterior. O 

caráter ativo das representações sociais implica a organização de valores, noções e 

regras em um determinado contexto social, de modo que produz e determina 

comportamentos, pois define a natureza das situações que nos cercam e provocam 

e, igualmente, indica os significados das nossas respostas. Isso torna as 

representações sociais “[...] uma modalidade de conhecimento particular que tem 

por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos” 

(MOSCOVICI, 1978, p. 26). Nessa perspectiva, Moscovici concebe as 

representações como um fenômeno social.  

As representações sociais estão localizadas no universo consensual. Neste 

espaço, a sociedade é concebida como “um grupo de pessoas que são iguais e 

livres, cada um com possibilidades de falar em nome do grupo e sob seu auspicio” 

(MOSCOVICI, 2015, p. 50). Trata-se do cotidiano, dos ambientes em que ocorrem a 

conversação, a expressão de opiniões e a troca de ideias sobre os mais diversos 

temas/objetos. Nesse local, as representações sociais lidam com a consciência 

coletiva, lhe atribuindo forma, e explicam objetos e acontecimentos de modo 

acessível e que coincidem com nossos interesses (MOSCOVICI, 2015).  

O objetivo das representações sociais é tornar familiar o não-familiar 

(MOSCOVICI, 2015). Assim,  

O ato da re-apresentação é um meio de transferir o que nos perturba, o que 
ameaça nosso universo, do exterior para o interior, do longínquo para o 
próximo. A transferência é efetivada pela separação de conceitos e 
percepções normalmente interligados e pela sua colocação em um contexto 
onde o incomum se torna comum, onde o desconhecido pode ser incluído 
em uma categoria conhecida (MOSCOVICI, 2015, p. 56-57). 
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Isso ocorre porque, em nossos universos consensuais, o familiar prevalece 

sobre o não-familiar ou o que nos dá o sentimento de não-familiaridade, de modo 

que, ao torná-lo familiar, possamos integrá-lo ao nosso mundo mental e físico 

(MOSCOVICI, 2015). Quando o diferente, o atípico, incomoda, as representações 

sociais o tornam familiar, tornando-o passível de ser interpretado de acordo com as 

nossas convenções. Para isso, vale-se das ideias, imagens e da linguagem 

compartilhadas por um grupo (MOSCOVICI, 2015). 

Os objetos se tornam familiares para nós por meio de dois mecanismos 

fundamentais: a ancoragem e a objetivação (MOSCOVICI, 1978, 2015). A 

ancoragem “[...] é um processo que transforma algo estranho e perturbador, que nos 

intriga, em nosso sistema particular de categorias e o compara com um paradigma 

de uma categoria que nós pensamos ser apropriada” (MOSCOVICI, 2015, p. 61). 

Trata-se de “[...] trazer para categorias e imagens conhecidas o que ainda não está 

classificado e rotulado” (GUARESCHI, 2013, p. 161). A ancoragem possibilita dar 

nome a algo, classificá-lo, pois o que não possui nome é considerado estranho, 

ameaçador e não é incorporado à realidade (MOSCOVICI, 2015). Dessa forma, para 

aproximar-se do objeto é necessário nomeá-lo com uma classificação familiar, que 

atribui, além de um nome, comportamentos que são esperados daqueles e daquelas 

que pertencem àquela categoria. 

O outro mecanismo que elabora representações sociais é a objetivação, 

sendo que “[...] objetivar é descobrir a qualidade icônica de uma ideia, ou ser 

impreciso; é reproduzir um conceito em uma imagem” (MOSCOVICI, 2015, p. 71-

72). As imagens selecionadas são integradas ao núcleo figurativo, o que é, segundo 

Moscovici (2015, p. 72), “um complexo de imagens que reproduzem visivelmente um 

complexo de ideias”. Uma vez incluído um núcleo figurativo no pensamento social de 

uma sociedade, torna-se mais fácil falar sobre a ideia que ele representa, pois, a 

imagem de uma ideia se transforma de um signo em uma réplica da realidade, em 

vez de elementos do pensamento.  Com base no exposto, concebo que os 

mecanismos de ancoragem e objetivação possibilitam compreender como os 

elementos representados de um objeto modelam as relações sociais, e identificar 

como esses elementos se integram na forma imagética à uma realidade social 

(MOSCOVICI, 1978). 

Sabendo que as representações sociais impactam a “[...] difusão e a 

assimilação dos conhecimentos, no desenvolvimento individual e coletivo, na 
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definição das identidades pessoais e sociais, na expressão dos grupos e nas 

transformações sociais” (JODELET, 1993, p. 5), compreendo, tal qual Marcos 

Alexandre (2004), que, para compreender as representações sociais da beleza, é 

preciso entender as funções simbólicas e ideológicas a que elas servem, e, também, 

onde elas circulam. Diante disso, a próxima seção aborda a beleza. 

 
 

3. Uma abordagem histórica e social da beleza 

Em sua obra História da beleza: o corpo e a arte de se embelezar, do 

renascimento aos dias de hoje, Georges Vigarello (2006) mostra que a ideia de 

beleza foi modificada pelas dinâmicas políticas, sociais e culturais em cada 

momento histórico. A excursão com ênfase histórica e social empreendida pelo 

pesquisador expõe que a beleza sempre esteve atrelada à apreciação do corpo; e 

que os critérios de beleza estavam relacionados com os modelos de gênero e 

identidades de cada época. A abordagem da beleza ao longo dos séculos mostra 

que as mulheres eram o foco dos modelos estabelecidos, pois, como afirma Wolf 

(1992), desde o século XIV, as mulheres eram retratadas com base em uma lista de 

suas feições segundo os olhares dos homens. 

No século XVI, os critérios de beleza se dirigiam à parte superior do corpo, 

visto que era a área comumente descoberta das vestimentas (VIGARELLO, 2006). 

Essa valoração fez surgir o empoamento do rosto, os espartilhos, os regimes que 

visavam combater o excesso de peso, e demais produtos e comportamentos que 

focavam no rosto, ombros e busto (MORENO, 2008). Nesse período, os critérios de 

beleza eram distintos entre os gêneros, sendo que os conselhos de beleza eram 

mais direcionados às mulheres (VIGARELLO, 2006). Destaca-se como a beleza das 

mulheres era subjugada, sobretudo no que se referia a sua aparência e o modo de 

se portar, como o modo de sorrir, cor da face etc. 

Foi no Renascimento que a beleza começou a ser relacionada ao uso de 

cosméticos, como a maquiagem. Vigarello (2006) afirma que a maioria dos livros de 

saúde da época apresentavam informações sobre o embelezamento do rosto. 

Tamanha era a difusão do uso de cosméticos que se tornou comum a presença de 

pequenos frascos e potes nos inventários pós-morte, pois eram utensílios nos quais 

eram guardados pós e perfumes. 
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No século XVII, as dimensões e os volumes do corpo eram constantemente 

enfatizados quando se referia ao belo (VIGARELLO, 2006). Para realçar as formas e 

corrigir qualquer desvio da postura, foram criados os espartilhos. A grande adesão 

ao uso dessas estruturas se deu pela correlação entre postura e elegância, sendo 

essas imprescindíveis em termos de beleza para a época (VIGARELLO, 2006). 

Assim como a descrição do corpo, os olhos recebiam especial atenção pelo o que 

expressavam, seja melancolia, paixão, surpresa ou alegria. 

Também nessa época, a busca pela certeza da existência de uma beleza 

ideal modificou as práticas de embelezamento. Segundo Viagerello (2006), a ideia 

de beleza foi revisada, introduzindo a simetria das posições e portes de uma ação 

artificializada de preparação do corpo. Diversos procedimentos eram realizados 

visando conservar, rejuvenescer e clarear a pele. As investigações de Vigarello 

(2006) indicam que, no século XVII, os critérios de beleza valorizavam a pele branca 

e jovem, e que continuavam relacionados sobretudo às mulheres. 

Das contribuições de Vigarello (2006) acerca da ideia de beleza no século 

XIII, destaca-se a diferença atribuída com base no sexo. A beleza dos homens 

centrava-se na expressão da sua força física; enquanto para as mulheres estava 

relacionado ao corpo como instrumento de reprodução da espécie, de modo que a 

“[...] ampliação dos quadris femininos, o alargamento específico dos flancos, 

caracterizam a lógica orgânica como a lógica do embelezamento” (VIGARELLO, 

2006, p. 80). O autor explica que o desvio dos quadris das mulheres, o que 

provocava maior separação entre as coxas, resultou em um caminhar mais inclinado 

para os lados, o que, para alguns homens, dentre esses Rousseau, facilitava a 

dependência e a submissão das mulheres (ROUSSEAU, 1992 apud VIGARELLO, 

2006). Assim, a opressão das mulheres era justificada por argumentos que 

perpassavam os critérios de beleza da época. 

Na segunda metade do século XVIII, como mostra Vigarello (2006), a 

comercialização de cosméticos tornou-se mais artesanal, o que resultou na 

ampliação de comércios para a venda desse tipo de produto nos diferentes estratos 

sociais. No século seguinte, o consumo de cosméticos e de maquiagem foi 

expandido. 

Segundo Rachel Moreno (2008), no século XIX ocorreram grandes mudanças 

sociais, sobretudo relacionadas às mulheres. A mulheres incorporaram um modelo 

ativo, experimentando novas situações sociais, como o trabalho. A participação das 
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mulheres na Revolução Francesa, a escrita da Declaração dos Direitos da Mulher e 

Cidadã, de autoria de Olympe de Gouges e o movimento sufragista na Inglaterra 

afetaram significativamente o modelo de mulher da época, pois, mesmo que, num 

primeiro momento, as mudanças não tenham afetado a realidade de todas as 

mulheres, modificaram o imaginário social acerca das atividades desempenhadas 

por elas. 

Em relação ao corpo, duas foram as mudanças nos critérios de beleza no 

século XIX. Para os homens, “[...] busto reto, densificado, cintura comprimida, 

evocando qualquer determinação de ‘burguesa’” (VIGARELLO, 2006, p. 109). Para 

as mulheres, o quadril amplo e a cintura estreita proporcionavam a “curvatura”, uma 

composição corporal concebida como bela na época (VIGARELLO, 2006). O autor 

destaca a ênfase dada ao espartilho, instrumento que possuía diversas versões, 

mas todas cumpriam o mesmo objeto de modificar a aparência do corpo, 

principalmente das mulheres. 

Destaca Denise Bernuzzi de Sant’anna (2014) que, no Brasil, antes mesmo 

da proclamação da República, a difusão de fotografias ressaltou a aparência física, 

ao passo que os espelhos, cada vez mais comuns, tornaram a contemplação de si 

uma atividade diária. Os critérios de beleza no país eram, assim como os produtos, 

importados da Europa. Contudo, tais produtos eram do acesso somente de classes 

altas, o que não prejudicou a venda dos cosméticos feitos a partir de receitas 

caseiras. 

Vigarello (2006, p. 139) atribui ao início do século XX os primeiros usos da 

expressão “cuidados de beleza” e da criação de “institutos de beleza”, ou seja, locais 

que ofereciam tratamentos e serviços para “corrigir” aspectos do corpo e rosto. 

Houve uma mudança de silhueta: “linhas estendidas, gestos aligeirados. As pernas 

se exibem, os penteados se elevam, a altura de impõe” (VIGARELLO, 2006, p. 143). 

Aqui a valoração era de contornos retos, sem volumes, bem distante dos critérios de 

beleza dos séculos anteriores. As linhas corporais retas se conectam à magreza, de 

modo que foram instituídos padrões de medidas corporais e de peso cada vez mais 

reduzidos. Nesse momento o olhar sobre o corpo fica mais aguçado, e a celulite se 

torna mais um dos aspectos a serem revistos segundo os critérios de beleza 

(MORENO, 2008). Também nesse período os cosméticos foram unificados no 

segmento de “produtos de beleza” (VIGARELLO, 2006). 
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As mudanças sociais do século XX influenciaram os critérios de beleza. As 

mulheres, nesse primeiro momento norte-americanas e europeias, experienciavam 

uma vida mais ativa, possibilitada por uma lenta inserção ao mundo do trabalho. Tal 

modificação foi percebida pelo mercado, que passou a associar o exercício de uma 

profissão aos cuidados de beleza (VIGARELLO, 2006). Sant’anna (2014) afirma que, 

a partir dos anos 1950 no Brasil, a independência financeira das mulheres foi 

incorporada nos temas de revistas e da publicidade do mercado de beleza. Tal 

discurso, que influenciou sobretudo as jovens das classes médias urbanas, 

confrontou o modo de vida da mulher dedicada exclusivamente ao lar.  

Entretanto, a expansão das possibilidades de experiências para as mulheres 

não significou uma libertação das coerções. Chama atenção o fato de que, quando 

as possibilidades de experiências sociais para as mulheres se modificaram, os 

critérios de beleza foram incorporados também ao ambiente do trabalho. Para Wolf 

(1992), isso demonstra a coerção da ideologia da beleza. A autora afirma que existe 

uma ligação direta entre a atuação do movimento feminista e a difusão da ideologia 

da beleza, que ela chama de “mito da beleza”. Com a entrada das mulheres no 

mundo do trabalho, a discriminação passou a ser em termos de aparência, o que 

promoveu a expansão das indústrias de cosméticos e de procedimentos estéticos 

que promoviam um modelo de beleza em termos de feminilidade ideal. Segundo 

Wolf (1992), a ideologia da beleza é a última das antigas ideologias relacionadas à 

mulher que exerce algum controle sobre elas. Isso, pois, a ideologia da beleza 

instaura critérios que atingem as mulheres fisicamente (ao impor padrões corporais), 

psicologicamente (ao instituir uma cobrança contínua sobre a aparência) e 

financeiramente (ao impor um gasto maior com produtos e serviços embelezadores). 

A partir da década de 1950, no Brasil, a beleza se tornou algo individual 

(SANT’ANNA, 2014). Os anúncios e revistas pregavam que a beleza estava ao 

alcance de todos e todas, bastava adquirir os produtos e os usá-los a qualquer hora 

e lugar, visto que a indústria da beleza havia se encarregado de produzir 

mercadorias portáteis. Como continuidade desse movimento de beleza 

individualizada, em meados da década de 1960, foi adotado um discurso que 

associava o consumo de produtos de beleza com o ato de voltar-se para si. No meio 

do contexto da ditadura militar no Brasil, a imprensa pregou a “década do eu”, em 

referência a um movimento de valorização do amor por si mesmo. Ainda na mesma 

linha, na década de 1970 os anúncios apresentavam o corpo como “[...] carente, 
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frágil e pouco reconhecido em suas singularidades” (SANT’ANNA, 2014, p. 139), de 

modo que necessitava de mais cuidados, que eram realizados com o uso de 

produtos. 

No século XXI, diferentes silhuetas foram associadas à beleza. No começo 

dos anos 2000, com a ascensão de uma nova classe média, a busca por um corpo 

100% forte, com músculos aparentes e firmes, e seguro de si era o ideal de beleza 

(SANT’ANNA, 2014). Destaca-se a existência de um movimento controverso, que 

prega a necessidade de promover o próprio corpo como principal aliado de 

satisfação pessoal, mas, ao mesmo tempo, coloca o corpo como maior inimigo. 

