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SINOPSE 

 
Análise da construção de imaginários sociodiscursivos nas capas 

da revista Claudia a partir de um corpus composto de trinta e 

seis publicações veiculadas entre os anos 1981 e 2019, sob a luz 

da Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, fundada por 

Patrick Chauraudeau. 
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RESUMO 

 
Considerando-se que a mídia, além de informar, tem também o poder de formar opiniões, 

tornam-se cada vez mais necessárias pesquisas dedicadas ao estudo de estratégias do discurso 

midiático, visto que tais artifícios moldam convicções e exercem influência direta sobre a 

opinião pública nas mais diversas áreas temáticas. No âmbito do tema mais específico do 

feminino, esta pesquisa, em vista das novas demandas da mulher contemporânea, assume 

como objetivo principal investigar de que estratégias se valem as capas de revistas voltadas 

especificamente para mulheres, notadamente da revista Claudia, e como contribuem para a 

compreensão da representação do gênero feminino no Brasil. Assim sendo, prioritariamente 

sob a perspectiva da Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, desenvolvida por 

Patrick Charaudeau (1983), são analisadas neste trabalho de modo mais detalhado dezessete 

capas de Claudia publicadas entre os anos de 1985 e 2019, dentre as trinta e seis que 

compõem o corpus desta pesquisa. Pela análise do corpus, pautada em estratégias 

coordenadas por princípios e operações de semiotização do mundo, observa-se se imaginários 

sociodiscursivos acerca do feminino difundidos pela revista, que resultam de representações 

sociais específicas, alteraram-se de alguma maneira ao longo das últimas três décadas. Em 

consequência, comparam-se compreensões acerca da feminilidade propagadas pela publicação 

ontem e hoje. Além dos postulados da Semiolinguística, outros pressupostos teóricos, tais 

como os de Bakhtin (2011), mais relacionados aos estudos acerca dos gêneros discursivos, os 

da Teoria das Representações Sociais, com base nos trabalhos de Moscovici (2004) e Jodelet 

(2001), e os da Linguística Textual, baseados nos postulados de Koch e Travaglia (2018) são 

também abordados para fins de análise. Ao identificar como a mulher brasileira vem sendo 

representada ao longo do tempo pela revista em apreço, é possível apontar como Claudia tem 

contribuído para a formação da opinião pública acerca do feminino no Brasil. As estratégias 

discursivas identificadas como de uso corrente por parte da imprensa feminina também são, 

na presente dissertação, objetivo de discussão no que diz respeito a suas possibilidades de 

abordagem pedagógica no ensino básico. 

Palavras-chave: semiolinguística; revista feminina; estratégias discursivas; imaginários 

sociodiscursivos. 



8  

ABSTRACT 
 

Considering that the media, besides informing, is also able to form opinions, it has become 

increasingly necessary to develop researches that involve the study of media discourse 

strategies, as it can shape convictions and directly influence public opinion in the most diverse 

thematic areas. In the context of the specific theme of the feminine, this research, considering 

the demands of the contemporary woman, assumes as its main objective the investigation of 

the strategies that can be identified in magazines aimed specifically at women and how they 

contribute to understanding the female representation in Brazil. Thus, primarily from the 

perspective of the Semiolinguistic Theory of Discourse Analysis, founded by Patrick 

Charaudeau (1983), this work analyzes in more detail seventeen covers of Claudia magazine 

published between 1981 and 2019, among the thirty-six other editions that compose the 

corpus. Through the analysis of the available covers, based on strategies coordinated by the 

principles and operations of semiotization of the world, the objective is to identify how the 

sociodiscursive imaginary about the feminine spread by the magazine, which result from 

specific social representations, have changed over the last three decades. As a result, 

comparisons of femininity propagated by Claudia now and then are compared. In addition to 

the postulates of the Semiolinguistic Theory, other theoretical assumptions, — such as the 

Bakhitnian (2011), more related to studies on discursive genres, the Social Representation 

Theory, based on the works of Moscovici (2004) and Jodelet (2001), and also of the Textual 

Linguistics, based on the postulates of Koch and Travaglia (2018) — are also approached for 

analysis purposes. By identifying how Brazilian women have been represented through the 

years by this magazine, it is possible to point out how Claudia has contributed to the 

formation of public opinion about the feminine in Brazil. The discursive strategies identified 

as commonly used by the female press are also, in the present dissertation, the objective of 

discussion regarding their possibilities of pedagogical approach in basic education. 

 

Keywords: semiolinguistics; women's magazine; discursive strategies; sociodiscursive 

imaginary. 
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1. INTRODUÇÃO 

A presente dissertação, que trata da representação da mulher brasileira nas capas de 

uma revista feminina de grande circulação no país, Claudia, dentro de um recorte temporal 

específico, de 1981 a 2019, surge de um interesse pessoal pelas discussões acerca do papel 

social da mulher. Tendo sido leitora de revistas femininas durante a adolescência, em especial 

da revista Capricho1, considero que o conteúdo de tais publicações funciona não só como 

dispositivo regulador do comportamento das mulheres, mas, sobretudo, como um indicativo 

da condição feminina. Portanto, apesar de não mais ser leitora rotineira desse tipo de 

publicação, creio que o exame da compreensão acerca do gênero feminino, difundida por 

publicações especificamente voltadas para mulheres, muito pode contribuir para um melhor 

entendimento do assunto nos dias de hoje. 

Assim, a fim de que as concepções sociais de feminino sejam alcançadas, o presente 

trabalho tem a intenção de, a partir da observação das estratégias discursivas utilizadas nas 

capas da revista Claudia, esclarecer de que maneira a representação da mulher tem sido 

propagada por uma publicação de longo alcance voltada para mulheres. 

A comunicação midiática, assim como qualquer outro ato comunicativo, realiza-se a 

partir da interatividade entre sujeitos. Contudo, por se tratar de uma interlocução que envolve 

um grande número de interpretantes, há de se considerar as especificidades do discurso das 

mídias, que, além de informar, deve também se mostrar sedutor ao público a fim de que o 

máximo possível de leitores/espectadores seja captado. Conforme afirma Charaudeau (2018), 

para que tal objetivo seja bem-sucedido, as produções midiáticas se utilizam de estratégias 

próprias. 

Como em todo ato de comunicação, a comunicação midiática põe em relação 

duas instâncias: uma de produção e outra de recepção. A instância de 

produção teria, então, um duplo papel: de fornecedor de informação, pois 

deve fazer saber, e de propulsor de desejo de consumir as informações, pois 

deve captar seu público. (CHARAUDEAU, 2018, p. 72) 

 

Considerando tais propriedades gerais acerca do discurso midiático, é relevante que se 

note que a mídia impressa, de modo amplo, tem como característica própria o desdobramento 

de publicações variadas voltadas para consumidores distintos. Assim, uma mesma editora 

pode ser responsável por variados títulos, que são projetados de acordo com o público 

determinado que se queira alcançar. Os jornais, por exemplo, apesar de apresentarem o 

                                                      
1 Fundada em 1952 pela Editora Abril, Capricho tem as adolescentes como público-alvo. Após o anúncio da 

suspensão de sua circulação impressa, em 2015, o título passou a oferecer conteúdo exclusivamente online. 
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objetivo essencial de informar, variam de acordo com seu público consumidor, diferenciando 

assim sua formatação espacial e abordagem linguageira para que se adaptem aos seus leitores 

efetivos, como se pode observar ao se compararem os diários destinados às classes mais 

abastadas e os que se voltam às camadas populares. 

Tal segmentação da mídia impressa se torna ainda mais clara quando se observa o 

grande número de revistas disponíveis no mercado. Nota-se que, nesse caso, os títulos se 

dividem em assuntos específicos, seccionando ainda mais o destinatário desejado. Assim, 

passando por temas que vão do esporte à política, há uma infinidade de revistas2 acessíveis 

aos mais variados interesses, inclusive sobre e para mulheres, material que servirá de objeto 

de análise para a presente pesquisa. 

No que se refere às revistas voltadas para o público feminino, é interessante que se 

ressaltem ainda as perceptíveis subseções relativas ao público-alvo pretendido. Títulos 

variados como Marie Claire, Claudia, Capricho e Nova, apesar de coincidirem no macrotema 

proposto — a mulher — não abordam exatamente os mesmos temas tangenciais e se dividem 

de acordo com peculiaridades indenitárias de seu público, como faixa etária e classe social. 

Sabendo-se que a mídia, além do seu papel primordialmente informativo, é potencial 

formadora de opinião, é pertinente então que se observe como seus mecanismos 

comunicativos são organizados a fim de se compreenderem as consequências sociais da  

produção midiática, como já se discute na dissertação de Viviam Oliveira da Silva e na tese de 

Gisele Sarti Leal, que abordam, respectivamente, o discurso sobre a mulher na revista Nova 

(SILVA, 2014) e as representações de gêneros na publicidade contida nas revistas Women’s 

Health e Men’s Health. (LEAL, 2017). Assim, partindo da proposta da presente pesquisa de 

se analisar capas de revistas voltadas para o público feminino, é esperado que o trabalho 

apresente dados pertinentes no que diz respeito à formação da opinião pública sobre o papel 

social da mulher ao longo dos tempos. 

Pôde-se observar, nos últimos anos, a emergência de diferentes movimentos a favor 

dos êxitos sociais das mulheres e sua consequente tomada de consciência da necessidade da 

busca por equidade entre gêneros. A garantia do sufrágio feminino em 1934, o direito ao 

divórcio conquistado em 1977 e a Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, são exemplos de 

conquistas obtidas pelas mulheres às custas de muitos esforços sociais no decorrer da história 

recente. Isto posto, no que diz respeito às publicações produzidas para o  público  feminino,  é 

 

 

2 Atualmente, dentre todas as editoras em atividade no país, os grupos Abril, Globo e Caras já são responsáveis 

por vinte e dois títulos de revista em circulação
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relevante que se analise o posicionamento da mídia especializada a fim de que se perceba se há 

incentivo ou oposição quanto às recentes reivindicações da mulher contemporânea. 

Para tanto, a presente pesquisa assume como base teórica principal os preceitos 

defendidos pela Análise Semiolinguística do Discurso, inaugurada em 1983 pelo francês 

Patrick Charaudeau, e elege como objeto de estudo primordial imaginários sociodiscursivos 

acerca da feminilidade difundidos por uma publicação brasileira veiculada desde 1961 pela 

Editora Abril: a revista Claudia. 

Assim, o corpus sobre o qual se estrutura este trabalho compreende — em totalidade 

— trinta e seis capas de Claudia, sendo dezessete delas publicadas no período compreendido 

entre os anos 1985 a 2019, detalhadamente analisadas com o intuito de identificar a difusão 

dos imaginários de feminilidade apresentados pela publicação ao longo do tempo em apreço. 

Sabe-se que, apesar das conquistas já alcançadas pelas mulheres no que se refere à 

aquisição de direitos, a ratificação de variadas garantias sociais ainda é reivindicação de uma 

parcela da população feminina. Assim, por conta da responsabilidade de comunicação direta 

com o grande público e da consequente possibilidade de formar e manipular a opinião pública 

por parte da imprensa especializada, é imprescindível que, considerando as condições de 

sucesso para o alcance das novas pretensões das mulheres, analise-se a apreciação da mídia de 

massa quanto à atual posição social da mulher brasileira. 

A presente dissertação tem, então, o objetivo de apurar se os imaginários 

sociodiscursivos disseminados entre 1981 e 2019 pela revista Claudia se alteraram 

significativamente ao longo dos últimos anos e se os mesmos condizem com os atuais 

movimentos femininos à procura de realocação social, contribuindo assim para o 

cumprimento das novas expectativas da mulher contemporânea. 

A opção por Claudia se deu por conta de a mesma se apresentar em seu mídia kit3 

como “a marca que sabe que dar poder às mulheres é ouvir todas elas e saber respeitá-las”, ou 

seja, como uma publicação que afirma se preocupar com questões relacionadas às novas 

ambições de poder e influência por parte das mulheres. O fato de Claudia contar com um 

número expressivo e superior as suas concorrentes de seguidores no facebook4 também 

influenciou na escolha do corpus, uma vez que uma popularidade tão significativa na rede 

social denota a notoriedade da publicação. 

 

3 Mídia Kit é a apresentação formal de uma publicação midiática com a finalidade de se captarem potenciais 

parceiros comerciais que possam se interessar em anunciar nos canais em questão. Assim, informações 

específicas como descrição da marca e público-alvo devem constar de maneira clara e positiva. O Mídia Kit de 

Claudia pode ser acessado através do site da Editora Abril em <http://www.publiabril.com.br/>. 
4 Em janeiro de 2019, Claudia Online, o perfil oficial da revista no facebook, contava com 1.538.254 “curtidas”. 

http://www.publiabril.com.br/
http://www.publiabril.com.br/
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Isto posto, esta dissertação pretende esclarecer os traços da identidade feminina 

difundidos pela mídia voltada para mulheres por intermédio da análise das estratégias 

discursivas materializadas pelo emprego de elementos textuais — no processo de 

semiotização do mundo — que apontam para temas e, consequentemente, orientam 

imaginários sociodiscursivos. Assim, os conceitos da Teoria Semiolinguística serão aplicados 

ao processo de análise da instância midiática a fim de que se identifiquem, por intermédio dos 

imaginários sociodiscursivos reconhecidos no corpus, como tais representações vêm sendo 

propagadas. Desse modo, pretende-se chegar a uma conclusão acerca dos referidos 

imaginários mediante o cumprimento das seguintes etapas: 

 Discutir os principais conceitos da Teoria Semiolinguística, desenvolvidos por Patrick 

Charaudeau (1983), que serão utilizados para fins de análise. 

 A partir, respectivamente, dos postulados de Moscovici (2002) e Charaudeau (2005), 

abordar os conceitos de Representações Sociais e Imaginários Sociodiscursivos. 

 Observar a trajetória e o atual direcionamento de Claudia no que diz respeito a seus 

posicionamentos editoriais. 

 Identificar, desde os postulados de Bakhtin (1979) até as compreensões da Teoria 

Semiolinguística (1983), as características verbais e verbo-visuais que fazem das 

capas de Claudia um gênero específico. 

 Partindo das definições do processo de semiotização do mundo5, analisar como a 

mulher é nomeada e qualificada nas capas da revista Claudia, sendo a metodologia de 

investigação dividida em duas partes: uma seção qualitativa e outra quantitativa. 

 Identificar como ocorre a condução de imaginários sociodiscursivos por intermédio de 

elementos textuais que sustentam frames detectados no corpus a fim de elucidar como 

compreensões acerca do feminino têm se apresentado discursivamente nas capas de 

Claudia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 O conceito de semitotização do mundo será abordado detalhadamente no próximo capítulo, em que a Teoria 

Semiolinguística será explicitada
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 Ao final da análise, sugerir possíveis abordagens didáticas com capas de revistas 

femininas em salas de aula de educação básica em consonância com os Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC6). 

Após a efetivação de todos os apontamentos citados, busca-se, prioritariamente sob a 

luz da Teoria Semiolinguística, chegar a uma conclusão sobre a representação da mulher 

brasileira projetada pela revista em apreço ao longo das últimas décadas. Assim, pretende-se 

checar a hipótese de que Claudia, em suas capas, apresenta reconstruções significativas 

quanto aos imaginários sociodiscursivos acerca do feminino ao longo do tempo, 

acompanhando e apoiando de maneira fiel e sincrônica as novas demandas da mulher 

brasileira. Logo, considerando que Claudia representa um recorte de grande alcance da mídia 

impressa brasileira direcionada para mulheres, o resultado da pesquisa indicará possíveis 

disposições de influência atuais das revistas que circulam no Brasil sobre o comportamento 

feminino. 

Em suma, a partir dos princípios e das operações do processo de semiotização do 

mundo, pretende-se verificar como o imaginário da mulher tem circulado em uma publicação 

específica voltada para o público feminino no decorrer dos últimos anos. Espera-se que tal 

modelo de análise nos mostre como os imaginários sociodiscursivos acerca do papel social da 

mulher vêm se alterando no decorrer das últimas quatro décadas e, consequentemente, de 

modo colateral, como o próprio contrato de comunicação7 que se estabelece pelo gênero capa 

de revista feminina tem se atualizado por intermédio de novas manifestações linguageiras. 

A proposta de análise aqui apresentada pretende encontrar respostas para os seguintes 

questionamentos: 

 Partindo de análises baseadas nos princípios e operações do processo de semiotização 

do mundo, como a representação social da mulher tem sido apresentada pela mídia 

voltada para o público feminino durante o período compreendido entre 1981 e 2019? 

Ou seja, como a mulher tem sido nomeada e qualificada nessas publicações? 

 As estratégias empregadas para garantir a captação do público utilizadas atualmente 

são as mesmas de antigamente? O que uma possível mudança pode nos dizer quanto 

aos imaginários compartilhados sobre a feminilidade? 

 

6 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento normativo que busca a normatização de 

aprendizagens que devem ser desenvolvidas ao longo da educação básica no Brasil. 
7 O conceito de contrato de comunicação será abordado detalhadamente no próximo capítulo, em que a Teoria 

       Semiolinguística será explicitada.
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A presente dissertação visa então elucidar como manifestações linguageiras 

contribuem para o estabelecimento de concepções sociais e culturais sobre o feminino, visto 

que o discurso, principalmente quando endossado pela mídia de massa, tem o poder de fundar 

e conservar juízos coletivos. 

E assim ocorre com a idealização coletiva acerca do conceito de gênero, que, segundo 

a filósofa Judith Butler (2003), também se estabelece cultural e discursivamente por 

intermédio de definições já pré-estabelecidas. 

 
Os limites da análise discursiva do gênero pressupõem e definem por 

antecipação as possibilidades das configurações imagináveis e 

realizáveis do gênero na cultura. Isso não quer dizer que toda e 

qualquer possibilidade de gênero seja facultada, mas que as fronteiras 

analíticas sugerem os limites de uma experiência discursivamente 

condicionada. Tais limites se estabelecem sempre nos termos de um 

discurso cultural hegemônico, baseado em estruturas binárias que se 

apresentam como a linguagem da racionalidade universal. Assim, a 

coerção é introduzida naquilo que a linguagem constitui como o 

domínio imaginável do gênero (BUTLER, 2003, p. 30) 

 

Partindo de tal fato, nesta dissertação é conduzida a verificação de um possível 

movimento de reconstrução acerca da compreensão do gênero feminino na publicação em 

questão no período compreendido entre as décadas de 80 e 2010 por intermédio da  

observação de suas composições discursivas. 

Para alcançar o propósito desejado, no próximo capítulo, o segundo desta dissertação, 

são abordados os principais postulados da Teoria Semiolinguísitca, principal fundamentação 

de análise da pesquisa proposta. Em seguida, o terceiro capítulo trata detalhadamente das 

noções de representações sociais, imaginários sociodiscursivos e também do conceito de 

frames, de grande importância para a realização das análises. 

O quarto capítulo, por sua vez, expõe a emergência da imprensa feminina no Brasil desde 

a época do império até os dias atuais, dando ênfase especial à trajetória da revista Claudia, 

enquanto o quinto apresenta as capas da revista em apreço como um gênero específico, com 

base nos postulados de Bakhtin e da Teoria Semiolinguística. 