Nesse entendimento, “[...] o corpo é visto menos como aquilo que se tem ou o que 

se é, para ser considerado um material carente de renovação constante, caso 

contrário, com prazo de validade vencido, ele corre o risco de estragar e ser 

descartado” (SANT’ANNA, 2014, p. 179). Esse discurso se mostra adequado ao 

mercado da beleza, pois reforça o consumo constante de produtos e serviços para 

se evitar o natural, que é o envelhecimento do corpo. 

A breve abordagem histórica e social possibilita identificar que a beleza 

sempre esteve relacionada às dinâmicas sociais e culturais em diferentes períodos. 

O corpo era frequentemente relacionado à beleza, de modo que os critérios 

promoviam mudanças corporais. Também se nota que as mulheres eram o principal 

público para o qual os critérios de beleza se dirigiam, muitas vezes para além da 

aparência física. Isso retoma o argumento de Wolf (1992), sobre a relação entre 

beleza e comportamento. Segundo a autora, a ideologia a beleza determina o 

comportamento, pois, ao lidar com o controle corporal e emocional; com a repressão 

sexual; e com a distinção de gênero, são criadas animosidades que visam impedir a 

colaboração entre as mulheres, pois, ao “supor que a juventude é mais bela que a 

velhice; a castidade mais virtuosa que a liberdade sexual; a obediência melhor que a 

igualdade; todas estas comparações dissolvem a sororidade entre as mulheres” 

(WOLF, 1992). Nesse entendimento, a ideologia da beleza promoveria uma 

desmobilização que dificultaria o questionamento dos critérios de beleza e das 

coerções de gênero formuladas a partir deles. 

Com base no exposto, torna-se pertinente investigar as representações 

sociais da beleza.  
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4. As representações sociais da beleza: análise de imagens de dois catálogos 
de produtos 

Para o objetivo proposto, como material de análise foram escolhidas imagens 

de catálogos empregados na venda de produtos por consultoras das marcas Natura 

(ciclo 02, 2021) e O Boticário (ciclo 01, de 26 de dezembro de 2020 a 24 de janeiro 

de 2021). Essa escolha se justifica pelo fato de os catálogos serem materiais 

sugeridos pelas marcas como apoio para a revenda dos produtos por parte das 

consultoras, tipo de venda que se tornou muito praticado no país. 

Outra justificativa é por essas marcas serem as duas primeiras colocadas do 

segmento de beleza e cuidados pessoais no Brasil (OLIVEIRA; MOURA, 2019). Os 

catálogos escolhidos para a análise foram aqueles divulgados pelas marcas em 

seus respectivos sites 3  no mês de janeiro de 2021. Foram selecionadas duas 

imagens de modo aleatório, dentre aquelas que retratavam mulheres, em cada 

catálogo, sendo uma da categoria de maquiagem e outra de cuidados faciais. Optou-

se por imagens que apresentavam mulheres, pois, como apontado na abordagem 

histórica e social da beleza, os critérios de aparência são mais frequentemente 

dirigidos a elas. 

Como metodologia de análise dos materiais foi aplicada a análise semiótica 

de imagens paradas (PENN, 2008). Segundo Gemma Penn (2008), a semiologia, 

originária da disciplina de linguística estrutural de Ferdinand de Saussure, 

compreende os signos e as regras que governam suas relações. O modelo é 

formado por um signo linguístico, que é a “[...] a conjunção arbitrária de um 

significante, ou imagem acústica, e o significado, ou conceito ou ideia” (PENN, 2008, 

p. 320). Roland Barhes (2001, p. 11) afirma que o objeto da semiologia é “[...] 

qualquer sistema de signos, seja qual for sua substância”, o que abarca as imagens, 

que nunca significam autonomamente, pois o sentido de uma imagem sempre estará 

ancorado na língua, seja no texto que acompanha ou no status do objeto retratado 

imageticamente (PENN, 2008). 

A primeira imagem analisada integra a seção de maquiagem e trata da linha 

Una, da marca Natura (Figura 1). A imagem apresenta uma mulher em um fundo 

amarelado. São elementos da imagem: mulher branca, jovem adulta; apresenta os 

braços posicionados na frente do corpo; cabelos castanhos presos para trás com 

                                                            
3 O catálogo da Natura foi localizado em: https://sites.natura.com.br/revistanatura. O de O Boticário 
em: https://catalogo.boticario.com.br/pr/. Os dois acessos foram realizados em 15 de janeiro de 2021. 

https://sites.natura.com.br/revistanatura
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alguns fios soltos perto das orelhas; os olhos castanhos direcionados para frente; 

lábios fechados e do tom próximo da cor da pele da mulher; a iluminação está 

direcionada para o centro do rosto dela; e ela usa brincos dourados no formato de 

argolas. 

A imagem também apresenta três textos, sendo: Una a sua beleza (letras 

brancas, em negrito, espaçadas, tipo sans-serif e em tamanhos diferentes); Una a 

sofisticação do efeito matte gold à beleza da sua pele (letras brancas, espaçadas, 

tipo sans-serif, e em tamanhos diferentes); Sofia usa Base Matte Gold claro 24, 

Blush Intense Me rosê perolado, Maxxi Palette de Sombras 12 Tons nude, Lápis 

Kajal para Olhos marrom e Máscara para Cílios 2 em 1 (Letras brancas, espaçadas, 

tipo sans-serif, os nomes dos produtos são destacados pelo uso do negrito). Outro 

texto é apresentado na lateral da imagem, contudo, trata-se de uma indicação para 

que as consumidoras e os consumidores consultem a validade das promoções. Por 

se tratar de uma comunicação exclusivamente sobre o preço do produto, esse texto 

não será analisado. 

Figura 1 - Base Natura Una Matte Gold. 

 
Fonte: NATURA (2021). 
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A imagem em questão traz uma mulher em posição de destaque. A escolha 

por uma mulher branca conota que a beleza ainda valoriza esta tonalidade de pele, 

tal qual foi apontado na abordagem histórica e social da beleza. Da mesma forma, a 

idade se expressa, sendo uma mulher jovem adulta. Os cabelos presos para trás e a 

iluminação focalizada no centro demonstram que o destaque da imagem está no 

rosto da mulher, sendo os resultados alcançados com o uso dos produtos de 

maquiagem. Os fios soltos indicam uma tentativa de espontaneidade, como se ela 

tivesse feito o penteado. O olhar direcionado para frente conota uma tentativa de 

estabelecer contato com o leitor ou a leitora da imagem. A boca, em tom próximo da 

cor da pele da mulher, reforça o destaque para o produto anunciado e apresentado 

na página seguinte à imagem, sendo a Base Matte Gold. A referência ao nome do 

produto é reforçada pela presença dos brincos dourados, já que a palavra gold em 

inglês significa ouro, que possui a cor dourada. Para que essa referência seja 

percebida, é exigido algum conhecimento da língua inglesa, e, também, sobre as 

características desse metal. 

É evidente o jogo feito com a palavra “una" nos textos, que remete ao verbo 

“unir” no imperativo e também ao nome da linha de maquiagens. O uso de tamanhos 

de letras diferentes no texto superior e inferior esquerdo indicam o destaque dado ao 

nome da linha de maquiagem e à parte do nome do produto anunciado. Nesse texto 

é empregada outra palavra da língua inglesa, matte, que significa algo fosco, sem 

brilho. Apesar de pertencer a outro idioma, o significado está incorporado ao 

cotidiano dos brasileiros e brasileiras que possuem algum contato com o meio da 

maquiagem. O terceiro texto, localizado na parte inferior direita, nomeia a mulher e, 

pelo uso do negrito, destaca os produtos usados na maquiagem dela. Nota-se que o 

negrito foi empregado para que o consumidor ou a consumidora note mais 

facilmente o nome dos produtos, de modo que possa os identificar nas páginas 

posteriores. A aproximação com o leitor ou a leitora é também realizada pelo uso do 

pronome possessivo na terceira pessoa do singular no texto inferior esquerdo. 

Nota-se que a beleza é apresentada na imagem como algo que o leitor ou 

leitora já possui, sendo o efeito prometido pelo produto algo a ser “unido” ao que já é 

belo. A representação social da beleza nesse conteúdo está ancorada na ideia de 

sofisticação. Sendo a beleza algo que o consumidor ou a consumidora já possui, o 

produto em questão sofisticará essa qualidade. No senso comum, a sofisticação 

remete ao requinte, à elegância, o que, no cotidiano brasileiro, está relacionado à 
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riqueza e ao luxo. Assim, a representação social da beleza nesse conteúdo se 

objetiva através dos brincos dourados que remontam ao ouro. 

A segunda imagem da marca Natura é da seção de cuidados com a pele. O 

produto anunciado é o creme antissinais preenchimento e revitalização 60+ (Figura 

2). A imagem apresenta uma mulher, dois frascos do produto, sendo um aberto e o 

outro fechado, e um fundo em tom claro. A mulher é branca; adulta; com cabelos 

castanhos presos para trás com alguns fios soltos; as bochechas apresentam um 

tom levemente rosado; seus olhos são castanhos e o olhar é direcionado para 

frente; os lábios formam um sorriso e apresentam coloração rosada e brilho; ela usa 

uma camisa branca sobreposta por uma camisa bege, ambas apresentam ter 

modelagem ampla; também usa um anel prata no dedo anelar da mão direita 

(esquerda no vídeo) e brincos pratas. 

Figura 2 - Chronos +60. 

 
Fonte: NATURA (2021). 
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São apresentados os textos: Tratamento antissinais (letras tipo sans-serif 

vermelhas); do que sua pele precisa em cada fase da vida? (letras tipo serifado 

pretas); +que 60, preenchimento e revitalização (letras tipo sans-serif vermelhas); 

reduz rugas, preenche as maçãs do rosto, neutraliza a pele e hidrata profundamente 

(letras tipo serifado vermelhas); natureza, extrato de casearia; ciência 

oligossacarídeos (letras tipo sans-serif pretas). Creme antissinais, preenchimento e 

revitalização 60+ 40 g (letras tipo sans-serif pretas). Dia fps 30/fpva (letras tipo sans-

serif vermelhas e pretas); noite; imediatamente revitaliza e hidrata profundamente; 7 

dias estimula a produção de ácido hialurônico; 15 dias suaviza rugas e recupera a 

harmonia facial; 30 dias reduz rugas profundas; 60 dias preenche as maçãs do rosto 

e o volume da pele (letras tipo sans-serif vermelhas). Na parte inferior da imagem da 

mulher é apresentado o seu nome e sua idade. Também apresenta informações 

sobre o preço e a indicação para que a consumidora ou o consumidor consultem 

informações sobre as promoções. 

Imagem e texto se complementam na transmissão da mensagem. As mãos 

da mulher estão próximas ao seu rosto, direcionando o olhar do leitor ou leitora. 

Nota-se que uma das mãos toca levemente a sua bochecha, parte que nomeada 

como “maçã do rosto” e é destacada em um dos textos com o uso do negrito, pois é 

uma das regiões em que o produto age. O sorriso aqui também estabelece essa 

associação, pois ao sorrir, as bochechas são destacadas. Essa região é o foco, 

sendo por isso que, apesar de tratar-se de um creme antissinais, as rugas ao redor 

dos olhos são aparentes. Essa imagem apresenta a idade da mulher, o que 

demonstra que essa é uma informação importante para a categoria de produtos e 

reforça que a mulher se enquadra na faixa etária para a qual o creme é indicado. 

Apresentar o produto valoriza a estética da embalagem e a textura do creme. 

A informação do rendimento do frasco ajuda no convencimento em favor da compra 

caso se questione se a quantidade do produto vale o valor cobrado. A menção à 

fórmula do produto também argumenta em favor da compra, o que sugere o estudo 

científico dos componentes; contudo, sem apresentar dados. A eficácia do produto é 

reforçada pelas promessas, que, pelo frasco aberto e a disposição dos resultados, 

contados por dia, se associam a passagem do tempo em um relógio. 

Nessa imagem, a representação social da beleza está ancorada na passagem 

do tempo e a sua relação com os sinais do envelhecimento na pele. Isso se 

expressa já no nome da linha de produtos, pois, na mitologia grega, Chronos é o 
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“senhor do tempo” e reporta ao tempo físico, cronológico e ordenado que sempre 

vence os homens e as mulheres (ARANTES, 2015). Na imagem, a idade da mulher 

remete ao tempo passado; a eficácia do produto contada em dias ao tempo futuro. 

Assim, os produtos são associados a formas de lidar melhor com a passagem do 

tempo, visto que o envelhecimento é algo natural do corpo humano. Ao focalizar as 

bochechas da mulher, a mensagem se objetiva. 

A primeira imagem de O Boticário é da seção de maquiagem (Figura 3). A 

imagem apresenta uma mulher negra jovem adulta; com cabelos e olhos castanhos; 

o olhar está direcionado para frente; os lábios estão entreabertos e coloridos em tom 

de rosa; ela usa uma vestimenta sem mangas e em tom marrom; a sua mão direita 

(esquerda no vídeo) está posicionada na frente do corpo, na altura do pescoço, e 

apresenta três anéis, sendo dois escuros e um claro; aplicador e produto; pincel de 

maquiagem; e uma tabela com os tons de base e corretivos correspondentes estão 

localizados abaixo da imagem da mulher. O fundo da imagem possui os tons 

alaranjado (superior); bege rosado (inferior esquerdo) e bege claro (inferior direito). 

Figura 3 - Maquiagem O Boticário. 

 
Fonte: BOTICÁRIO (2021). 
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São apresentados os textos: a modelo usa: Base Líquida Protetora Hyaluronic 

FPS 70 Cor 70, Corretivo Flash Iluminador Cor 50, Palette de Maquiagem Perfect 6 

Basics, Lápis Retrátil à Prova d’Água Marrom na raiz dos cílios, Iluminador 

Compacto Facial Bronze, Batom Cushion Pink nas maçãs do rosto, Lip Oil nas 

têmporas e nos lábios, sobre o Batom Cremoso Coral Cool (letra tipo serifado na cor 

branca). Corretivo Effect, alta cobertura, toque seco, longa duração, hidrata 

profundamente, pele revitalizada, sem olheiras e imperfeições (letra tipo sans-serif 

na cor preta). Pincel para corretivo (letra tipo sans-serif na cor preta). Vegano (letra 

tipo sans-serif na cor preta sobre um fundo branco). Combine com a sua base 

preferida (letra tipo sans-serif na cor preta). 

A mulher está posicionada de modo que o seu rosto seja o foco. O cabelo 

preenche a imagem e se destaca no fundo. A lista ao lado é para que o leitor ou a 

leitora visualize os produtos que proporcionaram o resultado apresentado na modelo 

e procure os produtos nas páginas seguintes. 

As promessas do Corretivo Effect estão associadas ao seu nome, sendo algo 

para corrigir o que é concebido como errado, no caso, olheiras e imperfeições da 

pele. A palavra effect é da língua inglesa e significa efeito, o que exige tal 

conhecimento para validar o reforço à eficácia do produto. A disposição das 

varrições de tons serve para colaborar na escolha da mercadoria. A presença do 

pincel e da tabela de referência de tons de base na mesma página que o corretivo 

indica a sugestão da compra combinada dos produtos e/ou para auxiliar na escolha 

da tonalidade do corretivo de acordo com a base que será usada ou já em uso pela 

consumidora ou pelo consumidor. De toda forma, observa-se que a página foi 

construída de modo que as facilidades oferecidas pela marca conduzam ao 

consumo maior de seus produtos.  

Nota-se que a palavra vegano foi reproduzida duas vezes, em referência ao 

corretivo e ao pincel. Isso enfatiza o posicionamento da marca na oferta de produtos 

que atendam esse público. Contudo, exige-se que a leitora ou o leitor saiba que o 

veganismo é a prática de não consumir produtos que contenha qualquer elemento 

de origem animal para entender o que significa a menção ao termo, já que não é 

explicitado no material. Não são apresentadas informações sobre a composição dos 

produtos para que as pessoas se certifiquem de que se trata realmente de um 

produto vegano. 
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A representação social da beleza nessa imagem está ancorada na ideia de 

perfeição, de modo que, por a pele não ser naturalmente perfeita, os produtos 

colaboram com o consumidor ou a consumidora no objetivo de camuflar olheiras ou 

imperfeições. Tamanho é o auxílio oferecido pela marca que em uma mesma página 

estão referenciados os principais produtos para se atingir esse objetivo, basta os 

adquirir. A disposição da tabela de tons da base, das tonalidades do corretivo e a 

menção ao veganismo objetivam a noção de que a perfeição da pele pode ser 

atingida por todos e todas. 

A segunda imagem de O Boticário e última da análise é da seção de cuidados 

faciais (Figura 4). A imagem apresenta uma mulher branca adulta; com cabelos 

castanhos penteados para trás; seus olhos são verdes e o olhar é direcionado para 

frente; os lábios estão entreabertos e coloridos em tom próximo da cor da pele; as 

mãos tocam as laterais do rosto; a mulher usa uma vestimenta de mangas; a 

iluminação focaliza o seu rosto. O fundo da imagem é azul. 

São apresentados dois textos: cuidados faciais (inferior e no centro; em letras 

do tipo sans-serif brancas); e imagem realizada seguindo todas as recomendações 

de segurança e cuidado da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde 

(lateral direita, letras do tipo serifado e pretas). 

Figura 4 - Cuidados faciais O Boticário. 

 
Fonte: BOTICÁRIO (2021). 
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A mulher retratada na imagem é a atriz Lilia Cabral; contudo, ela não é 

identificada, o que exige do leitor ou da leitora o conhecimento prévio para que 

possa reconhecê-la. 

A imagem é empregada no catálogo como uma abertura para a seção que 

apresenta produtos planejados para cuidar da face. A posição das mãos remete aos 

movimentos realizados para espalhar produtos no rosto, que é associado pelo texto 

localizado na parte inferior da imagem ao ato de cuidar da região facial. Tal 

associação se relaciona com a linha de produtos Botik, apresentada nas páginas 

seguintes do material. O ato de cuidar de algo, seja de si, de outra pessoa ou de um 

objeto, possui valoração positiva na cultura brasileira. 

O texto localizado na lateral direita informa as condições de realização da 

imagem; contudo, não é explicado ao que a informação se refere e quais foram as 

recomendações adotadas na produção da imagem.   

Nota-se que, na imagem em questão, a representação social da beleza está 

ancorada na ideia do cuidado. Ao associar os movimentos usados para espalhar 

cremes e séruns ao ato de cuidar da face, a marca relaciona essa prática ao 

consumo dos produtos da linha, que apresentam as texturas em creme e sérum. 

Assim, o cuidado, objetivado no gesto realizado pela mulher, promove o consumo 

dos produtos anunciados. 

 

 

5. Considerações finais 

A abordagem histórica e social da beleza mostra que, desde o Renascimento, 

os critérios de beleza estavam associados às dinâmicas políticas, sociais e culturais 

de cada período histórico. Pela influência que exerce nas sociedades, a beleza foi 

incorporada à economia de consumo de bens, gerando um mercado que sempre 

esteve em expansão, sobretudo no Brasil. Tendo isso em vista e sabendo que a 

ideia de beleza é circulante do pensamento social brasileiro, este estudo se propôs a 

investigar as representações sociais da beleza em dois catálogos de produtos 

divulgados em janeiro de 2021, sendo um da marca Natura e outro de O Boticário. 

Para isso, foi aplicada a análise semiótica de imagens paradas. 

As análises das imagens selecionadas demonstram que as representações 

sociais da beleza nesses materiais são distintas de acordo com a categoria do 

produto. No caso das imagens da categoria de maquiagem, as representações 
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sociais da beleza reproduzidas pelas marcas nos catálogos podem ser separadas 

entre aquela que concebe a beleza como algo que já é da posse do consumidor ou 

da consumidora, sendo o produto anunciado uma forma de sofisticá-la; e aquela que 

se vale da ideia da perfeição para posicionar os produtos como auxiliares no disfarce 

das imperfeições.  

Na categoria dos cuidados faciais, as representações sociais da beleza se 

dividem entre aquelas reproduzidas pela marca que, diante da impossibilidade de 

parar a passagem do tempo, posiciona os produtos como colaboradores para que o 

consumidor ou a consumidora lide melhor com os sinais do envelhecimento na pele; 

e a marca que se vale da ideia do cuidado para associar o uso dos seus produtos ao 

gesto de cuidar da pele da face. 

Analisando as representações sociais da beleza das duas categorias de 

produtos, noto que, independentemente da ideia na qual está ancorada, o objetivo é 

que a representação social produza o questionamento da própria aparência ou de 

terceiros visando a manutenção do mercado de consumo de bens. Com base nisso 

e sabendo que os critérios são mais direcionados às mulheres, se faz necessária a 

perspectiva de Wolf (1992) de conceber a beleza como uma ideologia coercitiva 

para as mulheres, pois, ao determinar o comportamento, a ideologia da beleza 

exerce controle corporal e emocional, atingindo-as fisicamente, financeiramente e 

psicologicamente. 
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Identidades forjadas, meninas prendadas: domesticidades no 
curso de Corte e Costura da Escola Técnica de Curitiba (anos 

1940 a 1960) 
 

Ana Caroline de Bassi Padilha 1 
Marinês Ribeiro dos Santos 2 

 
1. Introdução 

O ser humano tem buscado diferentes maneiras de olhar, conceber, 

documentar, dialogar e utilizar suas produções imagéticas. As fotografias, por 

sua vez, não envolvem apenas um registro automático, capaz de garantir o 

testemunho da realidade. Conforme John Berger (1999) explica, cada vez que 

olhamos uma fotografia devemos estar cientes que o recorte e a escolha de 

uma determinada cena ou momento foram realizados pelo/a fotógrafo/a entre 

uma gama de outras possibilidades. Além disso, a percepção ou apreciação de 

uma imagem varia de acordo com as vivências e experiências pessoais e/ou 

coletivas de cada observador/a dentro de um determinado contexto. 

Considerando tais questões, esse trabalho objetiva refletir sobre a 

construção de representações de feminilidades atreladas ao espaço doméstico 

a partir da leitura e análise de quatro imagens que retratam as aulas da prática 

da disciplina de Economia Doméstica do curso de Corte e Costura na Escola 

Técnica de Curitiba entre as décadas de 1940 e 1960. 

Vale lembrar que, embora não exista apenas um significado possível, 

imagens compreendem determinados mecanismos que direcionam sua leitura, 

favorecendo certos significados e restringindo outros. Dessa forma, neste artigo 

utilizamos a proposta teórico-metodológica de Ana Maria Mauad (2005), que 

concebe a fotografia como uma mensagem que se organiza a partir de dois 

segmentos: expressão e conteúdo. O segmento “expressão” abrange escolhas 

técnicas e estéticas como composição visual, enquadramento, iluminação, 

definição da imagem, contraste, cor, entre outras questões. Já o “conteúdo” 

refere-se ao contexto social e cultural que envolve o conjunto de pessoas, 
                                                            
1  Doutora em Tecnologia e Sociedade pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 
Curitiba, Brasil. Professora do Departamento de Comunicação Social na Universidade Federal 
do Paraná, Curitiba, Brasil. anabassi@ufpr.br. Pesquisa realizada com bolsa-auxílio da 
CAPES. 
2 Doutora em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professora do 
Departamento de Desenho Industrial e do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia na 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, Brasil. ribeiro@utfpr.edu.br. 

mailto:anabassi@ufpr.br
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artefatos, lugares e vivências que compõem a imagem fotográfica. Ambos os 

segmentos se articulam constantemente no processo de produção de sentido 

da fotografia, “sendo possível separá-los para fins de análise, mas 

compreendê-los somente como um todo integrado” (MAUAD, 2005, p. 143). 

Desse modo, analisamos as imagens fotográficas buscando 

compreendê-las a partir do contexto social no qual elas foram registradas, o 

que e quem foi privilegiado/a – ou não – nessas imagens, quais as práticas 

sociais e os espaços ali representados, entre outras questões pertinentes. 
 

2. Um curso somente para meninas 

A Escola Técnica de Curitiba foi criada em 1910 pelo então presidente 

Nilo Peçanha com o intuito de oferecer o ensino de um ofício a meninos 

carentes. Nesse período, o trabalho era percebido como uma condição 

importante para o desenvolvimento moral e ético dos indivíduos, sendo o 

Estado responsável pela ordem e pela condução do país rumo à civilização.  

Nas primeiras décadas de funcionamento, a instituição oferecia os 

cursos de Alfaiataria, Marcenaria e Sapataria, direcionando seus esforços para 

o ensino e a formação de força de trabalho predominantemente masculina. 

Esse panorama vigorou até o início da década de 1940, quando são instituídos 

decretos conhecidos como “leis orgânicas do ensino industrial” que 

reformularam o sistema educacional brasileiro. 

Entre as principais modificações estava a “Lei Orgânica de 1942”, que 

consentia o ingresso e a formação de mulheres nessas instituições por meio da 

criação do curso ginasial industrial de Corte e Costura. No entanto, Maria Lúcia 

Machado (2010) esclarece que, embora as alunas fossem contempladas na 

organização do ensino industrial com um espaço de formação, esse estava 

restrito a um saber racionalizado sobre o espaço reservado às mulheres: o 

espaço doméstico. 

Vale lembrar que a década de 1940 foi um período marcado pelo caráter 

centralizador do Governo Vargas, por meio da implantação do “Estado Novo” 

de 1937 até 1945. Nesse interim, as mulheres tiveram um papel fundamental 

para a sociedade do Estado Novo. Isso porque a “mulher ideal” era definida a 

partir da dedicação às ocupações domésticas, do cuidado da família e de 
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características entendidas como próprias da feminilidade, como instinto 

materno, resignação e doçura. Logo, as instituições escolares colaboravam 

tanto para manter fora do alcance das mulheres as experiências e os 

conhecimentos compreendidos, nessa época, como “impróprios”, quanto para 

ensinar as informações e os saberes considerados “adequados” ao mundo 

feminino. De acordo com Susan Besse (1999, p. 123), as instituições 

direcionadas para a formação de mulheres procuravam apresentar “os papéis 

domésticos femininos como ‘naturais’ e necessários”. 

Torna-se pertinente ressaltar que o curso de Corte e Costura foi criado 

para mulheres e, aparentemente, para as moças das classes trabalhadoras, o 

que evidencia e justifica seu caráter profissionalizante. Todavia, de acordo com 

Louro e Meyer (1993), os cursos femininos eram pensados e geridos a partir do 

imaginário dos grupos dominantes e, consequentemente, baseados em valores 

relacionados ao ideário das classes médias. 

Nas escolas, os ensinamentos orientados às meninas não eram 

exatamente aqueles mesmos saberes domésticos transmitidos de mãe para 

filha e de geração em geração, mas conhecimentos tácitos transformados em 

saberes escolares. Esse processo é denominado por Guacira Lopes Louro e 

Dagmar Meyer (1993, p. 53) de “escolarização do doméstico” e envolvia o 

“reconhecimento da escola como instância legítima da formação integral da 

mulher, na acepção mais ampla do termo. Daí que a educação feminina deve 

compreender a formação da esposa e da mãe das futuras gerações”. 

Na Escola Técnica de Curitiba, o curso de Corte e Costura foi criado em 

1943. Sendo assim, as meninas que desejassem frequentar o ginásio nessa 

instituição, tinham como única opção a formação nesse curso, cujos 

conhecimentos estavam atrelados ao ensino de práticas atreladas ao lar. 

Vale ressaltar que, assim como os demais cursos ginasiais industriais da 

Escola Técnica de Curitiba, o curso de Corte e Costura tinha a duração de 

quatro anos em regime integral, sendo o período da manhã dedicado para o 

ensino de disciplinas de “cultura geral” – como Português, Inglês, Matemática, 

Física, Química, História e Geografia – e o período da tarde para as 

disciplinas denominadas “cultura técnica”. Entre as disciplinas técnicas 

obrigatórias estavam o ensino de Desenho Técnico, Tecnologia e Prática de 
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Costura e Bordado, Artes Industriais, além da prática educativa de Economia 

Doméstica 3. Tais conhecimentos técnicos estavam, direta ou indiretamente, 

atrelados com saberes relacionados ao espaço doméstico. 

Considerando essas questões, podemos compreender a Escola Técnica 

como uma instituição que utilizava estratégias de pedagogias de gênero na 

formação de suas alunas. Isto porque ao ensinar e reforçar concepções 

tradicionais de feminilidades, a instituição também influenciava a forma como 

suas alunas se autopercebiam e se relacionavam com os membros de suas 

famílias, bem como a sociedade. Dessa forma, na próxima seção 

apresentamos, por meio de imagens fotográficas, como era configurada a 

prática educativa de Economia Doméstica na instituição. 
 

3. Aprendendo a ser uma dona de casa prendada 

Na Escola Técnica de Curitiba, a prática educativa de Economia 

Doméstica era ensinada durante os quatro anos do curso de Corte e Costura, 

sendo as aulas divididas em teóricas e práticas.  

No primeiro ano, as alunas estudavam conteúdos atrelados a noções 

básicas de higiene corporal e saúde. Mabel, ex-aluna do curso, relembra que a 

professora: 
 
Verificava se não roía unha, se as mãos estavam limpas, se os 
dentes estavam bem escovadinhos e limpos, se a golinha não estava 
oleosa ou ensebadinha. Olhava atrás das orelhas, olhava nos 
tornozelos, verificava tudo (BALMANT, 2017, p. 5)4. 

 

Além de noções de higiene e aparência pessoal, as estudantes também 

aprendiam regras de comportamento tanto no lar quanto na sociedade. De 

acordo com a moral dominante e os padrões dos “bons costumes” vigentes em 

meados do século XX, as moças de família apresentavam “gestos contidos, 

respeitavam os pais e preparavam-se adequadamente para o casamento” 

(PINSKY, 1997, p. 610). Esse comportamento, entendido como adequado para 

as moças solteiras, garantia o respeito social, a possibilidade do casamento 

tradicional e de uma vida de “rainha do lar”. 