No sexto capítulo é apresentada a análise do corpus disponível com vistas a checar a 

hipótese apresentada de que Claudia vem transparecendo em suas capas um imaginário 

sociodiscursivo atualizado acerca da mulher, mais afinado com os novos anseios femininos. 

Por tratar da investigação de um gênero textual, tema recorrente nas discussões acerca de 

novas práticas pedagógicas na educação básica, com vistas aos resultados obtidos pela
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pesquisa, o sétimo capítulo traz possibilidades de abordagens das capas de Claudia em sala de 

aula. 

Como se vê pelo intervalo de tempo que separa os exemplos a seguir, publicados 

respectivamente nos anos de 1984 e 2017, muitas já foram as mulheres que tiveram a 

oportunidade de estampar as capas de Claudia. 

 
 

Figura 1 – Revista Claudia, julho de 1984 / dezembro de 2017 

 

Portanto, as principais questões que o presente trabalho busca responder são: quais 

faces Claudia apresentou ao longo das últimas décadas? Do lar ou do trabalho? Branca ou 

negra? Suficiente ou submissa? Ou teria o feminino de Claudia tido a oportunidade de ser, 

durante todo esse tempo, apenas livre para viver quaisquer das opções anteriores? 

Assim, a problematização da apresentação do gênero feminino ao longo do tempo nas 

capas de Claudia será conduzida no decurso dos próximos capítulos, sendo a Teoria 

Semiolinguística, que será detalhadamente apresentada nas próximas seções, a principal base 

de análise. 
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2. OS ESTUDOS DA LINGUAGEM: DO ESTRUTURALISMO À ANÁLISE DO 

DISCURSO 

A Linguística, ciência que estuda os fenômenos da linguagem, surge no início do 

século XX com os postulados de Ferdinand de Saussure que constam do Curso de Linguística 

Geral, obra póstuma publicada em 1916. Baseada predominantemente em dicotomias, a nova 

área de estudo estabelecida pelo linguista suíço dava conta de observações acerca do 

funcionamento da língua sob um viés estruturalista. Agora, diferentemente do que ocorria de 

acordo com a até então vigente tendência dos estudos histórico-comparativos, o 

funcionamento da língua passa a ser analisado sob um ponto de vista sincrônico. Mais tarde, 

na década de 1960, com as publicações de Noam Chomsky, a Linguística passa a se ocupar de 

novos temas, como o processo de aquisição de linguagem e as definições de inatismo, 

competência e desempenho, quando é então fundado o Gerativismo (1955)8, corrente de 

análise bastante profícua na área de estudos da linguagem. 

Apesar de partirem de premissas distintas, o Estruturalismo de Saussure e o 

Gerativismo de Chomsky coincidiam na opção por estudar a língua fundamentada em sua 

forma, excluindo as observações do uso real. Ambas as correntes sustentavam suas pesquisas 

baseando-se em condições idealizadas de aplicação da língua, suprimindo a figura do usuário 

real em contextos factuais de uso. Tal modelo formalista de estudo linguístico passa a ser 

questionado ainda nos anos 60, quando novos pesquisadores da linguagem passam a oferecer 

maior atenção ao estudo da língua em situações reais de interação. 

A partir desse contexto surge a Pragmática, corrente que passa a dar conta de teorias 

do desempenho linguístico, oferecendo agora maior espaço de análise acerca dos fenômenos 

espontâneos de uso da língua. Pesquisadores como Austin, Grice e Brown e Levinson – que 

respectivamente desenvolveram os fundamentos da teoria dos atos de fala, das implicaturas 

conversacionais e da teoria da polidez (MARTELOTTA, 2016, p. 90 - 97) – mostram, através 

de seus postulados, que é necessário que os estudos da linguagem se ocupem também dos 

procedimentos produtores de sentido das línguas naturais, algo que se dá por intermédio do 

extralinguístico. Assim sendo, a partir dos estudos da Pragmática, os sujeitos produtores de 

linguagem, enfim, passam também a ser objeto de pesquisa, fato que se apresenta como 

estímulo para o início dos estudos de análise do discurso. 

 

 

 

 

8Publicação de Logical Structure of Linguistic Theory, de Noam Chomsky 
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2.1. A ANÁLISE SEMIOLINGUÍSTICA DO DISCURSO 

 
A Semiolinguística, linha de estudo pertencente às teorias de análise do discurso, surge 

na França e é estabelecida por Patrick Charaudeau na década de 80 do século XX. A começar 

pela consideração do nome oferecido à nova corrente, já se pode de antemão prever suas 

propostas de estudo: da junção de "semio-", que dá conta dos sinais/formas e seus sentidos 

correspondentes, com "-linguística", que explicita o componente linguageiro verbal como 

objeto de estudo primordial, entende-se que a Semiolinguística se ocupa da significação da 

língua a partir de suas possibilidades concretas de uso. Em outras palavras, a corrente aborda 

a produção de linguagem com foco nas estratégias enunciativas de produção de sentido sob 

restrições situacionais. 

As seções seguintes tratarão das concepções mais relevantes da teoria, apresentando 

respectivamente os conceitos de contrato de comunicação, sujeitos da linguagem, identidade 

social e identidade discursiva, duplo processo de semiotização do mundo, competências 

comunicativas e sentidos de língua e de discurso. 

2.1.1. O contrato de comunicação 

 
O contrato de comunicação, um dos conceitos mais significativos desenvolvidos pela 

Teoria Semiolinguística do Discurso, é, segundo Charaudeau (2008), o espaço das restrições e 

das estratégias comunicativas utilizadas pelos sujeitos. Segundo a definição, os sujeitos da 

linguagem, quando em situações específicas de comunicação, compartilham de condições 

sociais que não podem ser descumpridas como, por exemplo, a organização discursiva que 

deve ser adotada mediante uma situação específica de comunicação. 

"A noção de contrato pressupõe que os indivíduos pertencentes a um mesmo 

corpo de práticas sociais estejam suscetíveis de chegar a um acordo sobre as 

representações linguageiras dessas práticas sociais. Em decorrência disso, o 

sujeito comunicante sempre pode supor que o outro possui uma competência 

linguageira de reconhecimento análoga à sua. (CHARAUDEAU, 2008, p. 

56) 

Uma vez que a Semiolinguística é uma corrente que se baseia na afirmação de que os 

sujeitos do ato de linguagem não são polos neutros de significação, é importante que se dê a 

atenção devida quanto aos recursos comunicativos, que são utilizados pelo enunciador, a fim 

de que sua influência seja exercida sobre o outro. Tais procedimentos se apresentam baseados 

em fatos internos e externos à língua, como escolhas linguísticas por parte dos sujeitos e 

questões ligadas à identidade dos parceiros. 
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Situações específicas de formalidade ou circunstâncias de ausência ou presença física 

de um destinatário – condições monológicas ou dialógicas – são exemplos de circunstâncias 

que requerem variadas estratégias quanto à mise-en-scène comunicativa. Compreende-se 

assim a estreita ligação entre a concepção de contrato de comunicação com outro conceito 

caro aos estudos da linguagem, o de gênero textual9. 

 
É válido dizer que o contrato é sempre condicionado pelo gênero 

textual escolhido, o qual determina também a seleção, a organização e 

a revisão das ideias para os ajustes/reajustes necessários, tendo em 

vista a eficiência e a eficácia da comunicação (RIBEIRO, 2016, p. 60) 

 

As capas da revista Claudia, por exemplo, objeto de pesquisa da presente dissertação, 

são exemplos de estabelecimento de contrato de comunicação. Aspectos externos ao campo 

linguageiro, como o perfil de público-alvo da revista, são considerados pela editora ao 

planejar a produção de cada edição da publicação, refletindo assim no que deve ou não ser 

abordado para que a publicação conquiste o interesse do público desejado. Assim, os assuntos 

tratados nas chamadas são apresentados de modo que sejam atraentes as suas prováveis 

leitoras, com temáticas de interesse previsível e linguagem apropriada. 

O exemplo a seguir indica que no ano de sua publicação, 2015, temas como beleza e 

maternidade eram de interesse comum do público que a revista desejava alcançar, pois se 

encontram em evidência, como uma estratégia de persuasão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 A noções de gênero textual serão tratadas com maior profundidade no quinto capítulo desta dissertação. 
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Figura 2 – Revista Claudia, maio de 2015 

 

Além disso, nota-se que o contrato estabelece a necessidade de chamadas compostas 

de textos breves e da possibilidade, apesar de seu caráter monológico, de comunicação direta 

com o interlocutor por conta da presença de enunciações em segunda pessoa, como, por 

exemplo, o que se evidencia em “Até onde você iria por seu filho?” e “aprenda a tomar 

decisões maduras e seguras nos momentos mais importantes da sua vida.”. A imagem, que 

reafirma o conteúdo verbal é outro item constituinte do contrato em questão, uma vez que 

tende a expor em suas capas mulheres que se encaixem em padrões socialmente estabelecidos 

de aparência física. 

Para que tais pressupostos sejam ilustrados de maneira ainda mais clara, tomemos um 

outro exemplo, oriundo de uma relação cotidiana: o contrato comunicativo estabelecido entre 

um professor e um aluno. O professor, por ocupar uma posição de saber e poder, é revestido 

de legitimidade no que diz respeito ao seu ato de linguagem e, assim sendo, suas declarações 

serão tomadas como verdadeiras e dotadas de credibilidade por seus alunos. Porém, as 

afirmações do profissional deverão respeitar o quadro das restrições comunicativas, sendo
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esperado que a troca linguageira se dê em obediência aos níveis de formalidade estabelecidos 

socialmente. Os quadrinhos abaixo, da série Armandinho, que se tornou notória por conta de 

sua publicação nas redes sociais, exemplifica como se dá um contrato de comunicação: 

 
 

 

Figura 3 - Tirinha Armandinho 

 

É importante notar que a utilização de um eufemismo – figura de linguagem 

confundida por Armandinho como metáfora – é uma estratégia discursiva imposta pelo 

contrato. O professor regula seu comportamento linguageiro para que a comunicação com o 

aluno se dê de maneira satisfatória, com o grau de adequação próprio da situação. Desta 

maneira, a mensagem do professor é expressa por um sentido de discurso, o que, no caso em 

questão, dificulta o reconhecimento de Armandinho. Tal dificuldade revela que a competência 

de linguagem entre os dois sujeitos do circuito interno constituído pelos personagens dos 

quadrinhos em questão (professor e aluno) não foi análoga. 

Desse modo, no que tange à comunicação humana, pode-se salientar que a 

concretização das trocas linguageiras são sempre dependentes de um contrato de comunicação 

específico, que é desdobrado em um espaço de restrições e outro de estratégias, que derivam 

de condições sociais e linguísticas. 

A Semiolinguística, teoria que surge a partir dos desenvolvimentos da Análise do 

Discurso (1969), considera contextos linguísticos e extralinguísticos no que diz respeito à 

análise de seus objetos de estudo. Logo, é possível que observações sociais mais amplas sejam 

realizadas por meio da teoria, que não resume sua atenção apenas a ocorrências inseridas 

estritamente no nível da língua. Aspectos como os interlocutores, contextos sociais,
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tempo e suporte são peças importantes no que se refere aos postulados da teoria, oferecendo 

então espaço a diferentes tipos de análises. 

Assim sendo, uma das características mais marcantes da Semiolinguística é a 

importância destinada aos sujeitos da linguagem, pois são estes que, sob influência de fatores 

externos, fazem valer suas intencionalidades, estrategicamente, no jogo interacional. 

2.1.2. Os sujeitos da linguagem 

 
Por se tratar de uma teoria de estudos linguísticos baseada no caráter dialógico da 

comunicação humana, a Semiolinguística apresenta os sujeitos da linguagem de maneira mais 

complexa do que se costumava até então. Ao abordar os atos de linguagem de maneira mais 

profunda, considerando as intencionalidades dos participantes do processo linguageiro, os 

sujeitos de linguagem passam a ser compreendidos, de modo pleno, como portadores de 

estratégias utilizadas para alcançar objetivos específicos por intermédio da linguagem. 

A Teoria Semiolinguística analisa o ato de linguagem como um ato interenunciativo, 

ou seja, uma ação que se realiza a partir de dois – ou mais – sujeitos enunciativos que se 

comunicam. Partindo deste pressuposto, é então pertinente que sejam feitas observações sobre 

os desdobramentos dos papéis do EU e do TU no ato de linguagem. A corrente 

Semiolinguística aponta as condições psicossociais como imprescindíveis no que diz respeito 

à construção de sentido do discurso, visto que o "ato de linguagem" é definido como o 

resultado da ação de seres psicossociais através das atitudes do “dizer” e do “fazer”. Sempre 

insistindo no caráter psicosóciolinguageiro da comunicação, Charaudeau (2010) reafirma que, 

da necessidade de um novo olhar acerca dos fenômenos sociais da linguagem, derivou 

também a conveniência de se estudar os sujeitos da linguagem, vistos agora como 

personagens sociais mais complexos. 

Esse novo entendimento desenvolvido pela Teoria Semiolinguística acerca dos 

interlocutores comunicativos compreende dois “pares” de sujeitos da linguagem: um par 

externo e um outro interno ao espaço da verbalização. Os sujeitos externos são denominados 

de parceiros (sujeito comunicante e sujeito interpretante) e agem como seres psicossociais, 

que manipulam o ato de linguagem de acordo com seus projetos de dizer. Já os sujeitos 

internos são chamados de protagonistas (sujeito enunciador e sujeito destinatário) e, 

influenciados pelos parceiros, são os que agem no ato de enunciação em si. 

Tal organização denuncia um aspecto de assimetria da comunicação, pois se observa 

que ao mesmo tempo que existe a figura, por exemplo, de um sujeito destinatário — um 

receptor ideal projetado por EU — há também um sujeito interpretante, que é independente da 
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figura de seu interlocutor e então constrói com ele uma relação de opacidade. 

Resumidamente, é possível afirmar que o locutor, por não estar sozinho no projeto de 

interação, precisa fazer conjecturas acerca de seu interlocutor. 

Sob esse enquadramento, entende-se então que os conceitos de "sujeitos da 

linguagem", através de uma encenação, desenvolvem o processo de comunicação sob uma 

perspectiva que ultrapassa os limites da estrutura da língua. Desse modo, surgem, no seio da 

Semiolinguística, então as definições de Sujeito comunicante (EUc) e Sujeito interpretante 

(TUi), que podem, a partir de uma visão simplista, ser equiparados aos conceitos já populares 

de "emissor" e "receptor", os dois componentes básicos, "de carne e osso", da comunicação, 

que, segundo Charaudeau (2008), se encontram em um circuito externo de comunicação. 

Porém, a esta altura, já é observado que a produção de sentidos dos discursos não é 

obtida de maneira tão primária, já que o ato de linguagem depende de variáveis psicossociais 

para se efetivar. 

O ato de linguagem não pode ser considerado como um ato de 

comunicação: tal ato não é apenas o resultado de uma única 

intenção do emissor e não é o resultado de um duplo processo 

simétrico entre Emissor e Receptor (CHARAUDEAU, 2008, p. 

52) 

Então, são desenvolvidos, à luz da teoria, também os conceitos de Sujeito enunciador 

(EUe) e Sujeito destinatário (TUd). O TUd é o interlocutor idealizado pelo EUc, que o 

imagina ao realizar seu ato de linguagem. Simultaneamente, há também a idealização do EUe 

tanto por parte do EUc quando do TUi. Tais definições de sujeito confirmam a ideia de que a 

construção discursiva é obtida a partir de componentes extralinguísticos, o que reforça a 

necessidade de abertura de novos horizontes no que diz respeito aos estudos dos fenômenos 

da linguagem. 

O esquema abaixo, elaborado por Charaudeau (2008, p. 52), permite uma visão mais 

clara acerca da organização dos sujeitos da linguagem em qualquer situação de comunicação, 

explicitando o espaço dos parceiros “do dizer” e dos protagonistas “do fazer” e suas 

respectivas funções dentro do aparato linguageiro: 
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Figura 4 – Os sujeitos da linguagem (CHARAUDEAU, 2008, p. 52) 

 

Percebe-se, então, como desdobramento importante da teoria, a extensão dos conceitos 

de sujeitos da comunicação. Não são mais consideradas apenas as figuras simplificadas de 

falante/ouvinte – ou autor/leitor –, sendo agora quatro os sujeitos da linguagem: EUc, EUe, 

TUd e TUi. 

Conforme se vê no esquema, EUe é uma imagem de locutor construída por EUc, o 

mentor — “de carne e osso” — localizado no circuito externo da situação de comunicação. 

Do mesmo modo que TUd, EUe é um sujeito que existe apenas no ato de produção- 

interpretação (circuito interno) e que tem um estatuto exclusivamente linguageiro. 

Na chamada a seguir, por exemplo, retirada de uma capa de Claudia publicada em 

2009, nota-se que o texto, apesar de ter sido escrito por algum membro da equipe editorial da 

revista, não assume a posição individual de quem o produziu. Manifesta-se, nesse caso, a 

identidade de Claudia (EUe), que é projetada pelos editores (EUc), a fim de que seja 

persuasiva ao público desejado. Portanto, o pronome possessivo “nosso” em “nossos filhos” 

não inclui o autor efetivo da chamada, mas a imagem de Claudia (EUe) projetada pela Editora 

Abril (EUc). 
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Figura 5 – Revista Claudia, julho de 2011 

 

Observa-se também que a chamada em destaque reforça a noção de que EUe não é 

plenamente dependente da realidade de EUc, já que, ao efetivar sua tentativa de persuasão, 

EUe não assegura, necessariamente, o sucesso persuasivo de EUc perante seu interlocutor. Ou 

seja, as projeções da editora, que se refletem em escolhas linguageiras da revista, podem não 

agradar ao público que se deseja alcançar. 

Pode-se então concluir que EUe, assim como TUd (público-alvo), é um sujeito de fala 

que se situa no espaço interno da situação de comunicação. Já EUc e TUi são sujeitos sociais 

que se encontram em uma camada mais externa do mesmo processo 

Mais especificamente, TUd é uma imagem concebida pelo EUc de um interlocutor 

ideal, que nem sempre condiz com o TUi, o sujeito (in)consciente “de carne e osso” que irá, 

de fato, interpretar o enunciado. 

Anúncios publicitários são também bons exemplos de marcação de um sujeito 

destinatário idealizado pelo EUc. Nesse caso, o público espectador de um canal de TV no 

qual, em determinado horário do dia, uma propaganda é veiculada, é o TUd idealizado pela 

agência publicitária contratada pela marca, que, com base em observações sobre este 

determinado público, faz conjecturas sobre ele e, a partir daí, desenvolve uma campanha para 

persuadi-lo ao consumo de seus produtos. Podemos citar como exemplo as propagandas de 
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cerveja que, por muito anos, utilizaram-se de imagens de mulheres atraentes e discursos 

apelativos, em horários e suportes estratégicos, para conquistar a atenção de um público 

específico: os homens. 