                                                            
3 Informações obtidas pela autora em pesquisa realizada nos diários de classe no Arquivo 
Geral da Instituição. 
4 Entrevista realizada com Mabel França Balmant, da turma de 1963, e concedida à Ana 
Caroline de Bassi Padilha em 1 de novembro de 2017.   
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Sobre as maneiras “adequadas” de comportamento no lar e na 

sociedade, Hildegard, da turma de 1964, explica que a professora de Economia 

Doméstica ensinava regras de postura durante as aulas: “Nossa, isso era muito 

importante. Como as saias do nosso uniforme eram um pouco justas, ela dizia 

pra gente cuidar na hora de sentar, cruzar as pernas, essas coisas” 

(ROGALSKY, 2018, p. 4) 5 . Ainda sobre os comportamentos considerados 

“apropriados”, Mabel, da turma de 1963, relembra que a professora ensinava 

que “não podia ser escandalosa, né? [...] Polida! Tinha que ser recatada e 

polida. Polida!” (BALMANT, 2017, p. 5)6. 

Segundo Louro (1998, p. 18), as instituições escolares fazem 

investimentos ao ensinarem “os gestos e os comportamentos adequados e 

distintivos daquelas instituições”. Logo, os propósitos desses investimentos 

escolares eram “a produção de um homem e de uma mulher ‘civilizados’”, 

capazes de viver em coerência e adequação com os ditames da sociedade 

brasileira da época. Levando em conta as questões apontadas por Louro 

(1998), podemos considerar que a Escola Técnica de Curitiba procurava, por 

meio de estratégias de pedagogias de gênero, instruir e regular determinadas 

normas de conduta relacionadas aos comportamentos esperados pela 

sociedade e divulgados como “ideais” para as mulheres desse período tendo 

em vista, especialmente, a construção do modelo de “dona de casa ideal”. 

Se o primeiro ano da prática educativa de Economia Doméstica 

integrava, principalmente, conteúdos relacionados à higiene pessoal e 

comportamento, a partir da segunda série ginasial, as aulas passam a agregar 

conhecimentos e práticas atreladas ao sistema doméstico, especialmente, ao 

espaço da cozinha e da sala de jantar.  

No segundo e terceiro anos, as meninas aprendiam a realizar atividades 

domésticas como organizar e limpar os ambientes e artefatos da casa, 

especialmente da cozinha, e a fazer lanches “simples” como salgados e 

quitutes. Já no quarto ano, as estudantes eram instruídas a preparar e servir 

pratos mais elaborados como refeições completas e requintadas. Torna-se 

                                                            
5 Entrevista realizada com Hildegard Rogalsky, da turma de 1964, e concedida à Ana Caroline 
de Bassi Padilha em 18 de fevereiro de 2018.   
6 Entrevista realizada com Mabel França Balmant, da turma de 1963, e concedida à Ana 
Caroline de Bassi Padilha em 1 de novembro de 2017.   
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pertinente comentar que as iguarias preparadas pelas alunas de Economia 

Doméstica passavam pelo crivo tanto da professora responsável por essa 

prática educativa, quanto pelo diretor da Escola Técnica de Curitiba. Além 

disso, frequentemente, o diretor também convidava algumas autoridades da 

instituição para acompanhá-lo na degustação dos pratos. 

Nas aulas teóricas, a professora passava receitas culinárias, orientações 

e recomendações relacionadas a práticas domésticas. Tais informações, 

especialmente as receitas, deveriam ser documentadas em um caderno que 

recebia o visto da professora semanalmente. 

Já as aulas práticas aconteciam em um espaço que simulava o ambiente 

doméstico onde as alunas praticavam os conhecimentos teóricos aprendidos. A 

Figura 1 apresenta a planta baixa7 da sala de Economia Doméstica.  

 
Figura 1 – Planta baixa da sala de Economia Doméstica. 

 
Fonte: Elaborado por Ana Caroline de Bassi Padilha (2017). 

                                                            
7 Essa planta baixa foi desenhada por Ana Caroline de Bassi Padilha a partir da análise de 
imagens fotográficas encontradas no Núcleo de Documentação Histórica da UTFPR (NUDHI), 
bem como de memórias relatadas por ex-alunas do curso de Corte e Costura. 
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Na imagem, podemos visualizar meio balcão de lambri que dividia a sala 

em dois espaços: do lado esquerdo, a cozinha e, do lado direito, a sala de 

jantar. Este balcão, além de delimitar o espaço, também servia para armazenar 

alguns artefatos domésticos. A cozinha possuía três fogões e uma mesa onde 

as alunas realizavam a elaboração e preparação dos pratos. Neste espaço, 

havia também uma porta para uma pequena despensa com geladeira, mesa de 

alumínio e armário onde eram acondicionados os mantimentos e os artefatos 

necessários para as práticas na cozinha. Do lado direito do balcão de lambri, 

existia a sala de jantar composta por uma grande mesa com doze cadeiras, um 

abajur que decorava o ambiente e um armário. Além da cozinha e da sala de 

jantar, o espaço onde aconteciam as aulas práticas de Economia Doméstica 

exibia também, na entrada, uma sala de estar com sofá e duas poltronas. 

Segundo os relatos de ex-alunas, bem como os diários de classe 

analisados, as turmas de Corte e Costura apresentavam cerca de 35 a 40 

alunas matriculadas por ano. Logo, a estratégia adotada pela professora para 

acompanhar com maior tranquilidade o andamento de todas as discentes nas 

aulas práticas foi dividir uma mesma turma em até quatro pequenos grupos que 

tinham aulas em dias e horários alternados para que todas as estudantes 

pudessem acompanhar as aulas, realizar as tarefas e manusear os artefatos 

domésticos do espaço criado. 

Na Figura 2, podemos visualizar algumas alunas executando diferentes 

tarefas durante a aula na cozinha. Dessa forma, enquanto no primeiro plano, 

uma estudante prepara uma salada sob o olhar atento da professora, no 

segundo plano, podemos observar duas alunas manuseando panelas sobre o 

fogão. As meninas trajam aventais e usam os cabelos curtos ou presos. Mabel, 

da turma de 1963, explica que “era tudo certinho e sincronizado! Tinha tempo 

para fazer as atividades. O horário de determinada refeição era tal e você tinha 

que deixar pronto aquilo ali” (BALMANT, 2017, p. 7)8. Com relação às práticas 

de cozinhar, a ex-aluna enfatiza que, durante o preparo de determinado prato, 

era importante: 
 

 

                                                            
8 Entrevista realizada com Mabel França Balmant, da turma de 1963, e concedida à Ana 
Caroline de Bassi Padilha em 1 de novembro de 2017.   
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Cuidar com o vento, cuidar com as medidas e tipos de ingredientes, 
mexer bem a massa, não mexer a massa exageradamente quando 
você for pôr o fermento. Era tudo organizado e eficiente para sair bem 
o resultado (BALMANT, 2017, p. 7)9.  

 

Sendo assim, as estudantes aprendiam a preparar alimentos evitando, 

ao máximo, o desperdício e controlando melhor o tempo por meio da execução 

correta de movimentos nas atividades realizadas durante a aula.  

 
Figura 2 – Atividades realizadas no espaço da cozinha. 

 
Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI, 1959. 

 

Vale ressaltar que, de acordo com Pinsky (2012, p. 497), uma das 

funções mais antigas da dona de casa é administrar as despesas cotidianas, 

adequando-as ao orçamento doméstico. Se o dinheiro não fosse o suficiente 

para suprir as necessidades da família, esperava-se que a dona de casa 

fizesse sacrifícios ou encontrasse fontes de renda alternativas como a lavagem 

de roupas para fora, por exemplo. A “boa dona de casa”, no entanto, não exigia 

do marido um padrão de vida maior do que aquele que ele podia lhe 

proporcionar. Sendo assim, ela deveria ser econômica e criativa ao pesquisar 

                                                            
9 Entrevista realizada com Mabel França Balmant, da turma de 1963, e concedida à Ana 
Caroline de Bassi Padilha em 1 de novembro de 2017. 
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preços, controlar as despesas e não gastar além do necessário. Ser econômica 

significava também saber pechinchar questionando fornecedores e 

autoridades, e administrar bem o orçamento doméstico (PINSKY, 2012). 

Além de preparar alimentos, as estudantes eram capacitadas nas aulas 

de Economia Doméstica a organizar e ornamentar a mesa de refeições, bem 

como servir as pessoas convidadas. Para isso, as alunas tinham dois tipos 

aventais como uniforme: um para servir a mesa e os/as convidados/as e outro 

usado durante as aulas práticas de cozinhar, bem como para outras práticas 

domésticas. O avental utilizado para servir era padronizado e ofertado pela 

instituição. Já o avental utilizado na cozinha era produzido pelas estudantes 

durante as aulas de corte e costura e podia ser personalizado de acordo com 

gostos pessoais. 

Na preparação da mesa utilizada para as refeições dos/as 

convidados/as, as alunas aprendiam sobre os tipos de artefatos próprios para 

cada refeição, como organizá-los e usá-los, como decorar a mesa, entre outros 

ensinamentos. De acordo com Hildegard, da turma de 1964: 
 
A mesa era previamente arrumada antes de chamar os convidados. 
Então, a gente aprendia a posição dos talheres, que copos usava e 
para que, e qual o lado certo de servir e de retirar também 
(ROGALSKY, 2018, p. 4)10.  

 

Na Figura 3, podemos visualizar dois momentos em que as estudantes 

praticam os ensinamentos de servir. Na primeira imagem, enquanto o diretor – 

sentado na ponta da mesa – e seus convidados aguardam, quatro estudantes 

aparecem no segundo plano preparando os pratos que serão servidos. Cabe 

comentar que as refeições preparadas eram levadas pelas alunas da cozinha 

até a sala de jantar em um carrinho com rodas, usado também para transportar 

e servir o chá. Na imagem, ainda é possível observar, à direita, parte da meia 

parede de lambri que separava a cozinha da sala de jantar. 

Na segunda imagem da Figura 3, aparecem duas alunas servindo 

alguns convidados. Sobre esse assunto, Mabel, da turma de 1963, explica que 

“na hora de servir, você tinha que entrar pela direita, tirar pela esquerda, pedir 

                                                            
10 Entrevista realizada com Hildegard Rogalsky, da turma de 1964, e concedida à Ana Caroline 
de Bassi Padilha em 18 de fevereiro de 2018.   
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licença, não encostar no convidado e tal, né?” (BALMANT, 2017, p. 8)11. No 

segundo plano da imagem, podemos observar ainda uma poltrona e parte de 

uma cortina, ambas com estampas floridas, e que faziam parte da decoração 

do ambiente criado pela docente de Economia Doméstica. 
 

Figura 3 – Na primeira imagem: alunas preparam os pratos que serão servidos. 
Na segunda imagem: estudantes servem os convidados. 

 
Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI, 1959. 

 

Por fim, além de preparar as refeições e servi-las, algumas estudantes 

eram escolhidas semanalmente pela professora para sentarem-se junto à mesa 

com o diretor e seus/suas convidados/as e degustar os pratos preparados 

pelas colegas. Tudo era minuciosamente avaliado pela professora: 

O diretor lanchava conosco uma vez por semana e trazia um ou 
mais convidados. Na sala de aula, elas chegavam cedo, lavavam a 
mãozinha, já sabiam tudo o que tinha que fazer, né? Penteavam o 
cabelinho, etc. e tal. Punham um aventalzinho. Elas tinham um 
avental para elas trabalharem e outro aventalzinho para servirem a 
mesa. Depois de preparado e servido o prato, elas sentavam 
comigo, com o diretor e com a pessoa convidada. Elas 
participavam de tudo para a gente ver se elas sabiam direitinho 
como eu ensinei corretamente. E elas tinham que estar perfeitas, 
sabe? E o diretor ficava de olho nelas também. Você tinha que ver 
(BALMANT, 2017, p. 6)12. 

 

 

                                                            
11 Entrevista realizada com Mabel França Balmant, da turma de 1963, e concedida à Ana 
Caroline de Bassi Padilha em 1 de novembro de 2017.   
12 Entrevista realizada com Maria Amélia Pinto e concedida à Ana Caroline de Bassi Padilha 
em 17 de dezembro de 2015. 
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Na Figura 4 podemos observar a cena descrita. Em primeiro plano, 

podemos observar sentados à mesa: o diretor da instituição ao centro da 

fotografia, a professora de Economia Doméstica sentada ao lado esquerdo do 

diretor, três convidados e quatro alunas. O enquadramento se dá em torno do 

diretor, que parece ser o foco da imagem e a pessoa mais importante do 

ambiente. Ao que tudo indica, o diretor e a docente foram as primeiras pessoas 

a experimentar o lanche preparado e servido pelas alunas, pois são os únicos 

com uma colher nas mãos. Isso pode ser explicado porque, conforme o 

testemunho da professora Maria Amélia, tanto ela quanto o diretor analisavam 

e avaliavam os pratos preparados pelas alunas. 

 

Figura 4 – Alunas na disciplina de Economia Doméstica em 1959. 

 
Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDH, 1959. 

 

Podemos imaginar que o momento em que o diretor se sentava à mesa 

na companhia de outras autoridades e era servido pelas alunas, pode ser 

considerado uma espécie de ritual de prestígio e autoridade. Segundo Carvalho 

(2008, p. 189), “o ritual de comer possui um conjunto rígido e detalhado de 

normas” servindo para “reafirmar poder”, além de criar “situações de 

negociação social e legitimar valores de classe”. No segundo plano da imagem 
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aparecem três alunas em pé, atrás do diretor. As três meninas vestem os 

aventais específicos para servir refeições. Enquanto duas delas direcionam o 

olhar para a câmera fotográfica, a terceira parece estar mais interessada em 

observar o diretor provar a sobremesa servida. Essa aluna é Otilia, da turma de 

1956. Ao observar as imagens da instituição e se reconhecer na foto, a ex-

aluna, surpresa, comenta: “Nossa! Que bom ver isso aqui, guria! A intenção era 

que fosse parecido com uma casa. Você viu eu ali usando um modelito branco, 

olhando ressabiada e esperando a aprovação do diretor? (risadas)” (RAUEN, 

2018, p. 3)13. 

Já o terceiro plano da imagem serve como pano de fundo e é composto 

por parte do ambiente da sala onde as refeições eram servidas. É possível 

observar também uma luminária, estilo abajur, do lado esquerdo da imagem e 

uma estante aos fundos. 

Segundo o relato da docente responsável, o diretor visitava com 

frequência os ambientes das aulas de Economia Doméstica. Além de 

acompanhar o bom andamento das meninas em sala de aula, ele tinha a 

oportunidade de experimentar e avaliar os quitutes e pratos preparados pelas 

alunas. Na imagem, as meninas sentadas à mesa aparentam timidez e, talvez, 

constrangimento por estarem sendo avaliadas quanto ao seu comportamento e 

boas maneiras tanto pela professora quanto pelo diretor. Inclusive, ao que tudo 

indica, a professora parece ter seu olhar dirigido para uma de suas alunas. 

Mabel, da turma de 1963, relembra que: 

 
Esse momento era um calvário porque a gente tinha um medo de 
errar, de comer, de deixar cair coisas ou comidas no colo. E tinha que 
comer com a mão esquerda. Não podia comer com a mão trocada e 
trocar a faca. Não! Fazer esse cruzamento não podia. De jeito 
nenhum [...]. Então, tinha que treinar em casa para comer certinho 
[...]. Lembro que até a maionese, por exemplo, era uma fornona 
grande de alface que era colocada sobre a mesa e você não podia 
cortar a salada de alface. Você tinha que dobrar ela. Dobrar, dobrar 
até formar uma trouxinha para comer (BALMANT, 2017, p. 7). 

 

Sobre o comentário de Mabel acerca das maneiras “corretas” para 

cortar, comer e, até mesmo, dobrar uma folha de alface, podemos 

compreender que tais regras, quando incorporadas pelas alunas, serviam como 
                                                            
13 Entrevista realizada com Otília Rauen, da turma de 1956, e concedida à Ana Caroline de 
Bassi Padilha em 19 de fevereiro de 2018. 
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marcadores identitários de classe, visto que somente meninas educadas de 

acordo com as regras de etiqueta e valores vigentes seriam capazes de utilizar 

determinados artefatos e realizar certas práticas como dobrar 

“adequadamente” uma folha de alface “até formar uma trouxinha para comer” 

(BALMANT, 2017, p. 9)14.  Conforme Louro (1998, p. 15) explica, na instituição 

escolar exercitamos nossos sentidos para entender, bem como “decodificar 

essas marcas e aprendemos a classificar os sujeitos pelas formas como eles 

se apresentam corporalmente, pelos comportamentos, gestos que empregam e 

pelas várias formas com que se expressam”. 

 
 
4. Considerações finais 

No curso de Corte e Costura, os ensinamentos ministrados na prática 

educativa de Economia Doméstica contribuíam na formação de uma dona de 

casa prendada e exemplar, capaz de conhecer as atividades domésticas e bem 

administrar seu próprio lar. 

Entre as atividades e ensinamentos ministrados nessas aulas, foi 

possível elencar, especialmente, os seguintes: 1) comportamento e boas 

maneiras; 2) práticas de cozinhar e servir; 3) manuseio de artefatos 

domésticos, especialmente os eletrodomésticos; 4) organização e decoração 

do lar. 

É possível considerar que as práticas ensinadas e reiteradas nas aulas 

de Economia Doméstica visavam o aprendizado e a apropriação de hábitos 

que também refletiam a adoção de novos padrões corporais. Dessa forma, os 

conteúdos ministrados não somente enfatizavam a perfeita execução dos 

afazeres domésticos, mas também privilegiavam a incorporação de gestos, 

posturas, comportamentos, palavras e olhares. Tais práticas ensinadas às 

estudantes forjavam a constituição de identidades normativas de gênero em 

voga na sociedade, reforçando concepções tradicionais de feminilidades como 

os cuidados com o lar. 

 

                                                            
14 Entrevista realizada com Mabel França Balmant, da turma de 1963, e concedida à Ana 
Caroline de Bassi Padilha em 1 de novembro de 2017.   
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Narrativas transmidiáticas contemporâneas: 
os caminhos digitais de Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau 

 

Sonia Regina Soares da Cunha 1 

 

1. Introdução  

“Quem tem medo do lobo mau?”, pergunta o jornalista, escritor e artista 

Aureliano Medeiros em seu perfil “@oiaure” (2021), em uma postagem feita na rede 

social Instagram (Fig. 1).  

Figura 1 - “Quem tem medo do lobo mau?” 

 
Fonte: Página de @oiaure no Instagram (2021). 

 O lobo da pergunta não é o da fauna brasileira, guará, que pode ter 

provocado medo, não pela presença, e sim pela ausência tanto no Cerrado quanto 

no bolso do brasileiro, já que o lobo-guará é uma espécie em extinção e foi 

                                                            
1 Docente da Faculdade de Tecnologia de São Paulo (FATEC). Doutora em Ciências da 
Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo. E-mail: 
reginacunha.phd@gmail.com.  
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escolhido para ilustrar a nota de R$ 200,00 (duzentos Reais) lançada em setembro 

de 2020 pelo Banco Central do Brasil (RICHTER, 2020).  

O lobo de Medeiros é o vilão da história infantil Chapeuzinho Vermelho, 

bastante conhecida e difundida através de diversas mídias, como o livro impresso, 

quadrinhos, desenhos animados, teatro, games etc. Bolter e Grusin (2000) 

observam que este processo de “remediação” de uma mídia em outra é uma 

característica definidora da nova mídia digital.  

 
O que à primeira vista pode parecer uma prática esotérica é tão difundido 
que podemos identificar um espectro de diferentes maneiras pelas quais a 
mídia digital remedia as predecessoras, um espectro que depende do grau 
de competição ou rivalidade percebida entre a nova mídia e a antiga. 
(BOLTER; GRUSIN, 2000, p. 45). 
 

Esse processo de adaptação artística, através das novas tecnologias, 

utilizado pelos artistas contemporâneos, especialmente para as representações 

simbólicas da cultura popular, vem de longa data. Muda o formato industrial, muda a 

matriz cultural, por exemplo, as famosas pinturas medievais que ilustraram os 

manuscritos bíblicos, ou as versões de clássicos romances de Jane Austen (2011, 

2012, 2021): Emma, Razão e Sensibilidade e Orgulho e Preconceito, que ganharam 

vida através da linguagem audiovisual da indústria cinematográfica de Hollywood. 

Medeiros por sua vez, conta com a colaboração dos internautas através dos 

comentários e postagens, para atualizar o universo contemporâneo dessa 

conhecida história infantil, e assim, elaborar novas mediações para seus desenhos 

e textos no ciberespaço. Esse processo narrativo transmidiático foi descrito pela 

primeira vez por Henry Jenkins (2009, p. 48): 

A narrativa transmídia refere-se a uma nova estética que surgiu em 
resposta à convergência das mídias – uma estética que faz novas 
exigências aos consumidores e depende da participação ativa de 
comunidades de conhecimento. [...] Para viver uma experiência plena num 
universo ficcional, os consumidores devem assumir o papel de caçadores e 
coletores, perseguindo pedaços da história pelos diferentes canais, 
comparando suas observações com as de outros fãs, em grupos de 
discussão on-line, e colaborando para assegurar que todos os que 
investiram tempo e energia tenham uma experiência de entretenimento 
mais rica.  

Importante destacar que ao utilizar a linguagem tecnológica para desenvolver 

sua leitura artístico-literária, Medeiros também atualiza o debate sobre a questão de 

gênero no mundo contemporâneo, pois como no conto Chapeuzinho Vermelho o 
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medo do agressor dentro da casa da vítima também foi notícia durante o ano de 

2020, no auge da pandemia.  

De acordo com as estatísticas, aumentou o número de feminicídios no Brasil, 

devido a obrigatoriedade do isolamento social como medida preventiva contra a 

disseminação do COVID-19 e, em alguns casos, porque a vítima não consegue falar 

sobre o problema e denunciar o agressor (JUCÁ, 2021). Os bloqueios emocionais 

não fazem parte da estrutura das pessoas, porque eles são desenvolvidos a partir 

dos processos de construção sociocultural que precisam ser renovados e 

ressignificados a partir de instruções, ações e comunicações que transformem os 

contextos sociais desde a tenra infância, como, por exemplo, através dos contos 

infantis.  

Ao revisar as diversas versões da história infantil através dos tempos, é 

possível perceber que Chapeuzinho Vermelho revela uma contextualização 

maniqueísta (HAYTON, 2013) que, em primeiro lugar apresenta o espaço da casa 

da jovem Chapeuzinho como bom, seguro e tranquilo, representando 

simbolicamente, a civilização e o progresso; por outro lado a casa da avó que fica 

no espaço da floresta e do lobo, considerado mau, escuro e perigoso representando 

o caos inexplorado; e, em segundo, apresenta uma narrativa polarizada entre os 

papéis do macho sexual predador e da fêmea sexual presa fácil, reforçando a 

imagem sexista ocidental onde os signos racionalizam a dominação masculina 

como norma. Assim, este artigo propõe um debate reflexivo sobre as mensagens de 

moral de submissão e obediência, por parte da mulher, comunicadas através dos 

tempos pelas matrizes visuais e verbais do conto infantil Chapeuzinho Vermelho. 

  

2. Contar histórias é uma obsessão do cérebro  

“El universo está hecho de historias, no de átomos” (RUKEYSER, 1968, p. 

39). Como possibilidade para compreender as relações cognitivas e humanas que 

inspiram e operam a ação da escrita pelo humano, o antropólogo da comunicação 

Jean Lohisse (1936-2010), com base no texto O mundo exterior e as imagens em 

nossas mentes, escrito no início da década 1920, por Walter Lippmann (1889–1974) 

observa que, o processo é resultado da interpretação psíquica do real, com todas as 

variações possíveis, de acordo com o nível de desenvolvimento pós-industrial e 
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conforme o universo simbólico que é composto de linguagem, arte, ritos religiosos e 

símbolos míticos de cada sociedade (CUNHA, 2020). O estudo de Lippmann (2008) 

remete ao processo humano de sentir conscientemente o mundo da vida, através da 

formação neural de um mapa imagético conforme descrito pelo neurocientista 

António Damásio (2000, p. 332-360):  

Como nosso cérebro tem a possibilidade de representar, em mapas 
somatossensitivos, os planos para ação e também as próprias ações, e 
como esses planos podem ser disponibilizados em mapas de segunda 
ordem, o cérebro teria ao seu dispor um duplo mecanismo para construir as 
narrativas primordiais da consciência. [...] O relato não verbal de segunda 
ordem narra uma história: a do organismo captado no ato de representar 
seu próprio estado em mudança. No caso dos seres humanos e da 
consciência, a narrativa não verbal de segunda ordem pode ser convertida 
em linguagem imediatamente.  

Sobre o saber ancestral cultural desenvolvido pela humanidade desde os 

primórdios da vida no planeta, António Damásio (2000, p. 356-357) observa que: 

A partir do momento em que o eu autobiográfico se torna capaz de 
funcionar com base no conhecimento gravado nos circuitos cerebrais e nos 
registros externos de pedra, argila ou papel, os seres humanos passam a 
conseguir associar as necessidades biológicas individuais à sapiência 
acumulada. Começa assim um longo processo de pesquisa, reflexão e 
reação, representado ao longo da história humana nos mitos, nas religiões, 
nas artes e em variadas estruturas inventadas para reger o comportamento 
social – moralidade, sistema de justiça, economia, política, ciência e 
tecnologia. 

Mesmo quando o corpo físico adormece, a mente humana segue ativa 

criando mapas imagéticos sobre as experiências universais dos seres humanos. 

Verdadeiro tesouro cultural feito de narrativas literárias, jornalísticas, poéticas, 

enfim. Damásio (2000) observa que nossa mente renova e gera o processo de 

imaginar narrativas de maneira transcendente, porque revoluciona nosso físico 

corpóreo e sangrento agindo sistemicamente de maneira homeostática e 

compassiva. Quem sente e decodifica os sinais somatossensoriais sem precisar de 

dispositivo externo, numa velocidade inimaginável, ininterruptamente, é o eu nuclear 

com a consciência mantendo o fluxo do hic et nunc da narrativa não verbal de 

segunda ordem entre as imagens do interior e do exterior corpóreo (CUNHA, 2020). 
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3. Quem conta um conto inventa um ponto (de vista mental)  

Antes de o Imperialismo Europeu avançar pelos continentes da África, 

América, Ásia e Oceania, os soldados do Império Romano tentaram conquistar a 

ilha Britânica. O confronto foi contado oralmente através das gerações e exaltava a 

figura de Boadicea ou Boudica (Fig. 2), rainha da tribo celta Iceni (HINGLEY; 

UNWIN, 2006), que teria comandado os soldados com bravura e coragem durante o 

confronto com os soldados romanos.  

Figura 2 - Boadicea, a guerreira celta 

 
Fonte: WALKER ART LIBRARY (s.d.). 

Outra figura feminina que aparece como liderança militar na Idade Média é a 

Condessa Matilda de Canossa (Fig. 3), que viveu na Toscana, Itália, entre os anos 

de 1046 e 1115 (HUDDY, 1906). Mais do que manejar armas, Matilda teria 

empunhado a pena de maneira sagaz, deixando um legado escrito que revelaria sua 

atuação diplomática como mediadora política durante a Querela das Investiduras 

nas disputas entre o Papa Gregório VII e o Imperador Henrique IV. 
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Figura 3 - Guerreira Matilda da Toscana (1089). 

 

Fonte: ANGUS MCBRIDE apud LOCKETT (2022). 

Na Europa medieval, de acordo com a cultura de cada tribo, o contador de 

histórias procurava destacar as habilidades físicas da jovem guerreira, 

compartilhando de cor e salteado entre os moradores locais e visitantes o 

importante acontecimento que servia para manter os valores comuns do grupo 

social. Entre esses ancestrais contos folclóricos orais destacamos The story of 

grandmother (DELARUE, s.d.), que narra a vitória de uma jovem atacada por um 

animal ao visitar a avó na floresta. A jovem corajosa e independente, provavelmente 

participante de uma comunidade medieval de costura e tear, consegue escapar 

utilizando as próprias linhas e tecidos para prender o animal, demonstrando assim, 

astúcia e agilidade física.  

Durante a Renascença vários contos folclóricos orais ganharam novos 

enredos, entre eles, as adaptações religiosas que transformaram essas narrativas 

em parábolas com mensagem moral, onde a mulher guerreira passa a ser 

considerada a bruxa malvada herege que deveria ser queimada viva.  
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A literatura renascentista – em particular a literatura jurídica – foi escrita 

predominantemente por homens para o público masculino. Além disso, muito do que 

foi escrito e muito do que sobreviveu, foi escrito pelo clero, uma instituição 

exclusivamente masculina e misógina. Naquele período da história da humanidade 

a inter-relação humana da sociedade, a importância das relações sociais e a 

desigualdade entre os indivíduos eram apresentadas sob a perspectiva da visão 

masculina em uma sociedade dominada por homens.  

Na França do século XVII, a aristocracia e a alta burguesia participavam de 

encontros literários com o objetivo de tornar a cultura francesa o padrão de todas as 

culturas aristocratas da Europa, conforme determinado pelo Rei Sol, Luís XIV. “Os 

reinos de contos de fadas tornam-se magníficos nos contos, e os destinos 

afortunados que são descritos celebram as maravilhas dos franceses ou as 

possibilidades que os franceses têm de se tornarem maravilhosos” (ZIPES, 1988, p. 

16).  

A virgindade feminina era considerada um requisito fundamental para a 

celebração do casamento aristocrático que, na verdade, servia para forjar alianças 

sociais e econômicas lucrativas. Autores da época foram convidados para adaptar 

os contos folclóricos orais com o objetivo de comunicar as normas de civilidade da 

época e induzir admiração nos leitores da ascendente burguesia para imitar os 

protagonistas franceses ou para aprender com os erros (lições de moral).  

Na Europa, a transição – da recepção coletiva das histórias folclóricas 

apresentadas oralmente ao público em espaços da esfera pública, para a recepção 

individualizada em espaços da esfera privada, – intensificou-se no século XVII, com 

a alfabetização e o acesso aos livretos impressos, principalmente, os burgueses 

mais abastados. Foi nessa época que surgiu a primeira versão impressa do conto 

infantil Chapeuzinho Vermelho – Le Petit Chaperon Rouge (1697), escrita pelo 

francês Charles Perrault.  