Na mídia jornalística, assim como na publicidade, é notável também a projeção do 

destinatário (TUd) realizada pelo comunicante. No caso das revistas femininas, objeto de 

trabalho da presente pesquisa, percebe-se pela composição verbal e imagética das capas o 

público que se quer alcançar. No exemplo a seguir, capa da revista Claudia publicada em 

março de 2016, nota-se um campo semântico culturalmente ligado às mulheres. Palavras 

relacionadas à beleza, à família e ao poder feminino indicam a quem a publicação se destina, 

assim como a imagem da capa, que mostra a atriz Camila Pitanga com olhar confiante e traços 

físicos dentro dos padrões socialmente aceitos. 

 

Figura 6 – Revista Claudia, março de 2016 

 

Frente à publicação apresentada, o TUi, o leitor efetivo da revista, por ser um sujeito 

independente, pode ou não se identificar com o TUd. Neste caso, haverá um caso de 

identificação se o TUi sucumbir aos apelos dirigidos ao TUd, bem como o contrário ocorrerá 

caso a  persuasão da revista não seja convincente. É importante também ressaltar que as 
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interpretações advindas de TUi dependem de suas experiências pessoais e coletivas, visto que 

um mesmo enunciado pode ser fonte de interpretações variadas, o que, uma vez mais, reforça 

a ideia de assimetria na interação. 

Conforme exposto, a Teoria Semiolinguística renova as concepções sobre os sujeitos 

da linguagem, entidades que se comunicam com intencionalidades específicas de influência 

por meio de estratégias linguageiras. Surge então a necessidade que sejam também discutidas 

as identidades dos sujeitos produtores de atos de linguagem, que realizam a comunicação a 

partir de propósitos específicos. 

2.1.3. Identidade social e identidade discursiva 

 
Em situações de comunicação, os sujeitos da linguagem se revestem de identidades. 

Nas palavras de MONNERAT (2017, p. 60), “a “identidade geral” de uma pessoa, recobre, na 

verdade, um duplo processo identitário: a identidade social e a identidade discursiva.” 

Charaudeau (2009) afirma que a identidade social é formada socialmente, dependente 

do reconhecimento do outro. Tal identidade submete-se então à legitimidade, que é o que 

assegura o direito à fala e à ação sob determinadas circunstâncias. Esta legitimidade é obtida 

pelas posições sociais que podem conferir a um determinado sujeito um "status" de saber, 

poder ou saber-fazer. Desse modo, Charaudeau (2009) então confirma que, apesar de a 

identidade social ser dinâmica, pois pode ser reiterada, deslocada ou mascarada, é ela que 

determina o que o sujeito pode/deve dizer em contextos específicos. 

Enquanto a identidade social se atém ao conceito de legitimidade, a identidade 

discursiva é ligada às noções de credibilidade e captação. A credibilidade refere-se à 

necessidade de que o interlocutor acredite no que é dito pelo sujeito, instância que pode ser 

alcançada através da adoção de três diferentes atitudes discursivas: neutralidade, 

distanciamento e engajamento. 

A neutralidade é adotada quando o sujeito tem a intenção de ocultar vestígios de 

opinião em seu ato de fala, como tende a ocorrer em notícias jornalísticas; o distanciamento se 

faz necessário quando se quer apresentar uma visão técnica acerca de um fato, sendo 

necessária uma "atitude fria e controlada" (CHARAUDEAU, 2009, p.4) do discurso; e o 

engajamento pode ser entendido como o contrário da posição de neutralidade, pois ocorre 

quando avaliações pessoais são apresentadas no discurso de maneira proposital, com a 

finalidade de o sujeito falante construir para si próprio uma imagem de "ser de convicção". 

Já a estratégia de captação surge quando o sujeito falante não se encontra, perante seu 

interlocutor, numa posição de autoridade. Assim sendo, para fazer com o que o destinatário
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compartilhe de suas ideias, o falante deve optar pela utilização de uma atitude discursiva que 

pode ser polêmica, que diz respeito ao questionamento das ideias do interlocutor; de sedução, 

que propõe um papel positivo ao destinatário; ou de dramatização, na qual o sujeito descreve 

fatos cotidianos se debruçando em valores afetivos socialmente compartilhados. 

Ao desenvolver mais detalhadamente os conceitos e desdobramentos das identidades 

sociais e discursivas, o autor afirma que o resultado final desta harmonia não pode ser 

considerado fora de uma situação de comunicação. Charaudeau (2009) defende que tal 

contexto deve ser analisado porque é a partir de tais circunstâncias que se define a identidade 

social dos parceiros e que também são fornecidas instruções sobre qual comportamento 

discursivo deve ser adotado. 

Logo, identidade discursiva e identidade social convivem em uma via de mão dupla, 

no sentido de uma influenciar discursivamente a outra. As estratégias discursivas de 

legitimação, credibilidade e captação – que, de acordo com Charaudeau, constroem a 

identidade discursiva dos sujeitos – são definidas a partir do contrato de comunicação, assunto 

já tratado no início do capítulo. 

Conforme exposto, a Teoria Semiolinguística renova as concepções dos sujeitos da 

linguagem e suas identidades. As se comunicarem, tais sujeitos se utilizam de referências de 

significação a fim de que seus atos de linguagem sejam efetivados. Serge daí a necessidade de 

que o mundo seja significado, evento que ocorre através do processo de semiotização do 

mundo. 

2.1.4. O duplo processo de semiotização do mundo 

 
Quanto à fundamentação da Teoria Semiolinguística como área de estudo, Charaudeau 

(2008), sempre com o objetivo de reafirmar o aspecto interacional da linguagem como base da 

corrente, também formula conceitos que estruturam a ideia do processo de semiotização do 

mundo. Daí são desenvolvidas as definições de processo de transformação e processo de 

transação. Enquanto o primeiro, grosso modo, poderia ser explicado como o processo de 

nomeação, caracterização, ação e causação em face de um mundo a significar, o segundo trata 

das trocas comunicativas que ocorrem pelos falantes a partir deste mundo significado. 

Abaixo, as palavras do autor colombiano Gabriel Garcia Marquez ilustram a 

necessidade de significação do mundo, fenômeno possível de ser realizado apenas por 

intermédio da linguagem. 

"Com um galho de hissopo com tinta [José Arcádio Buendía] marcou cada 

coisa com seu nome: mesa, cadeira, relógio, porta, parede, cama, caçarola. 
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Foi até o curral e marcou todos os animais e as plantas: vaca, bode, porco, 

galinha, aipim, inhame, banana." (MARQUEZ, 1967, p. 56) 

 

O trecho citado, de Cem Anos de Solidão, descreve a técnica utilizada pelos 

personagens do romance que, em determinado momento da narrativa, passam a sofrer uma 

espécie de perda de memória. Ao perceberem o esquecimento repentino do vocabulário 

cotidiano, passam a anexar etiquetas com os nomes dos objetos que os cercam. Pode-se 

relacionar tal procedimento ao processo de transformação que, sumariamente, trata-se do 

encadeamento de significação do mundo através de operações distintas, como um sistema de 

etiquetagem de tudo que existe ao nosso redor e que resulta numa realidade de definições. De 

acordo com a Teoria Semiolinguística, o processo de transformação é composto por quatro 

tipos de operação: identificação, qualificação, ação e causação (CHARAUDEAU, 2008). 

A identificação é o processo de conceptualização e nomeação de tudo o que compõe a 

vivência humana, de onde se originam as designações gerais, desde corpos concretos até as 

ideias mais abstratas. Já a qualificação é a operação relativa ao reconhecimento das 

particularidades de cada um destes componentes, concretizando assim, através da descrição, a 

caracterização das peças já nomeadas pelo processo de identificação. Ação, por sua vez, dá 

conta das operações práticas de transformação que ocorrem no mundo e que também 

necessitam ser reconhecidas e denominadas, possibilitando que as ações também sejam 

denominadas e diferenciadas entre si. E, finalmente, a causação diz respeito às relações 

proporcionadas pelas transformações a partir das ações citadas acima. Diz respeito às 

consequências de causalidade experimentadas pelos sujeitos ante os desdobramentos da 

atuação do outro. 

Retomando o trecho do romance de Garcia Marquez (1967), percebe-se a preocupação 

das personagens ao perceberem o esquecimento das palavras que designam o meio em que 

vivem. Na vida real, tal situação seria caótica, pois seria um fato impeditivo à comunicação 

humana, uma vez que é apenas através da linguagem que o ato enunciativo pode ocorrer. De 

tal ideia, pode-se partir para a compreensão do processo de transação, que nos remete às 

máximas de Paul Grice (1975)10 que visavam a garantir o sucesso das relações 

conversacionais. Tal processo se baseia em quatro princípios, inscritos sempre em um 

dispositivo sócio- linguageiro: alteridade, pertinência, influência e regulação. 

De acordo com o princípio de alteridade, os sujeitos devem se reconhecer como 

semelhantes  e  também diferentes  no que diz respeito aos papéis de emissão e  recepção para  

10 Filósofo britânico que cita as máximas conversacionais que devem garantir o sucesso da comunicação verbal: 

da qualidade, da quantidade, da relevância e do modo. 
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que o ato de linguagem seja efetivo. Já o princípio da pertinência defende que, a partir dos 

pressupostos do processo de transformação, os sujeitos do ato de linguagem devem estar 

aptos para compartilhar os saberes11 implicados a fim de que se possa estabelecer a 

comunicação. No princípio da influência, parte-se da premissa de que os sujeitos têm como 

objetivo promover uma ação/ atitude em seus parceiros a partir de seus atos de linguagem. Ou 

seja, postula-se que a intencionalidade principal da linguagem é o exercício da influência 

sobre o próximo. E o princípio da regulação, por sua vez, diz respeito ao espaço de estratégia 

utilizado para evitar que a comunicação seja falha, tratando-se da noção que dá conta da 

regulação das influências de cada sujeito e que funciona como um dispositivo de manutenção 

de face dos participantes. 

Charaudeau (2008) observa que tais processos são articulados, que um é solidário ao 

outro, sendo as operações do processo de transformação estabelecidas pela atuação dos 

processos de transação, conforme se pode visualizar no esquema a seguir projetado: 

 

Figura 7 - Duplo processo de semiotização (CHARAUDEAU 2005, p.17) 

 

Após encontrar um mundo em contínuo processo de semiotização e passível de ser 

utilizado como referência de comunicação, os sujeitos necessitam assumir competências 

específicas que tornem possível a comunicação efetiva. Daí surgem então os conceitos das 

competências comunicativas, que serão agora abordados. 

2.1.5. As competências comunicativas 

 
Partindo do pressuposto da dependência humana de uma competência comunicativa, 

Charaudeau (2001) discorre sobre a necessidade da articulação entre o linguístico e o 

extralinguístico no que diz respeito aos estudos da linguagem, visto que a significação textual 

supera os limites  de  meras opções de escolhas e combinações de palavras. Dessa  forma, traz  

 

11 Segundo Charaudeau (2005), há dois tipos de saber: de conhecimento e de crença. Enquanto os saberes de 

conhecimento se baseiam em razões científicas, os de crença se referem a julgamentos populares que carecem de 

sustentação científica. 
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também os questionamentos sobre a possibilidade de se estudar os atos de fala em si, 

desconsiderando-se os contextos de produção. Para responder a tais questionamentos, o autor 

sugere a consideração dos estudos da Pragmática, da Enunciação e da Sociolinguística dentro 

de uma visão de estudo do linguístico centrada sobre os sujeitos. Também, mais uma vez, 

afirma que não se pode considerar o sentido fora do contexto de produção em que um sujeito 

sempre se direciona a outro dentro de situações específicas que demandam a utilização de 

recursos específicos da língua. 

Da necessidade de se tornar mais claro o vínculo entre contexto e comunicação, surge 

então a necessidade de se distinguir situação de comunicação de situação de enunciação: a 

primeira relaciona-se às questões extralinguísticas que compõem o ato comunicativo, e a 

segunda é ligada aos constituintes discursivos propriamente ditos. Assim a teoria parte para a 

organização da competência comunicativa em três níveis: competência situacional, 

competência discursiva e competência semiolinguística. 

A competência situacional diz respeito à aptidão dos sujeitos falantes de reconhecer 

restrições e possibilidades que estruturam uma situação de comunicação. Tal competência 

compreende quatro aspectos: identidade, finalidade, propósito temático e circunstâncias. 

O aspecto da identidade dá conta dos parceiros – quer seja comunicante, quer seja 

interpretante –, que devem pensar em "quem fala para quem". É a identidade que garante aos 

sujeitos o direito à fala. A finalidade se ocupa da resposta à seguinte pergunta: "digo isso para 

quê?" e dá conta dos fins discursivos propriamente ditos (solicitar, informar, incitar etc.). O 

propósito temático diz respeito ao tema possível de ser tratado dentro de uma determinada 

situação de comunicação. E, por último, o aspecto da circunstância refere-se às 

especificidades de como ocorrem as situações de troca, que podem ser interlocutivas, quando 

a comunicação ocorre instantaneamente, geralmente face a face, ou monolocutivas, quando, 

como afirma Emediato (2007), “os textos são produzidos em um momento anterior ao de sua 

recepção, o que impede sua validação imediata (EMEDIATO, 2007, p. 85). 

A competência discursiva é o nível que trata das condições de intervenção do sujeito 

falante enquanto enunciador, sob um projeto de fala próprio do sujeito comunicante. Compõe- 

se por três tipos de estratégia: a enunciativa, a enunciva e a semântica. A estratégia 

enunciativa é a que serve de base para as manobras de ocultação e de realce do que é dito e é 

neste ponto que acontecem as condições de manipulação, pois, quando em posse do direito de 

fala, o sujeito pode encobrir ou destacar suas intencionalidades através das projeções que faz 

de si mesmo e de seu destinatário. O aspecto enuncivo é o campo das estratégias de 

conformação do discurso, que pode se organizar de modo descritivo, narrativo ou 
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argumentativo predominantemente. Já a estratégia semântica diz respeito aos saberes 

compartilhados entre os sujeitos falantes dentro de uma situação de comunicação, sendo eles 

de mundo (crença) ou de conhecimento. 

Já a competência semiolinguística é o nível em que se constrói o texto em si. Tal 

competência – que postula que todo sujeito falante/interpretante pode engendrar as formas dos 

signos linguísticos de acordo com suas intencionalidades de manipulação e reconhecimento –, 

compreende três níveis que requerem, respectivamente, diferentes saber-fazer: um de 

produção de texto, um de construção gramatical e outro de uso adequado das palavras. Cada 

uma destas escolhas resulta em diferentes efeitos de comunicação, que podem ser 

manipulados pelos sujeitos de acordo com suas intencionalidades. 

O quadro das competências comunicativas desenvolvido pela Teoria Semiolinguística 

revela, mais uma vez, que a comunicação humana ocorre sob uma certa condição de controle 

por parte dos sujeitos da linguagem. Estes, por intermédio de estratégias específicas da mise- 

en-scène comunicativa, podem dissimular ou realçar suas intencionalidades discursivas 

gerando sentidos mais ou menos transparentes. Logo, tornou-se indispensável que a Teoria se 

ocupasse de ampliar as discussões acerca dos efeitos do sentido do discurso, como será 

exposto a seguir. 

2.1.6. Sentido de língua e sentido de discurso 

 
Acerca do processo de recepção de textos, Charaudeau (2008) apresenta inicialmente a 

distinção de dois conceitos usualmente tidos como sinônimos: compreensão e interpretação. 

Como compreensão é entendido o procedimento mais simples de decodificação dos signos, o 

processo em que apenas a significação explícita das opções linguísticas do sujeito 

comunicante é alcançada, o sentido literal. Este nível de significação mais elementar e 

evidente da língua é o que será denominado como sentido de língua e se dá a partir de uma 

visão referencial do mundo. Já a interpretação é o procedimento mais profundo de apreensão 

de sentido. Neste nível é necessário que o leitor/ouvinte se utilize de seus conhecimentos de 

mundo e que variadas circunstâncias extralinguísticas sejam consideradas para que se alcance 

o sentido pleno do texto. 

A finalidade do ato de linguagem (tanto para o sujeito enunciador 

quanto para o sujeito interpretante) não deve ser buscada apenas em 

sua configuração verbal, mas, no jogo que um dado sujeito vai 

estabelecer  entre  esta  e   seu   sentido   explícito.   

(CHARAUDEAU, 2008, p. 24) 
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A interpretação se realiza quando se acessa o campo do implícito no processo de 

estruturação textual. Sendo a Teoria Semiolínguística uma corrente de estudos da linguagem 

que aborda o caráter psicossóciolinguageiro da comunicação, nota-se que o sentido de 

discurso, ou seja, o conteúdo subjacente que habita o nível da enunciação e que não se revela 

nas camadas mais superficiais do texto, é de grande relevância para os desdobramentos da 

análise do discurso. 

Nota-se então o sentido de língua, nível onde ocorre a compreensão literal da 

comunicação, como o espaço da transparência dos sentidos, uma vez que há uma relação 

direta de simbolização do mundo. Pode-se entender que ocorre aí um movimento centrípeto 

de significação, visto que, nesse caso, o sujeito se orienta para o interior da estrutura da língua 

para alcançar o sentido do que é dito, uma acepção literal alcançada pela simples 

decodificação de palavras. 

Já a interpretação do sentido de discurso é dependente da depreensão de fatores externos 

ao sistema, caracterizando assim um movimento centrífugo, tendo o sujeito a necessidade de 

se lançar para além das fronteiras da estruturação linguística a fim de concluir a significação 

em questão. Neste nível ocorre o alcance do sentido implícito ligado a circunstâncias 

extralinguísticas, que depende então da capacidade de abstração do interlocutor. 

Em texto posterior, Charaudeau (2018) expande seus postulados quanto ao assunto em 

questão e discorre sobre os conceitos de compreensão do sentido e compreensão da 

significação. No primeiro caso, mais ligado ao fenômeno da transformação no processo de 

semiotização do mundo, dá-se conta da compreensão gramatical da língua em sua utilidade de 

nomear e qualificar seres, ações e circunstâncias do mundo por intermédio de elementos 

textuais; enquanto no segundo a ênfase recai sobre os aspectos externos e intersubjetivos da 

comunicação. 

Há (...) dois níveis de compreensão: o nível de uma compreensão do sentido 

que se dirá literal, explícita, possivelmente compartilhada por todo sujeito que 

tenha conhecimento da língua; e o nível de uma compreensão da significação 

que se dirá indireta, específica das circunstâncias de produção e de recepção 

do ato de linguagem. (CHARAUDEAU, 2018, p. 12) 

 

Charaudeau (2018, p. 13) cita, inclusive, que é a significação, por ser “intersubjetiva, 

aberta, variável e plural”, a responsável pelas intencionalidades mais variadas da comunicação 

humana, visto que, muitas vezes, é a partir das inferências provenientes do contexto 

extralinguístico que atos de linguagem podem ser integralmente internalizados pelo receptor. 
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Assim, o autor atualiza as concepções anteriormente apresentadas de sentido de língua” e 

sentido de discurso, que passam a ser respectivamente ligados aos novos conceitos de sentido 

e significação. 

O esquema a seguir (FERES, 2019) ilustra de maneira resumida como ocorrem tais 

processos de acordo com os conceitos que a Teoria Semiolinguística apresenta como 

concernentes às questões do processo de interpretação. 

 

Figura 8 – Sentido e siginificação (FERES, 2019) 

 

Conforme a figura sintetiza, vê-se que as concepções de sentido de língua e sentido de 

discurso corroboram com a caracterização da Semiolinguística como uma teoria 

psicosóciolinguageira, que tem como objeto a comunicação humana vista sob uma 

perspectiva também extralinguística. 

Apresentadas as bases teóricas que norteiam a presente dissertação, o próximo capítulo, 

além da Teoria das Representações Sociais, tratará também da emergência de imaginários 

sociodiscursivos em consonância com a perspectiva de Patrick Charaudeau (2005). 

Paralelamente, preceitos da Linguística Textual também serão abordado para melhor 

elucidação do fenômeno em questão. 
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3. DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS AOS IMAGINÁRIOS SOCIODISCURSIVOS: 

O MUNDO MOLDADO PELA LINGUAGEM 

A Teoria das Representações Sociais é um ponto de contato entre diferentes estudos 

das ciências humanas. Áreas como a Sociologia, a História e a Psicologia têm particulares 

interesses na discussão de tal postulado. Foi Émile Durkheim (1912), ao discorrer sobre 

Psicologia Social, quem primeiro citou o tema da representação coletiva, que tratava dos 

imaginários comunitários acerca de determinados objetos e que, a partir daí, passa a distinguir 

pensamento individual de pensamento social. Para o sociólogo francês, o pensamento 

individual deve ser investigado pela Psicologia, enquanto o pensamento social é da conta dos 

preceitos da Sociologia. Mais tarde, Serge Moscovici (1978) retoma as ideias de Durkheim e 

cria então a Teoria das Representações Sociais. Em sua obra, Moscovici (1978) observa que a 

divulgação popular dos preceitos da Psicanálise, através dos meios de comunicação de massa, 

dá origem a um novo formato de conhecimento: as representações sociais obtidas através do 

senso comum. 

As representações sociais existem por conta da necessidade humana de identificar e 

lidar com tudo o que nos cerca. E essas noções variam socialmente, sendo distintas em suas 

respectivas comunidades. Segundo Moscovici (1978), o desconhecido causa estranheza e 

precisa, de alguma maneira, ser compreendido socialmente, promovendo assim a necessidade 

da explicação do que é incógnito. De acordo com o autor, tal elucidação ocorre por meio dos 

procedimentos de objetivação e ancoragem. No primeiro caso, ocorre o processo de se tornar 

familiar uma novidade ao transformá-la em imagens concretas, enquanto no segundo caso tais 

imagens são apropriadas socialmente a partir de padrões já recorrentes, criando assim novos 

conceitos sociais. 

Assim, Moscovici aponta que conceitos novos são alocados em categorias de 

pensamento já existentes dentro das comunidades, denunciando então a tendência do 

comportamento social de rotulação de perfis e comportamentos de acordo com ideias já 

estabelecidas. 

De fato, Moscovici renovou o conceito de Durkheim, não só de uma 

perspectiva crítica, que, aliás partiu de uma visão construtiva: dar à 

psicologia social objetos e instrumentos conceituais que permitissem um 

conhecimento cumulativo, apreendendo as verdadeiras questões postas pela 

vida social. (JODELET, 2001, p. 10) 

 

Foi Denise Jodelet (2001) quem mais tarde retomou, desenvolveu e disseminou a 

teoria de Moscovici e, segundo a autora, "a observação das representações sociais circulam
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nos discursos, são carregadas pelas palavras, veiculadas nas mensagens e imagens 

midiáticas." (JODELET, 2001, p.1). Isso nos revela que tais informações circulam 

socialmente entre os indivíduos com o auxílio das mídias e são reforçadas pela falta de 

informação técnica sobre fatos que concernem à coletividade. 

Esse fato citado por Jodelet pode ser percebido quando campanhas midiáticas são 

analisadas, pois, dessa forma, vê-se que tais peças são destinadas a um determinado público. 

Essa projeção é realizada muitas vezes por intermédio de representações fundamentadas pelo 

senso comum, como é o caso das revistas femininas, corpus sobre o qual esta pesquisa se 

debruça, voltada a um público mais específico. 

É importante ressaltar também que Moscovici (1978), ao reconhecer as representações 

sociais como um saber partilhado coletivamente sem a estruturação de rigor científico e 

acadêmico, ou seja, uma crença coletiva, não considera tal saber como um conhecimento que 

deve ser ignorado ou subestimado. Pelo contrário, como afirma Jodelet (2001), por 

envolverem diferentes aspectos do organismo social, tais juízos precisam servir de base de 

observação, considerando-se suas diferentes perspectivas. 

Mas é necessário dizer: as representações sociais devem ser estudadas 

articulando elementos afetivos, mentais e sociais e integrando, ao lado 

da cognição, da linguagem e da comunicação, a consideração das 

relações sociais que afetam as representações e a realidade material 

social e ideal sobre a qual elas intervêm. (JODELET, 2001, p. 8) 

 

Ainda, segundo a autora, a representação social cria com seu objeto uma relação de 

simbolização (JODELET, 2001, p.9) e lhe oferece então uma interpretação coletiva. Assim 

sendo, o objeto – que pode ser um indivíduo, um grupo ou um fato social – passa a ser 

compreendido pela comunidade de uma maneira relativamente uniforme. Essas compreensões 

ocorrem por intermédio de três tipos de efeito: distorção, suplementação e desfalque 

(JODELET, 2001, p. 16 -17). O processo de distorção deturpa as características do objeto 

apresentado, acentuando ou atenuando-as; a suplementação consiste na adição de traços ao 

objeto, agregando atributos que não lhe pertencem; e o desfalque, de maneira contrária, 

corresponde ao apagamento de atributos do objeto, de modo a promover a minimização de seu 

valor. Porém, tal representação não é estática, sendo passível de mudanças ao longo do tempo 

por conta de fatores sociais que também transmutam por motivações diversas. 

Jodelet (2001, p.11) indica também a relevância dada por Moscovici (1978) ao papel 

da comunicação no que diz respeito à construção das representações. Sendo a interlocução um 

dos fatores responsáveis pela propagação e transformação das representações sociais, é
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conveniente que se comente acerca do papel da linguagem no que diz respeito à emergência e 

manutenção dos conhecimentos em questão. 

 
Assim, a comunicação social, sob seus aspectos interindividuais, 

institucionais e midiáticos aparece como condição de possibilidade e 

determinação das representações e do pensamento sociais. 

(JODELET, 2001, p. 12) 

 

Diante de tais pressupostos, é importante ressaltar que, como já tratado no capítulo 

introdutório, a partir da metade do século XX, a língua passa a ser estudada além dos limites 

de sua forma, o que se apresenta como terreno fértil para o estudo aprofundado do seu aspecto 

interenunciativo. Desse modo, passa a ser insuficiente que o interlocutor seja considerado 

apenas como um mero destinatário, um receptor passivo da linguagem. Assim sendo, parece 

agora apropriado que se tomem também como referência as teorias de estudiosos da 

linguagem que reforcem a concepção da comunicação como meio de promoção e 

estabelecimento de tais simulacros. 

Maingueneau (2015, p. 25), por exemplo, afirma que o discurso é um fenômeno que 

ocorre além dos domínios da frase e da língua e funciona como uma forma de ação de um 

sujeito falante sobre outro. Segundo o linguista, isso ocorre porque a linguagem é um 

fenômeno de caráter interativo, que só se dá por conta da presença de um interlocutor. Já 

Charaudeau (2008) cita as concepções de sujeitos da linguagem, que dão conta de seres de 

fala que se comunicam com intenções específicas de ação tendo em vista um destinatário 

meticulosamente idealizado. Para o autor, como já exposto anteriormente nesta pesquisa, os 

atos de linguagem que se originam desses atores evidenciam que a comunicação é um 

processo psicossóciolinguageiro dependente dos saberes – de crença e de conhecimento – que 

circulam entre os sujeitos que se comunicam. 

Aprofundando as observações sobre a noção da linguagem como promotora da 

propagação das representações sociais, é conveniente que se recorra novamente a Charaudeau 

(2005, p.195), dessa vez com foco em suas noções acerca da emergência das representações 

sociais. O autor afirma que tais representações são consequência de atos de comunicação entre 

dois ou mais parceiros, que, ao se comunicarem, partilham seus conceitos socialmente. Daí, 

temos como resultado a variedade de representações sociais que podem ser encontradas em 

diferentes grupos, uma vez que cada comunidade estabelece suas próprias representações e 

sente-se consequentemente livre para julgar e criar concepções – sempre por intermédio da 

linguagem – de comportamentos diferentes do seu. 
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Também indo ao encontro dos pressupostos de Moscovici (1978) no que se refere ao 

papel da linguagem como meio de promoção das representações sociais, Dominique 

Maingueneau (2014, p. 84), ao discorrer sobre formações discursivas12, cita as formações de 

identidade, que se percebem a partir de materiais textuais heterogêneos concentrados em um 

foco específico. Esses materiais resultam em unidades como, por exemplo, o "discurso 

machista" e o "o discurso racista". Ainda de acordo com Maingueneau (2014, p.84), ao citar 

Van Dijk, tais conteúdos discursivos seriam oriundos de vontades sociais implícitas de se 

propagar ideologias específicas, como, nos exemplos citados abaixo, a legitimação das 

supremacias patriarcal e branca. 

 
"O novo racismo das sociedades ocidentais é um sistema de desigualdades 

étnica ou racial constituído de conjuntos de práticas cotidianas 

discriminatórias, às vezes sutis, sustentadas por representações socialmente 

partilhadas, como os estereótipos, os preconceitos, as ideologias. Este 

sistema se reproduz não somente na participação de membros de grupos 

(brancos) em diversas formas não verbais de racismo cotidiano, mas também 

por meio do discurso. Os textos e as conversas a respeito dos Outros, 

particularmente por parte das elites, funcionam, assim sobretudo, como a 

fonte de crenças étnicas para membros do mesmo grupo, e como meio de 

criar a coesão  do  grupo  e  de  preservar  e  legitimar  a  dominação."  

(VAN DIJK, 2000, p. 48, 49 apud MAINGUENEAU, 2015, p. 84) 

 

Assim sendo, passa a ser mais compreensível que, por exemplo, apenas por conta do 

estranhamento causado pela diferença (física e fisiológica), um determinado grupo, como o de 

homens da classe média, crie uma representação social maculada da figura da mulher e a 

perpetue por muitas gerações por intermédio do discurso. Charaudeau estabelece também a 

hipótese de que "tais representações constituem maneiras de ver (discriminar e classificar) e 

de julgar (atribuir um valor) o mundo mediante discursos que engendram saberes." 

(CHARAUDEAU, 2005, p. 197, grifo do autor.) 

Voltando às observações de Jodelet (2001, p.12), a autora declara que "Moscovici 

explica os fenômenos cognitivos partindo das divisões e interações sociais", o que mais uma 

vez denota uma concordância entre os dois autores e os pressupostos correntes dos estudos da 

linguagem como ato interenunciativo. A autora então reafirma que o fenômeno das 

representações sociais é propagado e fortalecido socialmente pela linguagem, tendo a 

comunicação social papel de destaque no que diz respeito à gênese do senso comum e do 

pensamento coletivo. 

 

12 Conceito formulado por Michel Foucault, mas também atribuído a Michel Pêcheux, as formações discursivas 

dizem respeito, basicamente, à regularidade dos discursos tendo em vista as ideologias que os atravessam. 
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Como já se sabe, a linguagem, com sua finalidade de manipulação, tem como objetivo 

realizar uma ação sobre o próximo. A partir de tais interações entre os sujeitos, ocorre 

também a construção das representações sociais, que podem ser entendidas como um dos 

possíveis resultados da manipulação comunicativa, já que fazer o outro crer em um discurso é 

uma das intenções do ato de linguagem. 

É então pertinente que se dê especial atenção à comunicação midiática, que tem 

importante papel no que diz respeito à formação da opinião pública por ter a competência de 

se comunicar com as massas. A emergência, manutenção e transmutação das representações 

sociais, que acontecem devido a variados fatores históricos e sociais, ocorrem de maneira 

especial com o auxílio desta via de comunicação, que em grande escala propaga novas ideias 

que se reorganizam ao longo do tempo. 

Desse modo, de acordo com os pontos de vista dos teóricos citados, entende-se que as 

representações sociais podem ser definidas como a eclosão e a manutenção de crenças 

coletivas que se perpetuam por intermédio da linguagem. Tais convicções comunitárias, que 

podem surgir sem maiores comprovações ou embasamentos teóricos, acabam por construir 

parte da realidade social, uma vez que determinam valores de verdade socialmente impostos. 

Assim, muitos estereótipos são adotados, sendo alguns raramente questionados. É o 

que ocorre, por exemplo, quanto à crença de que homens e mulheres não são capazes de 

executar as mesmas tarefas. Esse caso, apesar de nunca ter sido formalmente pesquisado ou 

comprovado, faz parte de um ideário social real ratificado pela cristalização das concepções 

de atividades tipicamente femininas ou masculinas. 

Nas capas de Claudia que compõem o corpus da pesquisa, nota-se a manifestação de 

tais compreensões, pois, pelo destaque que se dá ao tema, há o indicativo de que, ao menos na 

década de 80, época em que as capas a seguir foram publicadas — respectivamente em 1981 e 

1984 —, a culinária era uma atividade relevante no cotidiano feminino. Reforça-se assim um 

traço estereotipado acerca do feminino, por muito tempo endossado socialmente por máximas 

como “lugar de mulher é na cozinha”. 
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Figura 9 - Revista Claudia, dezembro de 1981 / setembro de 1986 

 

Essas compreensões de gênero, assim como outras, emergem do engendramento de 

saberes partilhados entre os sujeitos e são utilizadas para significar o mundo. Uma vez que 

tais significações são difundidas discursivamente, a Teoria Semiolinguística as denomina de 

imaginários sociodiscursivos. 

3.1. Os imaginários como evidências partilhadas de visão de mundo 

 
De acordo com Patrick Charaudeau (2005), não se pode dissociar o propósito do 

discurso das situações de comunicação. Desse modo, o contexto que envolve um enunciado 

determina o tema que pode então ser por ele tratado, denunciado uma circunstância de 

expectativa do locutor a partir da situação em que a comunicação ocorre. Isso posto, entende- 

se que o leitor/ouvinte já espera por enunciados e conteúdos específicos com base na 

percepção do contexto que envolve a situação comunicativa. Se tomarmos como exemplo o 

objeto de análise abordado nesta dissertação, percebe-se que as capas de revistas femininas,
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como um gênero específico13, estabelecem a necessidade de abordagem do objeto mulher sendo 

suas temáticas debatidas em tais materiais. 

Sendo a questão da situação de comunicação um tema já recorrente nas áreas de 

estudos da linguagem, é pertinente que também se dê a devida atenção à emergência dos 

propósitos temáticos. Como já proposto, se for considerada a abordagem do objeto mulher em 

capas de revistas femininas, perceber-se-á a recorrência de certos temas. Tais assuntos, que 

são socialmente aceitos como pertencentes ao universo feminino, não afloram por sorte do 

acaso, pois são construídos com base em conceitos de realidade aceitos coletivamente. 

Segundo Charaudeau (2005), a significação da realidade do mundo é uma necessidade 

do comportamento humano, sendo então consequente a emergência de muitos saberes 

coletivos. Tais saberes são estabelecidos por intermédio de sistemas de pensamentos: as 

teorias, as doutrinas e as ideologias (CHARAUDEAU, 2005, p.199 - 200). As teorias, 

diferente do que ocorre com as representações, são saberes de fundamentação teórica que 

balizam o conhecimento mais formal e científico, mas que, por poderem ser confrontadas, são 

adaptáveis a novas conjunturas. Já a doutrina e a ideologia são conjuntos de saberes que 

indicam uma determinada orientação comportamental, sendo a primeira mais fechada e 

inflexível que a outra, não permitindo assim indagações a respeito de suas defesas. 

Todos esses sistemas contribuem para a compreensão humana do mundo e servem de 

objeto de estudo de muitas áreas das ciências humanas, como a filosofia e a sociologia. 

Porém, sendo aqui o foco os estudos da linguagem, trataremos mais especificamente da noção 

de imaginário sociodiscursivos, no bojo do estudo dos saberes coletivos. 

Quando afirma que a definição de imaginários não deve ser confundida com uma 

caracterização do irreal, do ilusório, Charaudeau (2005) aproxima seu conceito às noções de 

Castoriadis14 (2000), que apresenta o imaginário social como um traço de unidade coletiva 

estabelecido por intermédio de um conjunto de significações concretas. Ao acrescentar que 

este imaginário constituído de forma coletiva pelos indivíduos de uma sociedade é 

necessariamente fundamentado por uma intenção de verdade a fim de se significar toda a 

diversidade de mundo, Chararaudeau postula que "o imaginário resulta de uma dupla 

interação: do homem com o mundo, do homem com o homem." (CHARAUDEAU, 2005, p. 

205), remetendo assim aos conceitos do processo de semiotização do mundo. 

Assim sendo, o mundo em sua realidade bruta é significado pelos sujeitos através da 

linguagem (transformação), resultando assim no que é real e inteligível ao homem (transação) 

13 O tema em questão será tratado mais detalhadamente no próximo capítulo. 
14 Filósofo francês que explica a emergência da consciência coletiva a partir do conceito de imaginário social. 
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Porém, deve-se destacar que tais noções não são exatamente estáticas, visto que a 

realidade pode ser codificada de diferentes modos de acordo com variações de tempo e 

espaço. Tal fenômeno ocorre devido ao fato de que, ao passo que os saberes de conhecimento 

evoluem com o tempo, os de crença são sincronicamente variados em diferentes grupos 

sociais. 

Logo, os imaginários podem ser compreendidos a partir da necessidade de se  

significar o que foge do estabelecido pelos saberes gerais de conhecimento e de crença, 

estabelecendo, consequentemente, a possibilidade de noções variadas de um mundo “real” em 

diferentes contextos sociais. 

O imaginário não é nem verdadeiro nem falso. Ele é uma proposição 

de visão do mundo que se baseia nos saberes que constroem os 

sistemas de pensamento, os quais podem se excluir ou se sobrepor uns 

aos outros. (CHARAUDEAU, 2017, p. 587) 

 

Resumindo o que foi explicitado anteriormente, os imaginários podem ser 

conceituados então com um exercício de simbolização do mundo por intermédio de práticas 

sociais. Deste modo, devido ao caráter interenunciativo das trocas linguageiras, os 

imaginários são transmitidos por enunciados diversos, através dos discursos assim associados, 

fundando assim a concepção de imaginários sociodiscursivos. Porém, este aspecto dialógico 

da comunicação humana que garante a emergência e manutenção de tais imaginários não 

assegura que os mesmos se deem de maneira racional entre os indivíduos de uma sociedade. 