A base inspiradora desse texto pode ter sido o conto folclórico oral The story 

of grandmother, acrescido das convenções de socialização, das normas religiosas 

dominante na época e da censura do público leitor formado pela decadente 

aristocracia e ascendente burguesia. Entre as modificações apresentadas por 

Perrault (1902) destacam-se:  
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a) chapéu – símbolo da burguesia francesa;  

b) escarlate – cor que representa o pecado, o sangue menstruação / 

defloração e sexo;  

c) comer/devorar – palavra que remete ao ato sexual;  

d) culpa – por desviar-se do caminho principal, conversar com um 

estranho, tirar a roupa e deitar-se na cama com um desconhecido.  

 

Estudiosos do tema (FERDOUS, 2016; ROWE, 1986; ZIPES, 1988) 

observam que esses contos foram utilizados como mecanismos primários da cultura 

francesa para inculcar na mentalidade das mulheres determinados papéis e 

comportamentos considerados adequados. 

Esses contos que glorificam a passividade, a dependência e o 
autossacrifício como virtudes cardeais de uma heroína sugerem que a 
própria sobrevivência da cultura depende da mulher aceitar ser relegada a 
cumprir o papel de mãe e dona de casa. (ROWE, 1986, p. 210, tradução 
nossa).2 

 
Para Zipes (1988, p. 78) a versão francesa transforma o conto folclórico sobre 

a iniciação social de uma jovem – a passagem do estado de infância ao de adulto, 

em uma “narrativa sobre estupro, em que a heroína é obrigada a assumir a 

responsabilidade pela violação sexual” (Fig. 4). Ao aceitar ir nua para a cama com 

um estranho ela estaria morta para a sociedade da época. 

[...] O Lobo, vendo-a entrar, disse-lhe, escondido sob as cobertas: 
— Ponha o bolo e o potezinho de manteiga sobre a arca e venha deitar 
aqui comigo. Chapeuzinho Vermelho despiu-se e se meteu na cama, onde 
ficou muito admirada ao ver como a avó estava esquisita, em seu traje de 
dormir. Disse a ela: 
— Vovó, como são grandes os seus braços!  
— É para melhor te abraçar, minha filha! 
— Vovó, como são grandes as suas pernas! 
— É para poder correr melhor, minha netinha! 
— Vovó, como são grandes as suas orelhas! 
— É para ouvir melhor, netinha! 
— Vovó, como são grandes os seus dentes! 
— É para te comer! E assim dizendo, o malvado lobo se atirou sobre 
Chapeuzinho Vermelho e a comeu. (ABREU et. al, 2000, p. 58-60) 
 

                                                            
2No original: These tales which glorify passivity, dependency, and self-sacrifice as a heroine's cardinal 
virtues suggest that culture's very survival depends upon a woman's acceptance of roles which 
relegate her to motherhood and domesticity. 
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Figura 4 - Le Petit Chaperon Rouge (versão francesa). 

 

Fonte: DORÉ (1862)3. 

Na versão alemã Rotkäppchen escrita pelos Irmãos Grimm, em 1812, a 

jovem morre ao se deitar com o lobo, mas é salva pelo caçador que simbolicamente 

representa o Estado. 

[...] Assim dizendo, o lobo mau deu um pulo e, num movimento só, comeu a 
pobre Chapeuzinho Vermelho. 
— Agora estou realmente satisfeito. Resmungou o lobo. Estou até com 
vontade de tirar uma soneca, antes de retomar meu caminho. Voltou a se 
enfiar embaixo das cobertas, bem quentinho. Fechou os olhos e, depois de 
alguns minutos, já roncava. [...] Algumas horas mais tarde, um caçador 
passou em frente à casa da vovó, ouviu o barulho e pensou: Olha só como 
a velhinha ronca! Estará passando mal!? Vou dar uma espiada. Abriu a 
porta, chegou perto da cama e… quem ele viu? O lobo, que dormia como 
uma pedra, com uma enorme barriga parecendo um grande balão! [...] 
Guardou a espingarda, pegou a tesoura e, bem devagar, bem de leve, 
começou a cortar a barriga do lobo ainda adormecido. Na primeira 
tesourada, apareceu um pedaço de pano vermelho, na segunda, uma 
cabecinha loura, na terceira, Chapeuzinho Vermelho pulou fora. 
— Obrigada, senhor caçador, agradeço muito por ter me libertado. Estava 
tão apertado lá dentro, e tão escuro… Faça outro pequeno corte, por favor, 
assim poderá libertar minha avó, que o lobo comeu antes de mim. O 
caçador recomeçou seu trabalho com a tesoura, e da barriga do lobo saiu 

                                                            
3 Disponível em: https://bit.ly/3OpAT5P. 
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também a vovó, um pouco estonteada, meio sufocada, mas viva. [...] 
Chapeuzinho Vermelho foi correndo até a beira do córrego e apanhou uma 
grande quantidade de pedras redondas e lisas. Entregou-as ao caçador 
que arrumou tudo bem direitinho, dentro da barriga do lobo, antes de 
costurar os cortes que havia feito. [...] Mais tarde, o lobo acordou com um 
peso estranho no estômago. Teria sido indigesta a vovó? Pulou da cama e 
foi beber água no córrego, mas as pedras pesavam tanto que, quando se 
abaixou, ele caiu na água e ficou preso no fundo do córrego. [...] 
Chapeuzinho Vermelho prometeu a si mesma nunca mais esquecer os 
conselhos da mamãe: Não pare para conversar com ninguém, e vá em 
frente pelo seu caminho (ABREU et. al, 2000, p. 30-31). 

 
Esse renascimento de Rotkäppchen pode ser considerado uma metáfora 

literária conforme observado por Joseph Campbell (1997), e revela a ação de cruzar 

o limiar mágico pelo herói / heroína da história. Contudo, diferente do herói de 

Campbell (1997) que renasce para viver um processo de autoconsciência e 

conhecimento, que vai torná-lo independente e fortalecido para vencer os 

obstáculos, o renascimento dessa heroína a torna passiva, obediente e submissa à 

família. (Fig. 5). 

Figura 5 - Rotkäppchen (versão alemã). 

 

Fonte: ARPAD SCHMIDHAMMER (1910)4 

                                                            
4 Disponível em: https://bit.ly/3otcAcR. 
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Embora durante o período clássico romântico alguns escritores alemães 

tenham sido influenciados pela literatura francesa que apregoava a importância da 

boa educação cristã, a versão germânica ameniza socialmente os desfechos.  

Para Maria Tatar (1992) e Catherine Orenstein (2002) a metáfora política 

introduzida pelo caçador burguês que resgata a jovem e a avó, depois de devoradas 

pelo lobo, tem por objetivo reforçar os valores da família vitoriana que devem ser 

obedecidos pela burguesia alemã, entre eles, a primazia do pai no lar e acima de 

tudo, obediência à família e ao Estado.  

As versões de Perrault e dos Irmãos Grimm transformaram o processo de 

socialização da época e criaram um discurso que passou a exaltar a passividade 

como virtude cardeal da personagem feminina. Ferdous (2016, p. 4) observa que 

“boa parte dos contos de fadas são manuais de instrução didática para meninas e 

mulheres. [...] As fantasias aparentemente inócuas representam simbolicamente 

problemas humanos básicos e prescrições sociais apropriadas”.  

Para a escritora e professora da “European Graduate School”, Hélène 

Cixous, esse processo de narrativa dicotomizada está no coração da estrutura 

patriarcal, ou seja, a mulher exerce um papel secundário enquanto o herói está 

vinculado ao essencialismo de gênero. 

 
Na verdade, toda teoria da cultura, toda teoria da sociedade, todo o 
conglomerado de sistemas simbólicos – tudo que é falado, tudo que se 
organiza como discurso, arte, religião, família, linguagem, tudo o que nos 
apodera, tudo o que age sobre nós – todas as coisas que estão ordenadas 
em torno de oposições hierárquicas remetem à oposição homem/mulher, 
uma oposição que só pode ser sustentada por meio de uma diferença 
imposta pelo discurso cultural como "natural", a diferença entre atividade e 
passividade (CIXOUS, 1981, p. 44, tradução nossa) 5.  
 

A história cultural pode ser caracterizada como uma transição dos valores 

comunais para os valores mais individualistas e privados. Essas mudanças culturais 

amplas ocorrem aos poucos e variam de país para país e de indivíduo para 

indivíduo.  

 

                                                            
5 No original: In fact, every theory of culture, every theory of society, the whole conglomeration of 
symbolic systems-everything, that is, that's spoken, everything that's organized as discourse, art, 
religion, the family, language, everything that seizes us, everything that acts on us-it is all ordered 
around hierarchical oppositions that come back to the man/woman opposition, an opposition that can 
only be sustained by means of a difference posed by cultural discourse as "natural," the difference 
between activity and passivity. 
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4. As imagens são estereótipos mentais dos artistas  

Os registros históricos revelam que os homens foram os autores das 

primeiras versões dos contos folclóricos, bem como também foram os homens que 

elaboraram as primeiras ilustrações, ou seja, as imagens representavam as 

interpretações imaginárias de suas próprias fantasias mentais. Acrescente-se ainda, 

que todo o processo de seleção de conteúdo, impressão e distribuição dos livros 

impressos estava sob o jugo ideológico dos censores, que eram os mais abastados 

homens da burguesia.  

Durante a pesquisa resgatei a tradução Little Red Cap, feita pela britânica 

Margareth Hunt, em 1884. Aparentemente, os registros revelam que os britânicos 

recorreram aos originais dos contos infantis dos Irmãos Grimm.  

As ilustrações mais conhecidas pelos britânicos foram elaboradas por Walter 

Crane (Fig. 6 e Fig. 7) e um detalhe interessante dessas imagens é a 

antropormofização do lobo. Crane posiciona o lobo sobre as patas traseiras 

sugerindo a possibilidade de um contato visual direto entre o agressor e a vítima, 

além de uma aproximação sutil entre os corpos quando se encontram na floresta. O 

lobo também está com parte do corpo coberta, usa um chapéu e se apoia em uma 

bengala.  

Estas matrizes visuais reforçam as matrizes verbais e permitem inferir que o 

lobo fala e pensa como um humano, e consegue conjecturar mentalmente, uma 

maneira de ludibriar a jovem Chapeuzinho, para que ele chegue antes dela ao chalé 

da vovó e assim, conseguir devorá-las. 
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Figura 6 - And she met a great Wolf in the wood (versão britânica). 

 

Fonte: WALTER CRANE (1879)6 

Figura 7 - Antropomorfização do lobo inglês. 

 

Fonte: WALTER CRANE (1879) 

                                                            
6 Disponível em: https://bit.ly/3va7OVg. 
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Como observa Lúcia Santaella (2001) a matriz visual é perceptiva, 

secundidade e signo indicial porque a imagem é vista em presença, referencial e 

figurativa. As ilustrações dos contos infantis podem criar interpretações imaginárias 

que dependendo do nível de conhecimento permanecem registradas na memória 

por toda a vida, e em alguns casos as histórias ficcionais que ouvimos quando 

crianças podem aterrorizar a pessoa e a impedir de agir mesmo quando atingir a 

maturidade.  

Ao elaborar uma ilustração, como por exemplo, no caso de Doré, uma jovem 

nua na cama com um ser peludo e desabrido (Fig. 4), o artista recorre a uma 

“imagem tópica extraída do conjunto de seus estereótipos mentais” (SANTAELLA, 

2001, p. 230). O “estereótipo adaptado” (GOMBRICH, 1979) é ajustado para 

apresentar os traços distintivos de dois seres em um momento particular de 

intimidade. “Quando certos modos de adaptação de um estereótipo mental em 

figuras singulares se repetem de um artista para outro se tem o que se pode chamar 

de estilo de época que redunda em figuras que adquirem o caráter de tipos” 

(SANTAELLA, 2001, p. 231). O estilo do ilustrador Gustave Doré, por exemplo, se 

tornou um marco de sucesso do século XIX fazendo com que seus trabalhos se 

tornassem conhecidos e se tornassem modelos para os novos artistas.  

 

5. Dominação cultural hegemônica 

Além dos livros impressos, os contos para crianças também são 

apresentados em diversos formatos, como desenhos animados, peças de teatro, 

musicais, filmes, entre outros. A cada mudança sociocultural e tecnológica da 

sociedade uma nova versão pode ser elaborada, e embora os contos folclóricos 

orais ancestrais não tenham sido contados apenas para as crianças, na maioria das 

sociedades ocidentais eles foram modificados e dedicados especialmente, para o 

público infantil. São as determinações contextuais culturais que regem a forma 

como produzimos sentido e afetações. Como exemplo, podemos citar a obra 

Politically Correct Bedtime Stories: Modern Tales for Our Life and Times, lançada 

em 1994, pelo escritor James Finn Garner que utilizou o recurso intertextual da 

paródia com ênfase humorística para satirizar a censura que a literatura infantil 

enfrentou na Espanha.  
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O escritor e artista americano Logan Albright também acredita que as 

histórias infantis precisam refletir os Estados Unidos do século XXI. Assim, Logan 

criou uma versão da Little Red Riding Hood (Fig. 8) para o site Free The People, em 

março de 2019.  

Figura 8 - Little Red Riding Hood (versão americana). 

 

Fonte: LOGAN ALBRIGHT (2019)7. 

                                                            
7 Disponível em: freethepeople.org. 
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Em toda a sequência dos quadros que compõem a narrativa ilustrada temos 

em primeiro plano, destacado, um cartaz pregado em uma árvore com a imagem de 

um caçador com um rifle e os dizeres “proibido caçar”.  

Em seu início a história repete a trama original e a jovem Chapeuzinho está 

em uma floresta densa e escura. Na sequência, a jovem está nas garras do lobo 

gritando por socorro. Em seguida, a jovem aparece ajoelhada já sendo devorada 

vorazmente pelo lobo. Do clímax da narrativa ao triste final com a morte da jovem, o 

autor / narrador mescla a matriz verbal (texto destacado em letras garrafais brancas 

sobre fundo negro) com a matriz visual e quebra a “quarta parede8”, ou seja, abre 

uma janela para a imaginação do leitor e o desafia a refletir sobre as questões da 

realidade contemporânea dentro da história ficcional: 

Chapeuzinho: Onde está o caçador para me salvar?  
Narrador: O Partido Verde proíbe caçadores nesta área, além disso, os 
lobos são uma espécie em extinção. (Enquanto a jovem é devorada pelo 
lobo). 
Narrador: E então... Chapeuzinho Vermelho foi devorada para preservar a 
majestade da natureza. (O lobo já se escondeu novamente e na fuga 
deixou um rastro de sangue da jovem vítima.) (ALBRIGHT, 2019, online). 
 

O conto da menina que é devorada pelo lobo continua a desempenhar um 

papel no processo civilizatório, como observa Zipes (1983, p. XII, tradução nossa)9, 

não apenas como uma leitura que entretém, ou seja, “diversão trivial, mas, mais 

importante, como uma alternativa subversiva a um processo que perdeu seu contato 

com a humanidade”.  