Isso leva a pensar que os imaginários não são todos conscientes. 

Alguns podem ser racionalizados por discursos-textos que circulam 

nas instituições (escolas, constituições de Estados, religiões, justiça 

etc.), lugares de ensino desses imaginários com fins identitários. 

Outros circulam nas sociedades de maneira não consciente, sendo 

encontrados nos julgamentos implícitos veiculados pelos enunciados, 

pelas maneiras de falar, pelos rituais sociolinguageiros, pelos 

julgamentos de ordem ética, estética etc., que estão de tal modo 

assimilados pelos membros do grupo social que funcionam de maneira 

natural, como uma evidência partilhada por todos. (CHARAUDEAU, 

2005, p. 205) 

 

Retomando o exemplo já citado das capas de revistas femininas, percebe-se que o 

gênero em questão se apresenta como um espaço de circulação de imaginários. Porém, é 

relevante que se ressalte o fato já citado anteriormente de que imaginários sociodiscursivos 

não apresentam configuração estática, sendo passíveis de mudanças, e se alteram de acordo 

com cada sociedade e ao longo do tempo. Essas alterações ocorrem de acordo com a
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aquisição de saberes de conhecimento que, baseados em razões científicas, oferecem uma 

compreensão sobre o mundo. 

Tais noções se cristalizam e suplantam a necessidade da propagação de saberes de 

crença que, por sua vez, são utilizados pelos sujeitos para o julgamento do mundo sem que 

haja conhecimento técnico. A partir de tal oscilação de saberes é que se pode compreender 

como ocorre a transformação dos imaginários coletivos. Como se vê nos exemplos a seguir, 

uma breve análise de capas da revista Claudia de diferentes décadas – trinta e dois anos de 

diferença entre as duas edições – nos mostra que imaginários sobre o comportamento 

feminino, por exemplo, parecem estar em processo de mudança. 

 

Figura 10 - Revista Claudia, setembro de 1985 
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Figura 11 - Revista Claudia, julho de 2018 

Ao comparar as duas edições, é notável uma nova tendência quanto à abordagem dos 

imaginários sociodiscursivos relacionados à figura da mulher. Mesmo que quarenta e dois 

anos depois alguns temas ainda sejam recorrentes, como a atenção dispensada a questões 

relacionadas a moda e estética, denotando a persistência de uma antiga representação do 

feminino ligado a um ideal de beleza, é sensível que a compreensão da feminilidade 

apresentada pela revista em questão esteja em processo de alteração. 

Temáticas como aparência física, cozinha e família se mostram como conteúdos 

únicos da capa do ano de 1985. É interessante que se note em particular a abordagem que a 

capa oferece à Marly Sarney15, que, na época, já era casada com o então presidente da 

república  José  Sarney. Mesmo  ocupando  a  posição  de  primeira-dama do Brasil,  o  espaço 

 
 

15 Interessante notar que, 31 anos mais tarde, em abril de 2016, a revista Veja, também da Editora Abril, publica 

matéria em que descreve Marcela Temer, então esposa de Michel Temer, como “bela, recatada e do lar” 
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oferecido a ela pela revista se restringiu a assuntos relacionados ao cotidiano familiar e 

doméstico. Por outro lado, a capa do ano de 2018 explicita a questão da liberdade feminina, 

que agora, de acordo com a publicação, pode optar por caminhos distintos e ocupar espaços 

variados como, por exemplo, o meio político. 

Por se tratar de um veículo midiático de grande circulação, o fato de a publicação 

exibir tal tendência de mudança de perspectiva indica também uma possível virada no que diz 

respeito ao imaginário construído coletivamente sobre o objeto em questão, a mulher. Como 

afirma Charaudeau, (2007, p. 205) “imaginários podem ascender a consciência quando uma 

situação parece questioná-los”. Desse modo, os movimentos feministas que pregam igualdade 

de gêneros e inspiram pesquisas acadêmicas16, parecem já apresentar um reflexo nos 

imaginários representados discursivamente pela revista em questão. Assim, como já afirmado 

anteriormente, a mídia propaga novos imaginários por intermédio do discurso. 

Visto que os imaginários sociodiscursivos servem como objeto de estudo principal 

para a presente pesquisa, no próximo tópico será discutido como os imaginários emergem a 

partir de modelos cognitivos que contribuem com a coerência discursiva. 

3.2. Frames e a construção de imaginários 

 
De acordo com Koch e Travaglia (1990, p. 72), os modelos cognitivos são 

compreendidos pelos estudos da linguagem como blocos de conhecimentos que são ativados 

no processo comunicativo. Assim, entende-se que a linguagem funciona a partir de estímulos 

de sentido que incitam determinados segmentos de informação entre os interlocutores, 

tornando possível a comunicação. De tal concepção surgiram os conceitos de frames, 

esquemas, planos e scripts, sendo que no presente trabalho apenas a noção de frame será 

utilizada. 

Discutido por diversos cientistas da linguagem, o conceito de frame foi inicialmente 

proposto por Marvin Minsky, cientista norte-americano com vasta contribuição aos estudos da 

cognição e da inteligência artificial. Segundo Minsky, em artigo publicado em 1974, frames 

são como organizações cognitivas segmentadas que ao serem ativadas nos remetem a 

situações esterotipadas, contribuindo assim para a significação comunicativa. 

Resumidamente, o cientista postula que a organização cognitiva do conhecimento 

humano se dá em segmentos, como se, de modo análogo ao que ocorre com computadores, as  

 

16 O Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher - NEIM, fundando em 1983 na Universidade Federal 

da Bahia e o Núcleo de Estudos de Gênero - Pagu, fundado em 1993 e vinculado à Universidade Estadual de 

Campinas, são exemplos do interesse acadêmico pela temática feminina no Brasil. 
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informações depositadas na mente humana também se acomodassem em seções. O modelo 

elaborado por Minsky foi acolhido por variados estudiosos da linguagem, em especial os 

ligados às correntes da linguística textual e das abordagens cognitivas, como Beaugrande 

(1980), Koch (1990), Fávero (2001) e Dell’Isola (2001). 

Assim, conforme se nota nas palavras de Fávero (2001), o conceito de frame é útil no 

que diz respeito à construção da coerência textual, visto que a partir dele o interlocutor se vê 

apto a criar expectativas quanto ao conteúdo da comunicação, seja escrita ou falada. 

Os frames são modelos globais que contêm o conhecimento comum 

sobre um conceito primário (geralmente situações estereotipadas), 

como Natal, Carnaval, Imposto de Renda, Fundo Monetário 

Internacional, INPS etc. Os frames estabelecem que elementos, “em 

princípio, fazem parte de um todo, mas não estabelecem entre eles 

uma ordem ou seqüência (lógica ou temporal)” (FÁVERO, 2001, p. 

64) 

 

Porém, sabendo-se da condição social da vida humana, compreende-se que os frames 

sejam compartilhados coletivamente. Desse modo, os conceitos que compõem o frame de um 

termo como janeiro, por exemplo, não serão exatamente os mesmos em sociedades e culturas 

distintas. Se no Brasil tal frame é atualizado por conceitos como verão, sol e calor, nos 

Estados Unidos, a atualização será feita pela ativação de outros elementos, como inverno, frio 

e casaco. Assim, entende-se que frames variam de acordo com as diferentes representações 

que um mesmo objeto pode apresentar. 

Do conceito de frame pode-se estabelecer um paralelo com o conceito de imaginário 

anteriormente apresentado. Quando Charaudeau (2005, p. 207) afirma que “imaginários 

sociodiscursivos dão testemunho da percepção que os indivíduos e os grupos têm dos 

acontecimentos e dos julgamentos que fazem de suas atividades sociais”, é possível que se 

conecte tal postulado à compreensão de frame que, grosso modo, funciona como uma espécie 

de criação de representações que podem ser variáveis de acordo com o tempo e o espaço. 

Reforçando as palavras de Fávero (2001) anteriormente citadas, Koch (1990) também discute 

o conceito de frame sob a perspectiva de um rótulo que contribui para a coerência textual. 

Os frames – conjuntos de conhecimentos armazenados na memória 

sob um certo “rótulo”, sem que haja qualquer ordenação entre eles; 

ex.: Carnaval (confete, serpentina, escola de samba, fantasia, baile, 

mulatas, etc.). Natal, viagem de turismo (KOCH e TRAVAGLIA, 

1990, p. 72) 

 

É pertinente que se ressalta que frame é uma palavra da língua inglesa que, em 

tradução livre para o português, significa “moldura”. Pode-se então apreender de tal definição, 
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a ideia de que os frames são, na prática, um conjunto de temas e concepções sociais que 

emolduram, enquadram um determinado objeto, que podem ser identificados discursivamente. 

Sendo o corpus da presente pesquisa composto por capas de Claudia, analisando-se as 

recorrências linguísticas que constituem tais publicações, é possível que por intermédio dos 

frames detectados nas capas examinadas, ou seja, os temas que enquadram o conceito de 

mulher, identifiquem-se os imaginários sociodiscursivos que circulam nas capas da revista. 

Assim, conforme já apresentado, o presente trabalho pretende reconhecer quais imaginários 

comparecem nas capas da revista Claudia, a fim de que a compreensão de TUd, a mulher 

brasileira idealizada pela revista, seja alcançada. 

A exploração de frames suscita estereótipos, rótulos, representações aceitas 

coletivamente e estabelecidas por intermédio de saberes de crença, denominadas pela Teoria 

Semiolinguística como imaginários sociodiscursivos. Tais imaginários são explorados 

estrategicamente pela editora, evitando-se assim a controvérsia sobre a compreensão do que é 

“ser mulher”, o que contribui para uma maior coincidência entre TUd e TUi, resultando em 

maior probabilidade de compra da revista. 

Outro aspecto importante a ser observado acerca do conceito de frame é o da 

contribuição que o modelo oferece ao processo de inferência. Visto que frames desencadeiam 

rótulos, compreensões partilhadas coletivamente, constata-se que sua exploração é 

conveniente na prática comunicativa, pois auxiliam os interlocutores no curso comunicativo 

ao situá-los em um espaço de conteúdos compartilhados já cristalizados. 

No exemplo a seguir, nota-se com mais clareza como a menção a elementos textuais 

específicos funciona na ativação de frames determinados. 

Conversa de mãe e filha 

-Manhê, eu vou me casar. 
- Ãh… Que foi? Agora não, Anabela… Não tá vendo que eu tô no telefone? 

- Por favor, por favoooooor, me faz um lindo vestido de noiva, urgente?! 

- Pois é, Carol. A Tati disse que comprava e no final mudou de ideia. Foi tudo culpa da… 

- Mãe, presta atenção! O noivo já foi escolhido e a mãe dele já tá fazendo a roupa. Com 

gravata e tudo! 

- Só um minuto, Carol. Vestido de…Casar?! Que é isso menina, você só têm dez anos! Alô, 

Carol? 

- Me ouve, mãe! Os meus amigos também já foram convidados! E todos já confirmaram a 

presença. 

- Carol, tenho que desligar. Você está louca, Anabela? Vou já telefonar para o teu pai. 

- Boa! Diz pra ele que depois vai ter a maior festança. Ele precisa providenciar pipoca, bolo 

de aipim, pé-de-moleque, canjica, curau, milho na brasa, guaraná, quentão e, se puder, 

churrasco no espeto e cuscuz. E diz pra ele não esquecer: quero fogueira e muito rojão pra 

soltar na hora do “sim, eu aceito”. Mãe? Mãe… Manhêêê!!! Caiu pra trás… Mããããããe?! 
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Vinte minutos depois. 

- Acorda, mãe… Desculpa, eu me enganei, a escola vai providenciar os comes e bebes. O 

papai não vai ter que pagar nada, mãe, acoooooorda… Ô vida! Que noiva sofre eu já sabia. 

Mas até noiva de quadrilha?! 
Fonte: BRAS, Tereza Yamashita; BRAS, Luiz. Folha de São Paulo, 21 de maio de 2005. 

Folhinha, p.8. 

 

A leitura analítica do texto indica que a surpresa da mãe se dá por conta da falta de 

ativação do frame relacionado ao objeto festa junina (pipoca, bolo de aipim, pé-de-moleque, 

canjica, curau, milho na brasa, guaraná, quentão, churrasco no espeto, cuscuz, fogueira e 

rojão), pois tais elementos ativadores só são mencionados pela filha ao final do texto, quando 

enfim se torna possível a identificação correta do contexto em apreço. Assim, antes de 

compreender que se trata de um casamento de brincadeira, parte da tradição de uma festa 

junina, a mãe se atém ao frame de casamento tradicional, ativado pelos temas vestido de 

noiva, noivo e gravata. 

Considerando o funcionamento da ativação de frames e sua importância para o 

processo de interpretação, é possível traçar um paralelo entre tal conceito e o direcionamento 

da mídia quanto à compreensão popular de alguns conceitos por intermédio da promoção e 

circulação de imaginários. 

Visto que Claudia é uma publicação de longo alcance nacional, pode-se inferir, pelos 

temas identificados nas capas, sobre a compreensão acerca do feminino que circula no país 

por intermédio do frame suscitado pela revista. Porém, como já citado anteriormente, os 

postulados da Teoria Semiolinguística afirmam que os imaginários não são dispositivos 

estáticos, podendo se alterar ao longo do tempo/espaço por conta de variados motivos. Assim 

sendo, partindo do pressuposto de que novas compreensões acarretam a renovação de 

imaginários, há de se concluir que os frames identificados em contratos de comunicação 

determinados também se renovam diacronicamente. 

Antes que a teoria seja aprofundada e as análises iniciadas, o capítulo seguinte, a fim 

de situar o estabelecimento da imprensa feminina no Brasil e discutir o surgimento de 

Claudia, apresentará um breve histórico das publicações voltadas para mulheres produzidas 

em território nacional. 
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4. MUITO ANTES DE CLAUDIA: A IMPRENSA FEMININA NO BRASIL - OS 

JORNAIS FEMININOS NA ÉPOCA DO IMPÉRIO 

A mídia impressa, além de se dividir basicamente em jornais ou revistas, ramifica-se- 

também de acordo com os temas tratados e suas respectivas abordagens. De tal 

desdobramento surgem as revistas voltadas para o público feminino, que internamente são 

subclassificadas de acordo com o público-alvo que se quer alcançar. Assim sendo, nota-se, 

entre os títulos disponíveis, publicações direcionadas aos mais variados perfis de mulher de 

acordo com idade, classe social e escolaridade. 

As publicações voltadas especificamente para mulheres no Brasil passaram a circular 

ainda no século XIX, como é o caso de O Espelho Diamantino (1927), O Correio das Modas 

(1839) e o Jornal das Senhoras (1852). E em tempos em que, no Brasil, apenas 

aproximadamente 10% da população feminina era alfabetizada, é interessante notar o teor de 

contestação contra a submissão das mulheres de tais publicações. 

Com a chegada da Família Real portuguesa, em 1808, tem-se a permissão das 

atividades de impressão no Brasil. De tal fato, surge a circulação de variadas publicações 

destinadas a um público ainda muito específico, pois poucos tinham acesso à educação e aos 

bens culturais, sendo, dentre os letrados, a maioria masculina. Assim, há de compreender que 

o início das atividades de imprensa em território brasileiro foi marcada pelo trabalho de 

homens, que abordavam temas de interesse majoritariamente masculinos. 

Portanto, tendo em vista a pouca representatividade feminina no meio cultural, não 

surpreende que o primeiro periódico voltado para mulheres tenha sido idealizado por um 

homem, o francês Pierre Plancher17. Plancher, fundador do Jornal do Commercio (1927), foi 

figura central no processo de instalação e estabilização das atividades de imprensa no Brasil. 

No mesmo ano de fundação do jornal, Plancher lançou também O Espelho Diamantino, 

publicação destinada especificamente para mulheres. 

O Espelho Diamantino tinha como objetivo oferecer ao público feminino a 

oportunidade de um maior contato com a cultura letrada e a informação, bens de acesso muito 

restrito às mulheres da época. Em sua edição de estreia, o periódico já apresenta sua posição 

quanto à defesa da educação feminina ao afirmar que “pretender conservá-las em estado de 

estupidez, pouco acima dos animais domésticos, é uma empresa tão injusta quanto prejudicial 

ao bem da humanidade. ” (O Espelho Diamantino, 1827, p.2) 

 

 

17 Pierre Plancher obteve, em 1915, o título de Impressor Real e foi responsável pela impressão da Constituição 

do Império do Brasil. 



54  

Ao longo da trajetória do periódico, que, contando com treze edições, circulou no Rio 

de Janeiro entre 1827 e 1828, tal posição é mantida sob o argumento de promoção da 

regulação social, pois, segundo a publicação, uma mulher bem informada teria mais a 

contribuir para o bom funcionamento da família. 

 
Nós desejamos sem duvida obrigar o Bello Sexo a sorrir-se de quando 

em quando por algumas graças decentes e historietas de circunstância; 

porém, o nosso objecto principal, he de fornecer ás Mães e Esposas a 

instrucção necessária, (ao menos o sentimento da necessidade de tal 

instrucção) para dirigir a educação dos filhos, e idéiar as occupatções, 

perigos, e deveres da carreira que os esposos, e filhos são chamados a 

seguir, e como os nossos leitores, pela mor parte, pertencem ás altas 

jerarquias da sociedade, devemos consagrar alguns instantes ao estudo 

da Política. (O Espelho Diamantino, 1827, p. 56 -57) 

 

Assim sendo, não se pode deixar de destacar que, apesar de uma interessante postura 

de incentivo à educação feminina, considerando o contexto da época, O Espelho Diamantino, 

por ser dirigida por um homem, não ponderava a possibilidade de uma melhor formação das 

mulheres considerando-as como principais beneficiadas, mas sim a família. 

O modelo de publicações direcionadas para mulheres que eram escritas e dirigidas por 

homens seguiu como padrão nos anos seguintes, tendo variados títulos sido lançados em 

diferentes partes do país. Se em muitos casos apenas assuntos triviais como moda e culinária 

eram tratados, em outros, conduzia-se receita semelhante a do Espelho Diamantino, em que 

era oferecido espaço para a discussão de direitos femininos sob a perspectiva masculina e em 

benefício da família. 

É então nesse contexto que, em raras oportunidades, mulheres passam a assinar 

artigos, como ocorre com Nísia Floresta18, que tem seus textos publicados em O Espelho das 

Brasileiras (1831), publicação fundada no Recife pelo tipógrafo frânces Emile de Bois Garin. 

Em seus textos, Nísia questionava as condições sociais das mulheres, que, de maneira geral, 

viviam submetidas a seus pais e maridos. 

4.1. De mulheres para mulheres 

 
Pesquisas recentes sobre a imprensa feminina apontam que periódicos de pouca 

expressão escritos por mulheres já haviam sido produzidos no país. Porém, foi O Jornal das 

Senhoras, publicado  entre  1852 e 1855  no  Rio de Janeiro, que se mostrou como  a  primeira 

 
 

18 Nísia Floresta (1810 -1885) foi escritora e educadora, tendo defendido ideais abolicionistas e reivindicado a 

educação formal de mulheres em território brasileiro. Atualmente, Nísia é considerada por pesquisadores como a 

primeira mulher a defender ideais feministas no Brasil. 
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publicação feminina editada por mulheres a alcançar popularidade notável. Sob a 

responsabilidade inicial da argentina Joana Paulo Manso Noronha, o jornal se apresentava 

como incentivador da emancipação feminina e seu conteúdo era fortemente influenciado pelos 

costumes europeus, principalmente os da França, que gozavam de prestígio e admiração por 

parte da alta sociedade. 

Deve-se ressaltar que boa parte do conteúdo de O Jornal das Senhoras era consumido 

basicamente por uma pequena elite que habitava o Brasil, pois devido à pouca escolaridade 

das mulheres e ao custo do acesso à imprensa escrita, era inviável que as camadas mais 

populares da sociedade tivessem acesso ao produto. Desse modo, compreende-se que, mesmo 

que agora existisse um jornal escrito de mulheres para mulheres, a discussão acerca dos ideais 

de “melhoramento social e emancipação moral da mulher” (O Jornal das Senhoras, nº1, p. 1), 

ficasse restrita a uma minoria que tinha acesso ao periódico. 

A julgar já pela epígrafe do jornal, que anunciava moda, literatura, belas artes e teatro 

como temas majoritariamente tratados, comprova-se o teor exclusivo da publicação, pois 

apesar de tais assuntos atualmente se apresentarem como temas triviais, não se pode ignorar 

que, no Brasil do século XIX, as possibilidades de acesso feminino aos bens culturais eram 

escassas, principalmente às mulheres mais pobres. 

 

Figura 12 – Epígrafe da primeira edição de O Jornal das Senhoras 

Além dos temas culturais, questões ligadas à representatividade feminina, ainda que 

timidamente, também foram abordadas de maneira direta nos artigos publicados no jornal, 

como se vê no trecho a seguir, em que se busca uma definição sobre a experiência de ser 

mulher. 
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E assim estamos neste mundo; insultadas por estes, elogiadas por 

aquelles, desconhecidas e menoscabadas por todos! E o peior do 

negocio é que as mesmas mulheres são muitas vezes contra si 

mesmas... Por isso torno a perguntar: o que vem a ser a Mulher? Eu 

fallando francamente não o sei (...) Reforme a sua educação moral; 

deixem os homens de consideral-a como sua propriedade. (O Jornal 

das Senhoras, 1852, p. 6) 

 

Tais temas causaram polêmica durante o período de existência de O jornal das 

Senhoras, tendo sua redação por vezes recebido cartas de protestos de homens insatisfeitos 

com o conteúdo publicado. Talvez esse tenha sido o motivo pelo qual as autoras dos artigos 

não se identificassem, adotando sempre pseudônimos para assinar seus textos. 

Posteriormente, seguindo o caminho aberto por O Jornal das Senhoras, outros títulos 

também dirigidos por mulheres circularam em diversas regiões do país, como O Sexo 

Feminino (1872), lançado pela professora Francisca Diniz, e A Família (1889), de Josefina 

Álvares de Azevedo, irmã do escritor Álvares de Azevedo. Em seus textos, Josefina defendia 

o direito ao divórcio e ao voto feminino, referindo-se a suas leitoras como “eleitoras”. 

Contudo, o voto das mulheres só seria garantido no ano de 1932, durante o governo de 

Getúlio Vargas, o divórcio foi regulamentado apenas em 1977. 

4.2. As revistas femininas no século XX 

 
A virada do século trouxe novos ares ao solo brasileiro. Maiores oportunidades de 

escolaridade e melhorias no espaço urbano ofereceram mais vigor às atividades de imprensa, 

o que fez com que fosse aumentado os números de jornais e revistas produzidos em território 

nacional. Embora em tal época não houvesse mais jornais ou revistas direcionados 

especificamente para mulheres, alguns títulos, como a Revista da Semana (1901), Fon-Fon 

(1907) e Cigarra (1914), voltavam um pouco de sua atenção ao público feminino, reservando 

espaços em que temas como culinária e moda eram tratados. 

Preenchendo tal espaço, surge, então, em 1914, a Revista Feminina. Lançada por 

Virgilina Salles de Souza, a revista, que também defendia mais participação social da mulher, 

era repleta de anúncios de produtos de beleza, como o creme Dermina e a tintura de cabelo 

Petalina, que haviam sido criados pelo médico Cláudio de Souza, irmão de Virgilina. Muito 

por conta da publicidade contida em suas páginas, a Revista Feminina alcançou muita 

popularidade, tendo atingido a marca de comercialização de 20.000 exemplares mensais. 

Virgilina morreu em 1918, o que não encerrou as atividades da revista, que circulou até 1936 

sob direção de seu marido, João Salles e suas duas filhas, Avelina Salles e Marina Salles. 
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Apesar das características contestadoras de algumas seções, a publicação contava com 

uma organização bastante conservadora, sendo casamento, beleza e culinária temas fixos de 

suas edições, sempre tendo a satisfação dos maridos como preocupação central. Assim, nota- 

se que as reivindicações femininas presentes nas edições da revista eram dosadas, de modo 

sempre a evitar maiores polêmicas ou surpresas aos seus leitores. Tais questionamentos se 

faziam presentes na seção de Rita Malheiros que, por intermédio de suas crônicas, “criticava, 

enaltecia, advertia, reivindicava” (Lima, 2007, p. 237). 

Ana Rita Malheiros, que contribuiu com a revista até 1922 e se tornou a voz opinativa 

da revista, era, efetivamente, pseudônimo de Claudio de Souza, irmão de Virgilina. Ou seja, 

quem escrevia sobre as impressões e contestações acerca das condições femininas na Revista 

Feminina era, na verdade, um homem. Tal fato foi mantido em segredo durante todo o 

período de circulação do periódico, sendo a verdade contada anos depois por Avelina, filha de 

Virgilina. 

Outras publicações produzidas especialmente para mulheres foram contemporâneas à 

Revista Feminina, tendo tais títulos se tornado cada vez mais variados ao longo do tempo. 

Assim sendo, a partir da segunda metade do século XX já era vasta a gama de revistas 

dirigidas para mulheres, entre elas Capricho (1952), Querida (1954) Manequim (1959), Nova 

(1973) e Marie Claire (1991). Apesar de todas terem em comum o mesmo público-alvo geral, 

mulheres, cada título apresentava suas especificidades, sendo que os de vida mais longa, 

alguns comercializados até hoje, passaram por reformulações ao decorrer dos anos. 

É nesse contexto de popularização da imprensa que, em 1961, dirigida por Luis 

Carta19, surge Claudia, publicada pela Editora Abril. 

4.3. Claudia 

 
Direcionada para a mulher casada e mãe, Claudia foi publicada pela primeira vez em 

1961. Seguindo uma tendência do segmento de imprensa feminina, desde sua primeira edição 

já se encontrava em Claudia um grande volume de anúncios publicitários. Porém, por se tratar 

de uma exposição mais maciça de diversos produtos relacionados à beleza, moda e 

eletrodomésticos, nota-se um outro traço do público-alvo da revista, o alto poder aquisitivo da 

leitora considerada como potencial consumidora dos produtos ali anunciados. 

 

 

 
 

19 Luis Carta (1937 -1994), irmão do também jornalista e editor Mino Carta, liderou o lançamento de 

várias revistas da Editora Abril, dentre as quais, Claudia. 
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A revista Claudia, da Editora Abril, representa o espírito da década 

em relação à mulher. O alvo principal de uma revista que tem por trás 

o consumo emergente nas cidades só podia ser a mulher de classe 

média urbana (geralmente casada), que tem mais poder aquisitivo para 

comprar os bens anunciados em suas páginas. (BUITONI, 2009, p. 

105) 

 

As primeiras capas de Claudia, até sua vigésima terceira edição, eram estampadas por 

desenhos de rostos de mulheres, o que segundo BUITONI (2009, p.104) seguia a mesma 

tendência da edição argentina do título. 

 

Figura 13 – Capa da primeira edição de Claudia, outubro de 1961 

 
Em tom amigável, em seu primeiro número, Claudia apresentou-se como disponível a 

auxiliar a mulher moderna a se adaptar a um novo mundo de constantes mudanças, ajudando- 

a a solucionar seus problemas. 

Você tem em suas mãos o primeiro número de uma revista que 

pretende desempenhar um papel muito importante na sua vida futura! 

CLAUDIA foi criada para serví-la. Foi criada para ajudá-la a enfrentar 

realisticamente os problemas de todos os dias. CLAUDIA lhe 

apresentará mensalmente idéias para a decoração de seu lar, receitas 

para deliciar a sua família, sugestões para mantê-la sempre elegante e 

atraente (Claudia, 1961. Ano 1, número 1) 
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Se, a julgar por apresentação, Claudia se assemelhava às outras publicações 

produzidas para mulheres, aos poucos a revista foi se destacando no mercado. Diferentemente 

dos outros títulos, que se inspiravam nas tendências da Europa, Claudia individualizou seu 

conteúdo para a leitora brasileira, publicando, por exemplo, receitas de fácil preparo com 

ingredientes nacionais e promovendo a moda adaptada ao clima local. Tal caráter 

experimentador de Claudia serviu como influência para que, mais tarde, a marca originasse 

novas linhas editoriais próprias: Claudia Moda, Claudia Cozinha e Casa Claudia. 

O restante do conteúdo da revista, que se apresentou como conservador na ocasião de 

seu lançamento, em pouco tempo passou a mostrar-se mais questionador. Dois anos após a 

estreia de Claudia, em 1963, a psicóloga Carmen da Silva passa a assinar a coluna A arte de 

ser mulher. Carmen abordava temas até então controversos e polêmicos relacionados à 

condição social feminina. Foi através de sua coluna que Claudia mostrou pela primeira vez, 

de maneira mais direta, sua posição de reivindicação pela liberdade e pelos direitos da mulher. 

4.4. Carmen, presente! 

 
Carmen da Silva atuou durante vinte e um anos como colaboradora de Claudia, tendo 

oferecido à revista um diferencial temático em relação a suas concorrentes de mercado. 

Abordando temas como sexualidade, infidelidade masculina e submissão social, Carmen 

recebia centenas de cartas mensais com pedidos de conselhos, confidências e insultos por 

parte dos que se incomodavam com suas posições pouco convencionais. Eram essas 

correspondências que serviam de inspiração para que a autora escrevesse seus textos, que se 

articulavam com o conteúdo predominantemente moderado da revista 

Com o passar dos anos, temas mais polêmicos relativos ao cotidiano das mulheres, 

como sexo, independência financeira e liberdade social tornaram-se mais corriqueiros nas 

revistas femininas de maneira geral. Porém, é inegável a importância de Carmen da Silva para 

que tais assuntos fossem enfim popularizados. Em uma imprensa que, apesar de suas raízes 

questionadoras, oferecia às mulheres conteúdos banais como essência principal, Carmen 

ofereceu-lhes a oportunidade de refletir além do habitual, tendo como prova a seu favor o 

grande número de mensagens recebidas de suas leitoras. 

Durante seu período de atividade, Carmen da Silva publicou livros e participou de 

eventos nos quais a emancipação da mulher era discutida. Sua morte, em 1985, apesar de não 

ter sido comentada pela grande mídia, foi lamentada por mulheres ligadas ao movimento
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feminista, conforme consta no texto de Affonso Romano de Sant’Anna publicado em 1985 de 

O Jornal do Brasil.20
 

O caixão com o corpo de Carmen da Silva – líder feminista – segue 

pelas alamedas do cemitério São João Batista. Mas não são os 

coveiros que o transportam. Não são os homens que o carregam. São 

mulheres. As feministas, unidas, seguram as alças do esquife e vão se 

revezando no trajeto. Carregar um corpo morto não é só tarefa de 

homem forte. Carregar o corpo da amiga é ritual fraterno daquelas que 

conviveram alegremente com o corpo vivo de Carmen. Aquele caixão 

que segue amparado pelas mulheres, mais que um objeto, é a 

incorporação de um símbolo. Por isso, uma das companheiras de 

Carmen teve um gesto inventivo, bonito. Fez uma bandeira de cetim 

cor-de-rosa onde o símbolo feminista surgia em purpurina azul. Uma 

brincadeira ou fantasia respeitosa. E quando o caixão baixava à 

sepultura, em tom de chamada, alguém gritou: ‘Carmen da Silva!’, 

todas as mulheres uníssonas responderam: ‘presente’. (Jornal do 

Brasil, 1985, p. 35)21
 

 

A coluna A arte de ser mulher foi encerrada após a morte de Carmen da Silva. Porém, 

é importante que se ressalte que sua existência foi anterior à autora, tendo sido assinada até 

então por Dona Letícia, que apresentava postura mais conservadora em seus textos. Não há 

informações públicas por parte da Editora Abril sobre tal identidade. 

 

4.5. A Claudia contemporânea 

 

As transformações sociais do final do século XX chegaram acompanhadas do 

fenômeno da globalização e de um processo de mercantilização intenso da imprensa. Tal 

fenômeno se intensifica especialmente na década de 70, quando, segundo Buitoni (2009), 

ocorre grande popularização do consumo de revistas no Brasil. Assim sendo, as revistas 

femininas se tornam um espaço cada vez mais concorrido pelas campanhas publicitárias, que 

dessa maneira objetivam atrair a consumidora de classe média. 

 
As revistas femininas de classe média, como Claudia e Desfile, são 

verdadeiros catálogos de mercadorias, entremeados de uma ou outra 

matéria realmente jornalística. A enorme quantidade de páginas 

coloridas reflete o espírito da época. O grosso dessas revistas, além 

dos anúncios, são matérias de moda, beleza, decoração com  

indicações do nome do fabricante, às vezes preço, e endereços nas 

principais capitais, onde esses artigos podem ser encontrados. 

(BUITONI, 2009, p. 114) 
 

 

 
 

20 Todo o acervo de O Jornal do Brasil se encontra digitalizado e disponibilizado pelo Google no link a seguir: 

https://news.google.com/newspapers?nid=0qX8s2k1IRwC 
21 A íntegra do texto original encontra-se em documento anexo ao final da dissertação, na página 137. 

https://news.google.com/newspapers?nid=0qX8s2k1IRwC


61  

Consequentemente, houve também um movimento notório de segmentação de títulos 

femininos com base nos perfis de consumo de suas leitoras, fazendo com que alguns novos 

títulos fossem criados enquanto outros eram reformulados. Como afirma Buitoni a  

emergência de novas publicações ocorria com o objetivo de que interesses peculiares fossem 

satisfeitos, atingindo assim um maior número de vendas por parte das editoras, sendo que “as 

revistas existentes também foram pesquisadas e redimensionadas de acordo com as 

expectativas do público” (BUITONI, 2009, p. 114). 

Havendo também mais oportunidades de escolaridade e de acesso à informação, 

debates sobre a representação das minorias tornaram-se mais frequentes na sociedade, 

despertando assim movimentos sociais como o dos negros e das mulheres. Juntamente com o 

forte apelo publicitários das edições, tais discussões passaram também a, pouco a pouco, 

figurar nas páginas das revistas femininas de maior circulação, a exemplo de Nova e Marie 

Claire, que, de acordo com as especificidades de seus respectivos direcionamentos editoriais, 

passaram a tratar de temas como a inserção da mulher no mercado de trabalho, sexo e saúde. 

Claudia certamente não parou no tempo e também seguiu a tendência do mercado. 

Mantendo sua postura de vanguarda, a revista continuava a acolher os novos anseios de suas 

leitoras que desejavam, cada vez mais, discutir temas próprios da condição pessoal da mulher. 

Assim, nota-se que até os dias de hoje Claudia aborda os papéis sociais desempenhados pela 

mulher no contexto familiar, mas não reduz o feminino a apenas tal âmbito. 

Em agosto de 2017, Claudia anuncia Ana Paula Padrão como diretora de redação da 

revista. Ao assumir seu novo posto, a jornalista divulga publicamente o novo posicionamento 

da revista, até agora, a última reformulação mais significativa de Claudia no que diz respeito 

às suas opiniões quanto à representatividade social feminina. 

A nova postura da revista se apresenta por #EuTenhoDireito. Através da hashtag, 

Claudia pretende oferecer maior visibilidade aos direitos já conquistados pelas mulheres e 

promover mais espaço para o debate das novas aspirações femininas. Assim, visa-se à quebra 

de padrões e à consequente liberdade para que mulheres possam se emancipar socialmente, 

tendo o poder de escolhas que não envolvam necessariamente apenas a vida familiar. 

Conforme afirmou Ana Paula Padrão na ocasião do anúncio do novo direcionamento da 

revista, “com menos filhos e mais dinheiro, a mulher ganha poder. Hoje, isso significa 

escolher o que ela quer para sua vida” (PADRÃO, 2017). 

A jornalista permaneceu no cargo por um ano, tendo se desligado da marca em agosto 

de 2018, no mesmo momento em que a Editora Abril anunciou um processo de reestruturação 
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operacional e o consequente cancelamento de títulos e de pessoal. Apesar dos cortes 

promovidos pela editora, Claudia continua em circulação ao lado de outros quinze títulos, 

entre eles Veja, Exame, Quatro Rodas, VIP e Placar. Atualmente, todo o corpo editorial da 

revista é composto por mulheres. 

A difusão de imaginários em revistas voltadas para o público feminino é um traço 

marcante desse tipo de publicação, a começar pelas capas, que, com o intuito de persuadir a 

potencial leitora (TUd) à compra, utilizam-se de forma demasiada de representações acerca da 

feminilidade em suas chamadas. Tais características, por apresentarem consideráveis graus de 

estabilidade, contribuem para o estabelecimento de gêneros textuais específicos, tema a ser 

tratado na próxima seção. 
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5. AS CAPAS DE CLAUDIA EM REVISTA: UM GÊNERO INDEPENDENTE 

 
Objeto de pesquisa recorrente das teorias de estudos da linguagem, os chamados 

gêneros textuais já apresentaram diferentes definições ao longo do tempo. Desde a 

classificação literária proposta na Grécia antiga por Platão e Aristóteles em gêneros épico, 

lírico e dramático até os conceitos atuais, muitas já foram as compreensões acerca do tema. 

Porém, por conta de todas as variáveis envolvidas em sua composição, mesmo nos dias de 

hoje ainda é polêmica a definição. 

Apesar deste trabalho não ter como objetivo principal o estabelecimento das capas da 

revista Claudia como gênero, tal etapa é importante no que diz respeito à proposta de análise 

da dissertação, uma vez que pretende-se avaliar a atualização dos imaginários 

sociodiscursivos presentes no corpus e a consequente renovação de características no contrato 

em questão. 

Este capítulo propõe então que, partindo de um diálogo entre as teorias de Bakhtin 

(2011) e Charaudeau (2008), estabilidades discursivas do corpus observado sejam apontadas a 

fim de que capas da revista Claudia possam ser caracterizadas como um gênero específico. 