Ao decompor a imagem em significantes e significados podemos 

compreender sobre o todo do signo, sabendo-se que os significantes são os traços 

marcantes das figuras e os significados são os conceitos aos quais os significantes 

aludem. Essa conotação ideológica da ilustração é uma representação 

particularizada, ou seja, o contexto social e histórico molda os sinais sobre os quais 

o leitor irá construir consciente e / ou inconscientemente o significado final sobre os 

padrões.  

 
                                                            
8 Quebrar a “quarta parede” é uma metáfora que se originou com o teatro e que permite aos atores 
interagir com o público de forma direta. 
9 No original: [...] not just as trivial amusement but, more important, as a subversive alternative to a 
process that has lost its touch with humanity. 
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6. O artista brasileiro @oiaure: o corpo que se tornou corpus  

A história ilustrada de Chapô, no perfil @oiaure do Instagram, que me 

inspirou a escrever este artigo continua sendo remediada, ou seja, segue em 

constante evolução. Em uma postagem de julho de 2021, Medeiros recorre ao 

intimismo provocado pela escuridão das entranhas do lobo para questionar o 

modelo epistêmico da produção de conhecimento que historiciza as categorias 

binárias de gênero e sexo, compartilhadas pelas ciências e religiões (Fig. 9).  

 

Figura 9 - Chapô binário? 

 

Fonte: Página de @oiaure no Instagram (2021). 

 

- Oi Chapô. Diz a avó e rapidamente emenda um comentário: 
- Minha filha, você espichou! Tá uma menina tão linda! 
- É ... vovó? Chapô responde hesitante e complementa: 
- Eu num sou menina, não. (MEDEIROS, 2021, online). 
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Sensível, solidário e atento aos problemas emocionais dos humanos 

internautas Medeiros participa de campanhas sociais como, por exemplo, o 

“setembro amarelo”, de prevenção ao suicídio.  

A série de ilustrações sobre a aceitação do próprio corpo (Fig. 10) é um de 

seus trabalhos de maior sucesso nas redes sociais, e se tornou o livro ilustrado O 

Menino que desaprendeu a chorar, publicado e lançado no Festival Mário de 

Andrade, em São Paulo, em 2019. 

 

Figura 10: O menino que desaprendeu a chorar. 

 

Fonte: @oiaure Instagram (2019). 
 

Além da brilhante capacidade criativa como ilustrador, Medeiros também é 

profícuo com as palavras. Em 2021, ele lançou o livro ilustrado Madame Xanadu 

que narra a história de uma drag queen de Natal, capital do Rio Grande do Norte. O 

livro foi um sucesso na Bienal Internacional do Livro, em São Paulo, em 2022.  

Durante a entrevista para a escrita deste artigo, Medeiros (meu ex-aluno no 

curso de Jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte) revelou que 
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a remediação do conto infantil Chapeuzinho Vermelho não tem roteiro e nem um 

final previamente definido. “É um lugar de conforto para minhas experimentações. 

Os desenhos e os textos vão surgindo conforme a vida acontece” (CUNHA, 2021, 

s.p.).  

Considero essa remediação que vem sendo elaborada por Medeiros uma 

adequada e necessária oportunidade para um compreensivo debate reflexivo sobre 

a visão heteropatriarcal e colonialista do que é considerado sexualidade, segundo o 

protótipo binário (homem versus mulher) a partir da ontologia universal.  

 

 

7. Considerações Finais  
Com a evolução da tecnologia os novos formatos industriais permitiram uma 

nova lógica de produção midiática. Através das redes sociais os ativistas, artistas e 

produtores de conteúdo passaram a comunicar suas ideias de maneira mais 

democrática e ampla. Na contemporaneidade a imagem ganhou diversos formatos e 

formas tornando-se representação. A polissemia imagética pode ser concreta ou 

abstrata porque a visão é orientada pela interpretação que cada humano tem de 

determinada imagem. “A interpretação de uma imagem depende, pois, de um saber 

adquirido por quem a interpreta” (GARDIES, 2006, p. 150). Com relação à 

interpretação das imagens dos contos infantis a escritora Maria Tatar (2020, p. 6) 

escreveu que “parte do poder dessas histórias deriva não só das palavras como das 

imagens que as acompanham”.  

Para o antropólogo da comunicação Jean Lohisse (1973) o ato de escrever é 

um processo resultante da interpretação psíquica do real, com todas as variações 

possíveis, de acordo com o nível de desenvolvimento pós-industrial e conforme o 

universo simbólico que é composto de linguagem, arte, ritos religiosos e símbolos 

míticos de cada sociedade. A capacidade humana de sentir conscientemente o 

mundo da vida através da formação neural de um mapa imagético (LIPPMAN, 2008) 

precede a linguagem. Essa abordagem cognitivista (FODOR apud GARDIES, 2006) 

observa a existência de uma concepção modular do cérebro com módulos 

autônomos para a audição, a visão etc. Nossos sentidos estão sempre se 

conectando entre si e se traduzem mentalmente, porque a experiência sensorial é 

infinita.  
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O avanço comunicacional através das novas tecnologias possibilita o 

desenvolvimento de novas formas de ver e ouvir com o corpo e a mente para que 

possamos ampliar a inclusividade do ser humano na prática cotidiana sociocultural 

da vida contemporânea, porque a cultura que criamos está conosco desde os 

primórdios da nossa evolução na Terra e nos torna diferentes dos outros animais do 

mundo.  

Considero importante a realização de pesquisas sobre as matrizes visuais e 

verbais das narrativas infantis comunicadas em diversas plataformas pelas mídias 

hegemônicas contemporâneas, com o objetivo de refletir como essa linguagem 

híbrida discorre sobre a autonomia e equidade das relações de gênero e 

principalmente, sobre as diferenças de poder que produzem a aniquilação simbólica 

de personagens transgêneros e deficientes físicos, ou pior ainda, retratando-os 

estereotipadamente.  
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Representações femininas em propagandas da Revista Querida na 
década de 1960 

 

Cibeli Grochoski 1  
 

1. Introdução 

Os modelos de feminilidade sempre estiveram presentes nos meios de 

comunicação e na mídia, as revistas, a televisão e o cinema, cada vez mais 

influentes construíram, reproduziram e disseminaram representações de mulheres 

(BUITONI, 2009, p. 12). No fim do século XIX e ao longo do XX foram criadas 

diversas revistas femininas, para este artigo foram analisados os periódicos da 

revista Querida produzidos na década de 1960. 

Em 1953 no Rio de Janeiro a Rio Gráfica Editora lançava o primeiro periódico 

de Querida, suas páginas continham artigos sobre a família, o matrimônio, a 

maternidade, o lar, comportamento, moda, beleza, decoração, entre outros temas 

classificados como “assuntos femininos” (PINSKY, 2014, p. 37). O tipo de linguagem 

utilizada era mais pessoal e afetiva, tratava a leitora como uma amiga, oferecendo 

conselhos a ela. 

Querida foi criada para um determinado perfil de leitoras. A maioria do público 

da revista era feminino, pertencente a classe média alta, urbanas, letradas e 

casadas. Foi só no final da década de 1960 que o periódico começou a desenvolver 

artigos para o público feminino jovem. 

Optar pela análise dos exemplares da revista da década de 1960 se 

justifica pelo fato de que neste período ocorreram muitas transformações 

econômicas e sociais no país. As mulheres tiveram mais acesso a educação e ao 

mercado de trabalho o que afastou a representação feminina da “rainha do lar”, as 

jovens desejavam se tornar “modernas”. Entretanto, apesar do processo de 

emancipação da mulher na sociedade, ainda existiam formas de retrocesso com 

relação à representação feminina. Sobretudo na revista Querida que reproduzia 

padrões de feminilidade tradicionais vinculando o moderno ao consumo, podemos 

notar estes aspectos nas propagandas de marcas de alimentos, eletrônicos e de 

vestuários . 
                                                            
1 Doutoranda no programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Paraná - 
UFPR, na linha de pesquisa de “Espaço e Sociabilidades”. 
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2. As propagandas veiculadas pela revista Querida e as representações de 
feminilidade 

Segundo o historiador Eric Hobsbawm (1995) no decorrer do século XX 

ocorreram diversas transformações na sociedade, após a Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945) os países capitalistas mais fortes saíram com vantagens. Emerge uma 

economia mundial única, integrada e universal ultrapassando as fronteiras, de 

acordo com o historiador foi entre 1947 e 1973 que ocorreu a fase de ouro do 

capitalismo. 

A chamada “Era do Ouro” foi marcada pela revolução tecnológica, pela 

modernização e pela produção e consumo em massa. O mundo da segunda metade 

do século XX tornou-se urbanizado como nunca antes. Nos grandes centros urbanos 

foram construídos shoppings centers, imensos centros comerciais que ofereciam 

diversidade de produtos e lazer como cinema e praça de alimentação para a 

população (HOBSBAWM, 1995). O mundo capitalista pós-guerra alterou o hábito de 

consumo, e como afirma Eric Hobsbawm (1995) trouxe anseio de modernização aos 

países e aos sujeitos. 

No Brasil entre 1956 e 1961 o governo nacionalista-desenvolvimentista de 

Juscelino Kubitschek lançou o Plano de Metas e como propaganda o lema “50 anos 

em 5”. Incentivando os setores industriais mais avançados, tais como energia, 

transportes, alimentação, indústrias de base, educação e a construção da nova 

capital “moderna” Brasília, para promover esses empreendimentos atraiu para o 

país capital estrangeiro em troca de grandes facilidades. 

João Manuel de Mello e Fernando Novais (1998) apontam que: 

Os mais velhos lembram-se muito bem, os mais novos podem acreditar: 
entre 1950 e 1979, a sensação dos brasileiros, ou de grande parte dos 
brasileiros, era a de que faltava dar uns poucos passos para finalmente nos 
tornarmos uma nação moderna (MELLO; NOVAIS, 1998, p. 560). 

 
Os brasileiros almejavam que o Brasil se tornaria um país de “Primeiro-

Mundo”. A autoestima nacional modificou-se, marcada pelo entusiasmo, otimismo, 

progresso e pela esperança de modernização caracterizam esse período. Os anos 

de 1945 a 1964 significam muito para a história do Brasil, época que teria sido 

“dourada” (PINSKY, 2014, p. 15). 
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Os anos que vão de 1946 a 1964 costumam ser vistos como um período 
democrático. Comparados aos anteriores e aos imediatamente posteriores, 
eles delimitam um intervalo de tempo com maior liberdade de expressão. 
[...] Do ponto de vista econômico [...], nos anos 1950, o Brasil ingressa 
numa fase de desenvolvimento mais acelerado. A urbanização e a 
industrialização avançam com vigor. A produção cultural diversifica-se 
(PINSKY, 2014, p. 16). 

 
A historiadora Carla Pinsky (2014) destaca que apesar do salário mínimo ser 

insatisfatório possibilitava aos trabalhadores um acesso maior aos produtos 

industrializados. Cada vez mais grupos sociais puderam usufruir dos bens de 

consumo como da indústria automobilística, de alimentos e de vestuários, e o 

consumismo passa a ser incentivado. 

Começaram a emergir novas oportunidades para as mulheres das camadas 

médias, sobretudo nas chamadas “atividades femininas”, que eram profissões que 

permitissem conciliar o trabalho com os afazeres do lar (MARTINS, 1991, p. 26). 

Querida era uma revista conservadora, mas que se intitulava moderna, ela 

divulgava muitos artigos exportados dos Estados Unidos. Os brasileiros foram muito 

influenciados pelo estilo de vida americano. De acordo com Thomas Paine (1992) os 

Estados Unidos criaram um American way of life influenciando culturalmente outros 

países, e o cinema e a imprensa eram os principais veículos propagadores desse 

novo modo de vida. 

Segundo Dulcília Buitoni (1986) com o desenvolvimento da fotografia e das 

técnicas de impressão as revistas femininas se tornaram cada vez mais visuais. 

Ainda: 
 

Nos periódicos para a mulher, as fotos de pessoas que possam ser 
individualizadas, seja a artista famosa ou a mãe de família, buscam 
documentar a realidade. [...] Recheadas de ilusão e imaginação, elas 
estimulam, induzem, conduzem (BUITONI, 1986, p. 19) 

Em Querida era comum as capas trazerem representações de mulheres como 

noivas, mães ou ao lado do esposo passando a impressão que o casamento deu 

muito certo. Anúncios de variadas marcas também utilizavam a representação de 

casamento feliz e de mulher “rainha do lar” como marketing. 

Durante os Anos Dourados os padrões tradicionais estavam bem definidos. 

No espaço privado cabia ao homem, considerado o “chefe da casa”, o sustento, a 

autoridade e o poder sobre as esposas e filhos. Em oposição à esposa era a 

responsável pelos afazeres domésticos e pelo cuidado com a família. 
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As tarefas de cozinhar, limpar, lavar, passar, cabem à mulher [...]. Os 
homens, dentro de casa, são responsáveis apenas por pequenos consertos 
ou tarefas esporádicas que exigem muita força física. [...] Ajudar a esposa 
em casa não é visto como uma obrigação do marido ou questão de justiça; 
colaborar com a mulher nas tarefas do lar é considerado apenas favor, 
gentileza ou forma de distração. Do mesmo modo, a contribuição monetária 
da mulher para o orçamento familiar não é encarada como fundamental ou 
obrigatória e, muitas vezes, sequer é cogitada (PINSKY, 2014, p. 213-214). 

 
Para Michele Perrot (1991) a distinção entre o público e o privado ocorreu no 

século XVIII, o público passou a ser considerado um espaço masculino e o privado 

associado às mulheres. A família tornou-se a célula base da sociedade, ela era a 

garantia da moralidade natural. A historiadora denomina essa mudança de Teoria da 

Domesticidade, na qual emerge as figuras de “chefe da família” e da “rainha do lar”. 

Entretanto no início do século XX começam a ocorrer transformações 

econômicas, sociais e culturais principalmente envolvendo as mulheres. De acordo 

com Nancy Cott (1991) neste período começa a emergir uma nova imagem de 

mulher não apenas atrelada às funções de esposa e mãe, essa nova representação 

era a de “mulher moderna”, marcada pela liberdade e individualidade. As jovens 

conseguiram ter mais acesso a educação e no mercado de trabalho. 

Em uma sociedade cada vez mais urbana e industrializada as mulheres 

começaram a agir de forma “moderna”. A partir da década de 20, do século 

passado, elas adquiriram novos hábitos, começaram a fumar, deixaram de utilizar 

espartilhos, diminuíram o comprimento das saias, começaram a frequentar a 

universidade e a construir carreiras. Entretanto, enfrentaram obstáculos uma vez 

que o discurso conservador sexista ainda era presente, mas foi nessa década que a 

dona de casa, a “rainha do lar”, começou a passar por transformações que a 

levaram a representação de “mulher moderna”. Contudo, na década de 1960 a 

revista Querida e as propagandas continuavam exibindo imagens tradicionais de 

homens e de mulheres. Como no anúncio a seguir:  
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Imagem 01 – Propaganda. 

 
 

Fonte: CEDOC/UNICENTRO (1960, p. 58). 