5.1. A perspectiva Bakhtiniana 

 
Em Os Gêneros do Discurso (2011), Mikhail Bakhtin trata da perspectiva do uso da 

língua sob forma de enunciados. O autor afirma que toda e qualquer atividade humana ocorre 

sob o fenômeno da comunicação e que a língua assim utilizada só pode se dar exclusivamente 

a partir de enunciados. Partindo de tal ponto, o autor afirma que, embora os enunciados sejam 

individualizados pelos usuários da língua, a vida social nos impõe contextos que resultam em 

certa estabilização de tipos de enunciados, que são sempre utilizados em situações específicas. 

Ao falante não são dadas apenas as formas da língua nacional (a 

composição vocabular e a estrutura gramatical) obrigatórias para ele, 

mas também as formas de enunciado para ele obrigatórias, isto é, os 

gêneros do discurso. (BAKHTIN, 2018, p.285) 

 

Daí surgem então os conceitos de gêneros do discurso, que podem ser divididos em 

dois tipos: Gêneros discursivos primários, que são os mais simples e resolvem as questões da 

comunicação imediata, e gêneros discursivos secundários, que, se aproveitando das estruturas 

primárias, formam gêneros mais complexos e de maior organização, como artigos científicos 

e romances. 

Dessa forma, percebe-se a grande heterogeneidade de gêneros do discurso disponíveis 

para a utilização humana, urgências comunicativas que se alteram através do tempo de acordo 
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com as necessidades dos usuários em comunidade. Bakhtin então afirma que, para evitar uma 

compreensão limitada acerca dos fenômenos da linguagem, é necessário que a natureza do 

enunciado e as diversidades de gêneros sejam investigadas, pois é assim que a língua se insere 

nas relações humanas. Assim sendo, antecipando as ideias de Patrick Charaudeau (1983) 

acerca do processo de semiotização do mundo, Bakhtin afirma que "é através de enunciados 

concretos que a vida entra na língua." (BAKHTIN, 2011, p. 265). 

É necessário, porém, que se evite o reducionismo teórico quanto à consideração das 

concepções bakhtinianas acerca de gênero. Muito além de sugerir uma perspectiva formalista 

acerca da classificação de textos de acordo com suas características básicas de forma e 

conteúdo, Bakhtin propõe a discussão sobre como tais gêneros emergem, evitando então uma 

noção simplista e prescritiva sobre tal classificação. 

Ao relativizar a estabilidade dos gêneros e ressaltar sua infinidade de possibilidades, 

Bakhtin (2011) chama a atenção para o fenômeno da enunciação, o objeto de estudo do qual 

se deve partir para os estudos da classificação de textos. Assim, compreende-se que, ao 

contrário do que se compreende por uma visão rasa dos conceitos bakhtinianos, é necessário 

que as considerações acerca da classificação por gênero abarquem mais que a estruturação 

formal e conteudista do texto, sugerindo assim a necessidade de uma abordagem também 

diacrônica do objeto em questão. 

Organizando o conceito de enunciado, do qual os gêneros se originam, a partir dos 

traços de tema, composição e estilo, cuja exemplificação será feita na seção 5.3, Bakhtin 

evidencia que tais combinações resultam em um número ilimitado de gêneros que variam ao 

longo do tempo. Tal concepção reforça o objetivo da presente pesquisa que, ao analisar os 

imaginários sociodiscursivos que se apresentam na revista Claudia ao longo das últimas 

décadas, pretende, a partir do recorte em apreço, analisar possíveis tendências de alteração do 

gênero. 

5.2. A perspectiva Semiolinguistíca 

 
Partindo da controvérsia que envolve a classificação dos enunciados concretos em 

gêneros, a Teoria Semiolinguística (1983) afirma que não é pertinente que se analisem apenas 

marcas formais e discursivas para que seja feita tal divisão. A inoportunidade desta prática se 

daria por conta da imprecisão que este tipo de categorização pode resultar, visto que gêneros 

diferentes podem apresentar as mesmas marcas formais e discursivas. Um exemplo que ilustra 

o desalinho o qual se pode ocasionar é a comparação entre uma receita culinária e um manual 

de instruções. Mesmo que em ambos os casos os textos referidos se estruturem de maneira
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semelhante no que diz respeito às formas lexicais e aos modos de organização do discurso, é 

indiscutível que se tratam de gêneros distintos. 

Diante da problemática apresentada, a Teoria Semiolinguística propõe então que a 

classificação textual em gêneros se dê a partir da consideração da natureza comunicacional 

conjugada à ancoragem social. Uma vez que apenas as especificidades formais não são 

suficientes para a seriação de textos em gêneros, é importante que se considere também o 

domínio social em que determinados textos ocorrem, já que é este domínio que estabelece as 

regularidades discursivas. Tais regularidades são originadas pelas restrições da produção 

linguageira, o que resulta no que, de acordo com o que desenvolveu dos estudos da Teoria 

Semiolinguística, se pode chamar de um contrato de comunicação. 

5.3. Capas de Claudia como gênero textual 

 
Partindo das ponderações já expressas sobre os conceitos de sujeitos da linguagem, 

contrato de comunicação e gênero situacional com base nos preceitos da Teoria 

Semiolinguística e da perspectiva Bakhtiniana, é possível agora abordar mais detalhadamente 

sobre a questão da possibilidade da classificação de capas de Claudia como um gênero 

específico. 

No que diz respeito ao corpus aqui exposto, que se compõe de capas da Claudia 

publicadas entre a década de 80 até os dias atuais, é importante que se considerem algumas 

questões a fim de se compreender como os critérios das ancoragens social, discursiva e formal 

são responsáveis pela organização das regularidades do gênero. Ao se observar que tais capas 

são destinadas ao público feminino, é necessário também que se pense quem é essa mulher 

com quem o texto deseja se comunicar. 

Torna-se então necessário que se retorne ao ponto de discussão acerca dos sujeitos de 

comunicação, visto que a potencial leitora da revista em questão é então o sujeito  

destinatário, o sujeito idealizado pelo comunicante com base em observações sociais, no caso, 

a editora Abril. Esta, por sua vez, adaptará seu discurso para que seu destinatário idealizado 

seja atingido e satisfeito, resultando assim na estabilidade de escolhas formais e discursivas 

específicas, que contribuirão para que se origine um gênero. Logo, percebe-se que as 

restrições discursivas que resultam em gêneros específicos ocorrem por conta também da 

influência que se quer realizar sobre o destinatário, que decorrem da manutenção de certos 

aspectos situacionais, discursivos e linguageiros. E, assim, as capas de revistas, por 

apresentarem suas estabilidades que visam intencionalidades, podem também ser enxergadas 

como gêneros específicos. 
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O texto, ou melhor, a capa de revista, é o resultado da uma 

manifestação material (verbal, icônica etc) da mise-em-scène de 

um ato de comunicação, em uma situação dada, para servir ao 

projeto de fala de um sujeito comunicante. As capas de revista e 

os textos de forma geral dão testemunho das escolhas 

conscientes ou inconscientes que o sujeito realiza dentro das 

categorias de língua e dos modos de organização do discurso, 

tendo em vista as restrições impostas pelo quadro físico e mental 

da situação. (REBELLO, 2016, p. 87) 

 

A propósito, ao discorrer sobre o tema da enunciação, Charaudeau aponta que 

"comunicar é proceder uma encenação" (CHARAUDEAU, 2016, p. 68). Tal afirmação pode 

ser explicada pelo fato de que o locutor se utiliza dos diferentes componentes do dispositivo 

de comunicação de maneira controlada, para que os objetivos desejados sejam alcançados. 

Desse modo, partindo de uma realidade de encenações específicas e objetivas, é alcançada 

uma categorização textual por gêneros. Porém, é importante que se faça a clara distinção entre 

gêneros discursivos e modos de organização, uma vez que um mesmo gênero pode apresentar 

diferentes modos de organização discursiva. 

Ao comentar especificamente sobre gêneros, Patrick Charaudeau (2004, p.4) já 

postulava que os comportamentos discursivos emergem socialmente, já que, para exercer 

influência sobre o próximo, o sujeito necessita estar familiarizado com as práticas discursivas 

que ocorrem coletivamente e que atingem os indivíduos por intermédio da memória. 

Charaudeau então levanta a hipótese de que os sujeitos têm três tipos de memória: das 

situações de comunicação, dos discursos e das formas de signos. Essas três memórias 

abordadas pelo autor se relacionam respectivamente às três competências comunicativas 

pressupostas pela semiolinguística: situacional, discursiva e semiolinguística, já tratadas em 

capítulo precedente. 

Portanto, em concordância com a afirmação de Charaudeau de que "se entendemos por 

texto o resultado de um ato de linguagem produzido por um sujeito dado em uma situação de 

troca social dada" (CHARAUDEAU, 2004, p.8), torna-se didaticamente mais interessante que 

se realize a análise de gêneros também a partir de sua observação em três níveis: nível 

situacional, que dá conta da identidade dos sujeitos comunicantes, da finalidade da 

comunicação (visadas), do propósito temático em jogo e das circunstâncias comunicativas 

(canal e situação de troca); nível das restrições discursivas, que diz respeito ao modo como o 

texto se organiza – estratégias de realce ou ocultação do conteúdo e modos de organização do 

discurso –; e nível semiolinguístico, onde o texto se constrói e as regularidades formais se 

apresentam mais ou menos fixadas de acordo com as necessidades do enunciador. 
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Retomando o ponto de vista de Charaudeau, que compara o ato de linguagem a uma 

encenação de teatro, é possível compreender a noção de gênero como a coincidência de 

situações de comunicação, organizações discursivas e marcas linguísticas, obtendo-se assim 

um quadro de encenações que se assemelham e, consequentemente, se estabilizam. Dessa 

forma, a análise aqui proposta será então realizada a partir da conjugação dos três níveis de 

restrição postulados pela Teoria Semiolinguística a fim de que sejam observadas 

regularidades contidas nos materiais analisados que possam caracterizá-los como pertencentes 

a um mesmo gênero. 

5.3.1 Nível situacional 

 
O nível situacional da comunicação dá conta dos dispositivos de normatização das 

trocas. É o que permite ao sujeito criar expectativas sobre cada situação específica. Como já 

afirmado anteriormente, tal nível compreende quatro aspectos: identidade, finalidade, 

propósito e circunstância. 

O aspecto da identidade dá conta dos protagonistas em si e assegura aos sujeitos o 

direito à fala. O corpus aqui analisado aponta que, em se tratando das capas da revista 

Claudia, é bastante claro o papel assumido por cada um dos sujeitos em jogo: a equipe 

editorial se situa na condição de sujeito comunicante, projetando assim o ethos assumido pela 

publicação, que, por sua vez, se identifica pelo papel de sujeito enunciador. Já a potencial 

leitora da revista é o sujeito destinatário, aquela que tem sua imagem de receptora discursiva 

ideal. Tais posições são ressaltadas quando se observam os status de legitimidade e 

credibilidade apresentados pela revista. 

Segundo Charaudeau (2009), a legitimidade é obtida pelas posições sociais que podem 

conferir a um determinado sujeito um status de saber, poder ou saber-fazer. No caso das 

capas analisadas, tais traços se apresentam bem marcados quando se observa o tom de saber 

de conhecimento mostrado pelas revistas nas visadas de instrução direcionadas ao seu público 

destinatário. 

Desse modo, é interessante notar a alta recorrência dos discursos relatados diretos, 

característica marcante no gênero, visto que as revistas costumam ceder espaço para 

personalidades que possam legitimar o discurso da publicação e assim endossar seu papel 

social. Na capa de janeiro de 2018, por exemplo, vê-se o relato direto da apresentadora 

Mônica Martelli que afirma: “inventei uma carreira para mim”, avalizando um tema 

recorrente nas edições da revista Claudia da década de 2010, as oportunidades de trabalho 

para mulheres. 



68  

 

 

Figura 14 – Revista Claudia, janeiro de 2018 

 

Charaudeau, aliás, discute os objetivos de tal prática e ressalta que, dentre outras 

possibilidades da operação, o discurso relatado adiciona marcas de autoridade, poder e 

engajamento aos enunciados, traços que podem ser observados corriqueiramente em capas de 

revista. 

Com relação a si, apoiando-se na operação de demarcação, o discurso 

relatado visa a produzir a prova de um certo posicionamento de locutor- 

relator: posicionamento de autoridade, na medida em que relatar e mostrar 

que se sabe [...]; posicionamento de poder, na medida em que citar é fazer 

saber alguma coisa do outro; [...] posicionamento de engajamento, na 

medida em que relatar revela, por uma determinada escolha de palavras, a 

adesão do locutor-relator aos propósitos do locutor de origem. 

(CHARAUDEAU, 2018, p. 163) 

 

Já a credibilidade refere-se à necessidade de que o interlocutor acredite no que é dito 

pelo sujeito, instância que pode ser alcançada através da adoção de três diferentes atitudes 

discursivas: neutralidade, distanciamento e engajamento. No caso de Claudia, como se vê no 

exemplo a seguir, percebe-se a opção pelo engajamento, já que o uso de verbos no modo



69  

imperativo e de adjetivos é recorrente, modalizando o que é dito e fazendo com que a revista 

se apresente como um "ser de convicção". Notam-se assim as expressões “saiba identificar”, 

“cabelo recuperado”, penteados frescos e estilosos”, “cílios longos e volumosos” 

 
 

Figura 15 – Revista Claudia, fevereiro de 2018 

 
Com relação à análise da finalidade comunicativa das capas de Claudia, surge a 

necessidade de se discutir sobre visadas discursivas, que dão conta da influência que o texto 

pretende exercer. Como se trata de uma ação de interferência sobre o outro, as visadas são 

planejadas pelo sujeito comunicante tendo em vista um destinatário idealizado. 

As visadas devem ser consideradas do ponto de vista da instância de 

produção que tem em perspectiva um sujeito destinatário ideal, mas 

evidentemente elas devem ser reconhecidas como tais pelas instâncias 

de recepção. (CHARAUDEAU, 2004, p. 5) 

 

As edições de Claudia, assim como ocorre em publicações destinadas a outros 

públicos, apresentam finalidades de comunicação específicas. É relevante que se note que, 

sendo a revista um produto elaborado por um grupo editorial com vistas à sua
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comercialização, é oportuno que se faça um paralelo entre capas de revistas e anúncios 

publicitários. 

Assim como os anúncios, que são discursivizados sob a intenção de se convencer 

um público a consumir um produto, as capas de revistas apresentam função similar de 

persuasão à compra, visto que é por intermédio da capa que o consumidor é influenciado a 

adquirir a publicação em questão. 

Como mostram exemplos recolhidos do corpus, as visadas de informação, de instrução 

e de patemização são recorrentes neste tipo de gênero. As de informação surgem por conta da 

finalidade primária de um material de mídia jornalística impressa, enquanto as patêmicas 

ocorrem como um meio de estimular o engajamento do sujeito destinatário, o que, no caso de 

Claudia, resulta em uma visada de instrução. 

Na capa a seguir, publicada em julho de 2019, o uso da enunciação em terceira pessoa, 

típica de textos jornalísticos, denota a visada de informação presente nas edições de Claudia, 

conforme se nota em “50% dos casos podem ser evitados se diagnosticados durante a 

gravidez”. 

 
Figura 16 – Revista Claudia, julho de 2019 
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Já as visadas de instrução se manifestam pelo uso do termo como em “como negociar 

aumento de salário” e na chamada “transforme esse sentimento em força para agir”, redigida 

em primeira pessoa. A visada patêmica, por sua vez, se revela de modo especial pela imagem 

da atriz Paolla Oliveira, considerada pela opinião pública como uma mulher bela e bem- 

sucedida profissionalmente, que, em conjunto com as chamadas na capa, compõe o 

imaginário contemporâneo de mulher que se quer alcançar. 

A exposição das belas atrizes e modelos que frequentemente estampam as capas de 

Claudia nos remete ao conceito de “imitação prestigiosa”, desenvolvida pelo antropólogo 

francês Marcel Mauss (1974) e reproduzido por Mirian Goldenbeg: 

 
Como afirma Mauss, é por meio da educação (familiar, escolar e 

midiática) e de acordo com as épocas, as sociedades, as conveniências, 

as modas e os prestígios que os indivíduos, com variações relativas ao 

gênero e à geração, imitam atos, e corpos, vistos como bem-sucedidos 

e que conquistaram autoridade sobre eles. (GOLDENBERG, 2015, p. 

24) 

 

Portanto, Claudia seduz seu público-alvo por meio da promessa de emoções como 

felicidade por alcançar uma aparência física socialmente requisitada, liberdade, sucesso e 

satisfação sexual. Pela abordagem dessas questões, buscadas pelas mulheres em seus 

contextos sociais ao longo do tempo, nota-se que as capas de Claudia apresentam estratégias 

discursivas que visam convencer sua potencial leitora (TUd) a adquirir a revista por meio da 

exposição de modelos comportamentais e físicos socialmente prestigiados e desejados. 

Assim, expressa-se nas edições da revista a promessa de que tais emoções serão 

alcançadas na condição de cumprimento das instruções indicadas pela publicação e 

denunciam, novamente, uma finalidade de prescrição de comportamentos, reforçando a 

impressão de que Claudia funciona como um espaço midiático de ordenamento 

comportamental. 

A circunstância é o que dá conta da padronização da situação de troca de um 

determinado gênero. No caso das capas de revistas, a circunstância é quase sempre 

monolocutiva, ainda que atualmente as publicações contem com a possibilidade de serem 

apresentadas em ambientes virtuais. É importante sinalizar, porém, que um contexto 

comunicativo de monolocução não ocasiona exatamente uma situação de perda de interação. 

Todavia, nesse contexto possíveis retornos do interlocutor não são se dão de maneira 

imediata, sendo suas consequências perceptíveis apenas posteriormente. 
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Quanto ao propósito temático, conteúdos concernentes à representação social da 

mulher se apresentam como um tema bastante recorrente. Percebe-se de maneira repetida a 

valorização de posicionamentos socialmente partilhados no que diz respeito ao 

comportamento feminino, como os ideais dos padrões de beleza denunciados pela demasiada 

exploração de cuidados com a aparência e outros assuntos críveis como pertencentes ao 

cotidiano da mulher, como se notas nas capas anteriormente abordadas — janeiro de 2018, 

fevereiro de 2018 e julho de 2019. 

Questões ligadas às novas reivindicações feministas, como liberdade sexual e 

representatividade social, passam a ser mais recorrentes em edições mais recentes, sobretudo  

a partir dos anos 2000, revelando um possível movimento de mudança no contrato em 

questão. 

5.3.2 Nível discursivo 

 
O nível discursivo é relativo às manobras discursivas de influência entre os sujeitos 

que se comunicam e comporta três tipos de estratégias: as enunciativas, as enuncivas e 

semânticas. As estratégias enunciativas dizem respeito às possibilidades de minimização ou 

maximização dos discursos, que ocorrem por intermédio da adoção dos atos delocutivos, 

elocutivos ou alocutivos. 