 

Neste anúnicio notamos que os papéis domésticos continuam os mesmos, a 

mulher é retratada como a responsável por preparar as refeições. A indumentária do 

homem também remete a ideia de trabalho, logo, podemos imaginar que a esposa 

esperou o marido voltar do trabalho com a janta pronta e servida a sua espera. 

Esse modelo de família era muito comum nas propagandas veículadas pela 

revista Querida, como podemos notar na próxima propaganda da marca “Ninho”. 
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Imagem 02 – Propaganda leite Ninho. 

 
Fonte: CEDOC/UNICENTRO (1960, p. 20). 

 
 

Na ilustração, o leite em pó era apresentado como um produto moderno, 

integrando os bens de consumo que facilitavam a vida moderna. A comercialização 

de produtos industrializados tinha muito destaque, no governo de Juscelino 

Kubistchek, durante os anos de seu mandato, ele “vai promover a abertura do 

mercado a empresas estrangeiras, oferecendo vantagens econômicas para aquelas 

que desejassem se estabelecer no Brasil” (QUADROS JÚNIOR, 2001, p. 04). Essas 

mudanças, na economia, permaneceram com notoriedade nos anos que seguiram, e 

a sociedade ansiava em ser moderna.    

Apesar de o produto moderno, o papel destinado à mulher, dentro de casa, 

continuava o mesmo, o tradicional. O discurso publicitário apelava para o amor e 

dedicação da mulher pela família, com o intuito de oferecer o melhor para eles.  

Aliás, ter uma família era projetado como o futuro de toda “boa moça”, era o maior 

sonho e realização. De acordo com a historiadora Maria Paula Costa (2009): 
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O casamento oferecia acesso da mulher ao lar e à maternidade, as 
concepções de mulher moderna não rompiam com esse estigma. O homem 
aparecia como o “sexo forte” e a mulher como “frágil”, aquela que sofria por 
amor e deveria se esforçar para cuidar bem do seu marido, sendo, [...] a 
sacerdotisa do templo culinário, responsável pela boa organização da casa, 
pela fidelidade do seu companheiro, estando atenta para as suas 
necessidades materiais, como roupas e acessórios, já que essas funções 
indicariam seus dotes de esposa e dona de casa (COSTA, 2009, p. 66). 

 
Assim a “mulher moderna” não estava liberta das suas funções dentro do lar, 

continuava desempenhando o papel tradicional, agora ela se tornava uma mulher 

desdobrável. Na propaganda de “Ninho”, é perceptível, tanto na descrição quanto na 

ilustração, o papel reservado à mulher, enquanto o casal de filhos e o marido estão 

sentados, ao redor da mesa, bebendo o leite, a mulher aparece feliz em servir a 

família. Todos os integrantes da família aparecem bem arrumados, o marido usando 

terno e gravata, remetendo a ideia de trabalho, casa organizada, e biscoitos, 

certamente, preparados pela esposa, acompanhados pelo leite que ela serviu.    

Outra observação a ser feita é a representação da composição familiar, quase 

sempre a família moderna é formada por um homem (marido/pai), uma mulher 

(esposa/mãe) e, no máximo, três filhos. Geralmente, as ilustrações trazem dois: um 

menino e uma menina. Esse é um dos aspectos da modernidade, a redução do 

número de filhos, as famílias planejadas se tornavam cada vez mais comum. Os 

casais utilizavam vários meios para controlar a natalidade, tais como: a tabelinha, o 

preservativo, o coito interrompido e, mais tarde, a pílula (PEDRO, 2003, p. 250).   

Mas o que caracteriza a “mulher moderna”? Querida tinha como alvo leitor a 

mulher moderna, mas quem era ela?  

 
Definir o que seria uma mulher moderna para a época mostrava-se um 
caminho árido, pois essa modernidade apresentava várias facetas: moderna 
consistiria em aderir e aceitar os novos comportamentos femininos no que 
se referia à liberação sexual antes do casamento? Ou mulher moderna seria 
aquela que não aceitava e questionava os papéis fixos de homens e 
mulheres na família e no trabalho? Ou simplesmente poderia ser 
considerada moderna a mulher que se identificasse e se incluísse a 
sociedade de consumo, usufruindo das novidades da indústria equipando 
seu lar e sua família com objetos que facilitassem sua vida, apoiando-se 
muito mais no ter do que numa modificação do ser? (COSTA, 2009, p. 71). 

 
Não temos as respostas para todas estas questões, mas analisando os 

exemplares da revista publicados durante a década de 1960 percebemos que a 

moderidade estava relacionada ao consumo de produtos modernos. Durante este 

período surgiram diversas novidades para as donas de casa, as propagandas da 
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marca Singer estavam sempre presente nas páginas de Querida, exibindo suas 

tecnologicas máquinas de costuras, como na imagem a seguir: 

 

Imagem 03 – Propaganda Singer. 

 
Fonte: CEDOC/UNICENTRO (1960, p. 30). 

 

Nessa propaganda da máquina de costura Singer traz a economia 

proporcionada pelo aparelho, já que a mulher costuraria as roupas da família em 

casa sem gastar com o serviço oferecido por uma costureira. Esse anúncio também 

envolve a maternidade, a filha observa e auxilia a mãe assim aprendendo desde 

pequena o “ofício feminino”. 
O casamento oferecia acesso da mulher ao lar e à maternidade, as 
concepções de mulher moderna não rompiam com esse estigma. O homem 
aparecia como o “sexo forte” e a mulher como “frágil”, aquela que sofria por 
amor e deveria se esforçar para cuidar bem do seu marido, sendo, [...] a 
sacerdotisa do templo culinário, responsável pela boa organização da casa, 
pela fidelidade do seu companheiro, estando atenta para as suas 
necessidades materiais, como roupas e acessórios, já que essas funções 
indicariam seus dotes de esposa e dona de casa (COSTA, 2009, p. 66). 

 
A maternidade é um dos assuntos mais recorrentes na revista Querida os 

filhos eram uma certeza depois do casamento, as moças casadoiras sonhavam com 

esse futuro. A mulher idealizava a felicidade depositando suas esperanças onde a 
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tradição lhe ensinou a depositá-las: no Matrimônio, no lar e na maternidade.  Ao 

casar-se a mulher “recebia um pacote de tarefas e uma multiplicidade de funções 

que haviam sido incutidas às mulheres desde a infância: uma preparação necessária 

que a sociedade patriarcal, [...] desenvolvera muito bem na consciência feminina” 

(COSTA, 2009, p. 189). 

“Ficar para titia” amedrontava as jovens moças da época e as marcas 

apostavam neste temor em suas propagandas, como é o caso da Colgate, que deste 

a década de 1950 utilizada a imagem da “solteirona” como marketing, como 

podemos observar no exemplo a seguir: 

Imagem 04 – Propaganda Colgate. 

 
Fonte: CEDOC/UNICENTRO (1960, p. 73). 

 

Nessa propaganda a pasta de dente Colgate é relacionada ao casamento, o 

anúncio traz uma história em quadrinho no qual a jovem assiste um romance na 

televisão, quando o sobrinho zomba da tia, o menino diz que ela tem mau hálito. Ela 
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vai a uma consulta com o dentista que a ensina sobre a higiene bucal, coincidência 

ou não ela logo arranja um pretendente. As tirinhas terminam com o menino 

assistindo um programa de caubói olhando para a tia que parece estar vestida de 

noiva, dizendo: “Colgate melhorou o programa agora não tem mais drama”. 

A marca sempre trazia a referência de casamenteira em seus anúncios, 

contava histórias de moças solitárias que depois de usarem o produto encontravam 

o “par ideal”. As histórias acabavam com frases do tipo: “Colgate não é boato – Faz 

casamento de fato!” (Querida, 1959, p. 34) ou “Colgate entrou em ação e melhorou 

logo a situação” (Querida, 1960, p. 78). 

 No período, não casar era motivo de zombaria, as mulheres solteiras com 

mais de 25 anos recebiam o rótulo de “solteironas”. Essa situação era um estigma, 

uma situação social indesejável. A mulher solteira era vista como “incompleta”, nem 

esposa nem mãe (PINSKY, 2014, p. 112).  

Os casamentos e principalmente as noivas também eram bastante utilizados 

pela publicidade, como podemos notar a seguir: 

 

Imagem 05 – Propaganda Arno. 

 

Fonte: CEDOC/UNICENTRO (1960, p. 60). 
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No mês de maio os anúncios e os artigos da revista se dedicavam a 

representações e assuntos relacionados ao matrimônio, maio o chamado mês das 

noivas e das mães. No anúncio anterior a marca Arno faz uma sugestão de presente 

de casamento com os produtos da marca. Uma mulher presenteando outra com 

eletrodomésticos, as donas de casa adquiriam produtos modernos para auxiliar em 

funções femininas tradicionais. 

Dessa forma, Querida propagava a representação da mulher através de 

papéis femininos tradicionais (mãe, dona de casa, esposa) e características que 

compunham a essência feminina (beleza, moda, culinária, doçura, recato etc.) 

criando padrões de beleza e feminilidade.  

 
Com seus inúmeros conselhos às esposas sobre como cumprirem a sua 
“função” relativa à “harmonia doméstica e conjugal”, as revistas se dizem 
favoráveis à mulher. No entanto, uma análise mais profunda das revistas da 
época pode revelar formas de manutenção da dominação masculina sem 
enfrentamentos diretos, conflitos ou questionamentos nas relações homem-
mulher. Estas se traduzem, por exemplo, no controle da sexualidade 
feminina, na divisão rígida de atribuições e tarefas no casamento (relegando 
às mulheres espaços menos valorizados socialmente), na “dupla moral 
sexual”, na submissão, na falta de diálogo entre iguais e nas 
responsabilidades distintas atribuídas ao feminino e ao masculino com 
relação à “felicidade conjugal” (BASSANEZI, 2006, p. 144).  

 
Nas páginas analisadas foram encontrados aspectos de uma cultura machista 

e conservadora, além de criar e reproduzir padrões presentes nos Anos Dourados, 

tudo era sempre para agradar ao sexo masculino e muitas páginas foram escritas 

por eles, mas outras por mulheres que pensavam igual aos homens conservadores. 

Para as mulheres a modernidade não estava presente na modificação do ser, 

na maneira de pensar, mas sim na forma de consumo. Para torna-se modernas as 

mulheres precisavam adquirir os produtos modernos: eletrodomésticos, maquiagens, 

produtos de higiene, acessórios, enfim deveriam “ter para ser” (COSTA, 2009, p. 

215). 

Para tornarem-se mulheres modernas as leitoras de Querida eram 

persuadidas a adquirirem, como já vimos vários produtos eram apresentados como 

novidades indispensaveis para uma vida moderna. Além das novidades para o lar 

havia muitos itens novos para o público feminino, como novas maquiagens, cremes, 

tratamentos estéticos e na moda. Como na propaganda a seguir: 
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Imagem 06 – Propaganda cinta feminina. 

 

Fonte: CEDOC/UNICENTRO (1960). 
 

A cinta modeladora do anúncio é atrelada ao moderno, as “mulheres 

modernas” a utilizavam para diminuir medidas e para ficar elegantes, “na moda”. A 

mulher além de saber cozinhar, costuras, organizar e cuidar do lar e da família, 

também precisava zelar da beleza e da aparência, manter-se atraente para o marido. 

Na música, os Beatles influenciaram milhares de jovens com suas roupas, 

cortes de cabelo e estilo de vida. No Brasil, a Jovem Guarda, além da música, ditava 

comportamento e moda, a cantora Wanderléia serviu de inspiração para as jovens 

brasileiras, ao usar a minissaia, e Roberto Carlos, o “rei da brotolândia”, usando 

calças coladas ao corpo e roupas coloridas, viraram ídolos e grandes influenciadores 

dos adolescentes da época. Querida, em uma das suas edições de 1968, traz uma 

divulgação da revista para adolescentes, Garôtas  com o seguinte anúncio: “Você, 

garôta, que é moderna e avançada, que está sempre na crista da “onda”, que usa 

mini-saia e gosta de iê-iê-iê” (QUERIDA, 1968, p. 69), desta forma, relacionando 
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modernidade ao rock and roll e à indumentária. Wanderléia apareceu diversas 

vezes ao longo da década de 60 na revista Querida, conforme no anúncio a 

seguir da marca de roupas Vigotex: 

Imagem 07 – Propaganda Vigotex. 

 

Fonte: CEDOC/UNICENTRO (1966). 
 

A Jovem Guarda era sinônimo de modernidade, a cantora Wanderléia era um 

exemplo seguido pelas jovens da época, mas em Querida a imagem moderna da 

cantora estava sempre associada à moda e não em atitudes ou estilo de vida. 

De acordo com a historiadora Luciana Rosar Fornazari (2001), o 

estranhamento dessas novidades à adoção, todos pareciam querer ser modernos, 

porém sem “exageros”. 

 
É importante atentar para o fato de que a moda comercial, publicada nas 
revistas e jornais, é sugerida e atrelada à modernidade - mas seu uso 
depende de regras específicas de aparição, como o debate acerca da altura 
ideal das saias, ou se seria de ‘bom tom’ uma mulher casada trajar calças 
compridas. O controle sobre o corpo feminino (e moderno) parecia 
interessar às colunas e reportagens na imprensa, numa tentativa de 
incorporar elementos de feminilidade à mulher moderna, mantendo, porém, 
a divisão, ou modelos assimétricos, sem que houvesse trocas de papéis, ou 
ainda, de imagens (FORNAZARI, 2001, p. 55). 



237 
 

O uso da calça pelas mulheres, e a minissaia e tantas outras peças e formas 

de agir enfrentaram barreiras para a aceitação social em lugares tradicionais, nas 

quais as mulheres eram modernas, mas nem tanto. Apesar das brasileiras 

desejassem ser modernas, quisessem agir e se vestir igual aos ídolos da época, era 

tudo sem exageros e, em seus espaços privados, a maneira de viver continuava a 

mesma, a tradicional. 

 

 

3. Considerações Finais 

Concluimos que, em meados do século XX, ocorreram muitas mudanças na 

sociedade brasileira no âmbito social, econômico e principalmente na vida das 

mulheres. Foi um período de transição nas representações femininas nas 

propagadandas e nas mídias em geral. O casamento e a maternidade deixaram de 

ser o único futuro possível. Elas conquistaram o direito de se profissionalizar, de 

construir uma carreira, além de formarem familias fora do padrão idealizado pelo 

conservadorismo. 

Desta maneira buscamos analisar a forma como as propagandas 

representavam em suas publicidades a mulher e os papéis de gênero puderam ser 

problematizados. Querida era uma revista tradicional e que representava as 

mulheres mais na esfera doméstica, atarefada com os cuidados da casa e da 

família, a mulher era veiculada ao papel de esposa e mãe, notamos que as marcas 

como Arno, Ninho, Singer, Colgate e outras também utilizavam esta representação 

de feminilidade em seu marketing. Apesar dos ares de modernidade a revista não 

rompeu com os velhos padrões, entretanto ela anexou em seus conteúdos o 

moderno, mas relacionado a produtos, ao ter e não ao ser, o consumismo estava no 

auge e as páginas de Querida funcionavam como uma vitrine. 
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