O comportamento delocutivo caracteriza-se, basicamente, pelo apagamento em maior 

grau de EUe, havendo assim maior disposição de verbos em terceira pessoa. O 

comportamento elocutivo, por sua vez, é organizado por intermédio da modalização do 

enunciador que se inscreve no texto mediante os exercícios de constatação e avaliação, sendo 

então salientes as marcas verbais de primeira pessoa. Por fim, o comportamento alocutivo 

insere locutor e interlocutor textualmente, estabelecendo-se assim uma situação de 

comunicação mais direta e objetiva. 

A análise do corpus disponível revela uma tendência da organização alocutiva de 

enunciação, mostrando assim que capas de Claudia costumam realçar seus discursos ao 

dialogarem de maneira direta com seu público. Tal característica pode ser observada na capa 

mostrada seguir. 



73  

 

 

Figura 17 – Revista Claudia, novembro de 2014 

 

Lembrando que a competência discursiva se refere exatamente ao campo das 

estratégias de uso da língua com fins específicos de manipulação por parte do sujeito 

comunicante, é possível afirmar que estruturações alocutivas observadas na capa do exemplo, 

como se pode perceber nas chamadas “Sim, você pode!”, “será que você é dependente digital” 

e “aproveite melhor os pequenos espaços da sua casa” não acontecem por acaso. A opção por 

tal organização estabelece um efeito de proximidade com o público destinatário, o que 

funciona como uma estratégia de influência, visto que o objetivo da editora é que se venda o 

maior número possível de revistas. 

Charaudeau (2008) observa que a organização alocutiva implica um determinado 

comportamento. 

O sujeito falante enuncia sua posição em relação ao interlocutor no momento 

em que, com o seu dizer, o implica e lhe impõe um comportamento. Assim, 

o locutor age sobre o interlocutor (ponto de vista acional). 

(CHARAUDEAU, 2008, p. 82) 
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No que tange às capas da revista Claudia, a organização alocutiva se estabelece na 

maioria das vezes por meio da recorrência de verbos no imperativo e de pronomes  

possessivos e pessoais em segunda pessoa. Nota-se, então, mais uma vez, que se tem como 

objetivo que o destinatário que se quer atingir – mulheres –, que se encontra em uma relação 

de inferioridade social, comporte-se de um modo determinado. É bastante claro, inclusive,  

que em muitas das capas analisadas nesta seção podem-se constatar intenções de influência 

concernentes a padrões estéticos, o que denota que a organização alocutiva no gênero em 

questão apresenta muitas vezes este padrão de influência. 

Quanto às estratégias enuncivas, que se referem aos modos de organização do 

discurso, nota-se, respectivamente por influência das visadas de instrução e de informação, a 

preferência do uso do modo descritivo e do modo narrativo. Já a organização argumentativa, 

apesar de presente, não se mostra de maneira explícita no corpus analisado. 

Contudo, quanto aos implícitos da argumentatividade, Charaudeau (2004) discorre 

sobre a atitude projetiva ou impositiva do sujeito falante perante a argumentação. No primeiro 

caso, ocorre uma proposição indireta de adesão por parte do locutor por intermédio da 

descrição e narração dos seres e suas ações. Já no segundo, sucede-se a argumentação em seu 

modo mais usual, resultando assim em uma atitude de imposição ao esquema de verdade do 

falante que defende um ponto de vista. 

Assim, narração e argumentação revelariam duas atitudes diferentes, mas 

complementares do sujeito falante. A que consiste em produzir a narração 

[...] não se impõe ao outro [...]. Essa atitude pode ser chamada de projetiva: 

ela permite ao outro se identificar com as personagens da narração. 

Em contrapartida, aquela que consiste em produzir a argumentação obriga o 

outro a se incluir num certo esquema de verdade. Essa atitude pode ser 

denominada impositiva: ela impõe ao outro seu modo de raciocínio e seus 

argumentos. (CHARAUDEAU, 2004b, p. 35) 

 

No caso das capas de Claudia, percebe-se o domínio de uma postura projetiva, pois a 

descrição e a narração de padrões comportamentais determinados resultam em um poder de 

influência velado. 

Dessa maneira, utilizado sob o ponto de vista da intenção de se prescrever práticas 

sociais (visada de instrução), o modo descritivo, como se vê no exemplo que se segue, é 

percebido pelo uso recorrente de adjetivos e locuções adjetivas com o objetivo de, mais uma 

vez, descrever um comportamento que se quer incentivar, como se nota nas expressões “looks 

poderosos” e “mulheres de garra”. Assim, imprime-se uma argumentação implícita relativa ao 

comportamento que se espera da mulher leitora de Claudia. 
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Figura 18 – Revista Claudia, dezembro de 2018 

 

No que diz respeito ao modo narrativo, que se relaciona à visada de informação, seu 

uso se faz presente no gênero na maioria dos casos por intermédio dos relatos dados pelas 

mulheres que ilustram as capas ou quando a publicação se refere às experiências de uma 

personalidade específica. (Ex.: “A meditação me dá equilíbrio (...), “As indígenas que lutam 

pelas terras delas”; “As eleitas para nos representar”). 

Considerando-se que as personalidades que posam para este tipo de publicação são, na 

maioria das vezes, mulheres de grande expressão midiática e que se encaixam nos padrões 

estéticos impostos, nota-se que a organização narrativa é utilizada também como uma maneira 

de se impor comportamentos. Isso ocorre porque, recorrendo a uma postura projetiva de 

argumentação, ao narrar tais experiências, a publicação de alguma maneira motiva as leitoras 

(TUd) a também agirem da mesma forma, por supor que seu público-alvo é inspirado pelo 

desejo de atingir os exemplos oferecidos por estas personagens, conforme o que se pode 

visualizar nas capas em apreço. 
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5.3.3. Nível semiolinguístico 

 
A competência semiolinguística — que postula que todo sujeito falante/interpretante 

pode engendrar as formas dos signos linguísticos de acordo com suas intenções de 

manipulação — compreende três níveis que requerem respectivamente um diferente saber- 

fazer: um de produção de texto, um de construção gramatical e outro de uso adequado das 

palavras. Cada uma destas escolhas resulta em diferentes efeitos de comunicação, que podem 

se dar pelos sujeitos de acordo com suas intencionalidades. 

Retomando as observações de Charaudeau (2010) acerca das memórias que se 

relacionam com as competências comunicativas, é possível afirmar que a memória das 

formas, que se relaciona com o nível semiolinguístico, diz respeito à estética, ao estilo que em 

cada gênero se faz necessário. Aqui, a importância é dada ao modo de dizer. Assim sendo, 

considerando-se as informações providas pelo nível situacional e as exigências impostas pela 

organização discursiva, é neste espaço que o discurso adquire uma forma específica com o 

objetivo de contribuir com a proposta do comunicante. 

 

Figura 19 – Revista Claudia, abril de 2017 
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Considerando-se as capas aqui analisadas, percebe-se o uso da linguagem menos 

erudita e, novamente, também uma tendência de organização alocutiva da enunciação. Assim, 

é obtida uma impressão de proximidade com o destinatário e, consequentemente, uma maior 

probabilidade de captação do público que se quer atingir. Não se pode desconsiderar a 

representação social da mulher quando se percebe tom amigável e despretensioso adotado 

pela publicação em questão. Uma vez que a mulher é ainda vista com prestígio social 

limitado, pouco íntima de assuntos de maior relevância social, não surpreende que as revistas 

femininas assumam um tom mais intimista com seu público-alvo por intermédio de escolhas 

discursivas específicas sob a intenção de se tratar de temas despojados. 

Apesar de o nível semiolinguístico se ocupar basicamente das questões relativas às 

estruturações gramaticais e formas linguageiras, não se pode, mais uma vez, ignorar o que é 

demandado pelo contrato de comunicação, visto que é o contrato que influencia diretamente 

nas escolhas lexicais feitas pelo sujeito enunciador. Assim, percebemos também uma 

coincidência semântica nos enunciados analisados, que nos revela a recorrência de temas 

como família, sexo, beleza, trabalho e relacionamento, sob a utilização expressiva das 

categorias gramaticais dos substantivos e adjetivos. Tal reincidência de abordagem confirma 

também os imaginários sociodiscursivos acerca da feminilidade, representações 

compartilhadas e incentivadas pela mídia por intermédio de seu discurso. 

Outro aspecto concernente ao nível semiolinguístico que se faz perceptível no corpus 

exminado é a obediência às prescrições gramaticais, que colaboram também com o que o 

contrato em questão requisita. 

Levando-se em consideração os postulados desenvolvidos no seio da Teoria 

Semiolinguística, o corpus observado traz evidências de que uma investigação a partir dos 

níveis situacional, discursivo e semiolinguístico da construção de sentido dos atos de 

linguagem pode colaborar para uma melhor compreensão dos estudos sobre gêneros. 

Baseando-se nos três níveis citados, capas de Claudia publicadas em diferentes anos 

foram investigadas e pôde-se perceber, como resultado, coincidências em todos os níveis 

observados. Tais correspondências indicam que as capas em questão, por apresentarem as 

tendências de regularidade notadas, podem ser concebidas como um gênero específico. 

5.4. O componente imagético nas capas de Claudia 

 
Uma vez que capas de revistas são gêneros compostos por componentes verbais e 

visuais, é necessário que se discorra também sobre os componentes imagéticos estáveis nas 

capas de Claudia que contribuem para sua caracterização como um gênero específico. 
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Partindo das discussões de Charaudeau (2013) sobre composição e recepção de 

imagens, pode-se afirmar que a produção imagética ocorre em três estágios: a observação do 

mundo pelo sujeito, sua captação por intermédio de instrumentos e, finalmente sua 

representação. 

Na perspectiva do processo de produção, vê-se o sujeito que observa e enquadra o 

mundo real por intermédio de ferramentas (câmeras, telas etc). Já no que diz respeito à 

recepção, o enquadramento específico de uma imagem traz como consequência a emergência 

de efeitos visados no espectador. Assim sendo, a manipulação de imagens em seus estágios de 

produção pode resultar em diferentes reações no receptor, como repulsa, motivação, 

indignação e empatia. 

Charaudeau (2013) discute também os conceitos de semelhança e dessemelhança. 

Enquanto no primeiro caso há entre a imagem e o mundo um efeito de reprodução fiel e real, 

gerando no interlocutor a impressão de que o que está exposto é tão fidedigno ao mundo que 

poderia ser tocado, no segundo, há uma ruptura de tal efeito de realidade, deixando ao 

receptor a clareza de que a imagem exposta é apenas uma representação. Assim sendo, a 

fidedignidade da semelhança liga-se ao campo da fotografia, ao passo que a dessemelhança 

ocupa o âmbito da pintura. 

Isto posto, é interessante ressaltar nos primeiros anos de Claudia, desde seu 

lançamento até a edição de setembro de 1963, suas capas eram compostas por ilustrações de 

celebridades. Foi apenas a partir de então que, coincidentemente (ou não!) com a edição de 

estreia da psicóloga Carmen da Silva em sua coluna A Arte de ser Mulher, fotografias 

passaram a ser utilizadas, transmitindo a sensação de semelhança entre as capas e as leitoras 

da revista. 

É também importante ressaltar que as capas de Claudia não apresentam suas imagens 

como uma síntese do conteúdo informativo da revista, mas como um modelo do que a mulher 

deseja ser. Portanto, estabiliza-se nas publicações a exploração de fotografias de mulheres 

socialmente reconhecidas como belas ou, como se vê nas capas mais atuais, bem-sucedidas. 

Assim, esses modelos sociais funcionam como uma estratégia de sedução à compra, visto que 

se adequam aos interesses de seu público-alvo, a mulher que deseja atingir o padrão visto nas 

capas. 

Conforme afirma Rebello (2017), capas de revistas, por serem responsáveis pelo 

estabelecimento do primeiro contato do leitor com a publicação, precisam ser persuasivas: 
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A capa é o primeiro elemento de uma revista que o leitor, possível 

comprador, tem contato, e uma boa imagem será importante, tendo em 

vista que poderá prender ou não a atenção do leitor. (REBELLO, 

2017, p. 84) 

 

No caso de Claudia, percebe-se que essa “boa imagem” são os rostos das mulheres 

fotografadas, uma vez que, mesmo que tal fato não se apresente em totalidade, é perceptível 

que nas capas da revista, — como se pode confirmar no corpus da pesquisa — haja tendência 

para o foco facial. 

Tal observação remete ao que Charaudeau postula sobre as condições de visível e não- 

visível das imagens capturadas, que direcionam a atenção dos receptores: 

 
O visível nunca é a totalidade do que o olho vê. Ele é dado a ver em 

um quadro: o quadro é o signo de reconhecimento do representado por 

oposição ao campo de varredura da visão. Ele testemunha a operação 

de recorte-substituição-mostração do mundo “que se coloca sob os 

olhos”, o que está distanciado no espaço e no tempo e, logo, orienta o 

olhar. (CHARAUDEAU, 2013, p. 386) 

 

O foco nos rostos das mulheres das capas, ou seja, a intenção de tornar seus corpos  

não visíveis é uma característica imagética que também estabelece as capas de Claudia como 

um gênero. A tendência de dar maior visibilidade aos rostos ocorre por conta da opção da 

revista de, desde suas primeiras edições, não sensualizar os corpos femininos. 

Após discussão das propriedades que constituem as capas de Claudia como um gênero 

específico, seguir-se-á a exposição da análise do corpus a fim de se averiguar como tais 

publicações vêm, ao longo das quatro últimas décadas, difundindo imaginários acerca da 

mulher brasileira. 

Na próxima seção, dezessete capas da revista Claudia publicadas no período 

compreendido entre os anos de 1985 e 2019 serão minuciosamente analisadas sob a 

perspectiva do uso de seus elementos textuais a fim de que os objetivos principais da presente 

pesquisa sejam alcançados. 
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6. AS FACES DE CLAUDIA SOB ANÁLISE 

Conforme já exposto, o presente trabalho tem a intenção de investigar, com base, 

primordialmente, nos conceitos da Teoria Semiolinguística, como os imaginários 

sociodiscursivos acerca do feminino têm sido apresentados pelas capas da revista Claudia ao 

longo das últimas décadas. Portanto, a fim de alcançar tal objetivo, parte do corpus será 

analisada mais detalhadamente no decorrer das próximas seções. 

6.1. Procedimentos metodológicos 

 
Conforme já informado anteriormente, a presente pesquisa tem como bases teóricas os 

princípios da Teoria Semiolinguísticas aliados a um conceito originário da Linguística 

Textual: o frame. A partir de tais noções, os elementos textuais das capas que compõem o 

corpus serão investigados a fim de que os imaginários sociodiscursivos veiculados sejam 

identificados. 

Dessa forma, pretende-se reconhecer qual é a compreensão social de mulher que a 

revista ajuda a construir. 

   6.1.1. Constituição de corpus 

 
Com o intuito de compreender como os imaginários sociodiscursivos acerca da 

feminilidade vêm se apresentando ao longo dos anos na sociedade brasileira, será realizado 

um trabalho comparativo entre capas da revista Cláudia publicadas ao longo do período 

compreendido entre os anos 1985 e 2019. Será conduzida uma pesquisa organizada em duas 

etapas: uma de cunho qualitativo e outra de teor quantitativo, tendo sempre como principal 

base teórica a Análise Semiolinguística do Discurso. 

Assim, serão observados, sob a perspectiva psicossocial intrínseca aos atos de 

linguagem e seus interlocutores, os aspectos discursivos que se apresentam nas capas da 

revista Claudia. O corpus coletado servirá de objeto de análise de modo a se obter dados 

empíricos que permitam averiguar como a relação entre linguagem e representação se constrói 

e quais são suas possíveis consequências sociais. 

 

  Edição Ano Personalidade 

Capa 1 285 Jun/1985 Bruna Lombardi 

Capa 2 405 Jun/1995 Cynthia Benini 

Capa 3 527 Ago/2005 Glória Pires 

Capa 4 645 Jun/2015 Letícia Spiller 

Capa 5 673 Out/2017 Fernanda Lima 

Quadro 1 - Corpus de análise qualitativa 
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Já o segundo momento de análise, que consistirá na observação de um número maior 

de capas publicadas no mesmo período em questão, servirá como um meio de confirmação 

dos dados encontrados no momento da análise qualitativo-interpretativa. Nesta etapa, o 

corpus será composto conforme exposto no quadro abaixo: 

 

  Edição Ano Personalidade 

Capa 6 280 Jan/1985 Luiza Brunet 

Capa 7 297 Jun/1986 Xuxa 

Capa 8 304 Jan/87 Vanessa de Oliveira 

Capa 9 365 Fev/1992 Modelo anônima 

Capa 10 380 Maio/1993 Modelo anônima 

Capa 11 439 Abril/1998 Modelo anônima 

Capa 12 Ano 41/ nº9 Set/2002 Modelo anônima 

Capa 13 Ano 44/ nº 2 Fev/2005 Deborah Secco 

Capa 14 567 Dez/2008 Grazi Massafera 

Capa 15 Ano 57/ nº2 Fev/2018 Oprah Winfrey 

Capa 16 683 Ago/ 2018 Ísis Valverde 

Capa 17 Ano 58/ nº 3 Março/ 2019 Iza e Kéfera 

Quadro 2 - Corpus de análise quantitativa 

 
6.1.2. Parâmetros de Análise 

 
Considerando as já mencionadas semelhanças entre os gêneros da publicidade e as 

capas de revistas femininas, o presente trabalho irá, por intermédio da análise, identificar, de 

acordo com aspectos propostos pela Teoria Semiolinguística, os imaginários sociodiscursivos 

que se manifestam na publicação a fim de se conquistar a atenção do público desejado. Para 

tal fim, serão consideradas as manifestações linguageiras observadas no corpus disponível, 

com o objetivo de notar a representação que se tem de TUd, a mulher leitora da revista, no 

decorrer dos últimos anos por parte da publicação em apreço. 

A investigação terá como base de análise a composição textual do corpus em questão 

sob a perspectiva do processo de semiotização do mundo proposto por Charaudeau. No que 

diz respeito à ordem da transformação, será observada a utilização de classes gramaticais no 

corpus selecionado para que sejam analisadas as categorias de identificação, qualificação e 

açãomodalização conforme exposto no quadro que se segue: 
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Operações Elementos textuais 

Identificação Substantivos 

Qualificação Adjetivos e locuções adjetivas 

Ação/Modalização Verbos, advérbios e locuções adverbiais 

Quadro 3 - Parâmetros de análise 

 
Após a realização de tal levantamento, será feita a observação dos frames suscitados 

pelas ocorrências e a interpretação dos dados a fim de se obter como respostas a revelação dos 

imaginários contidos discursivamente no corpus disponível. Assim, pretende-se constatar 

como a identidade da mulher brasileira de classe média vem sendo, entre os anos 1985 e  

2019, retratada discursivamente no corpus e se tais imaginários se alteraram nas últimas 

quatro décadas. 

Por frame, conforme já exposto anteriormente, entende-se a emergência de traços 

semânticos acarretados por determinados elementos textuais e seus consequentes temas. São 

como estímulos cognitivos que induzem à lembrança de conteúdos tangenciais de um objeto 

específico e, como afirma Dell’Isola (2001, p. 48), “seriam responsáveis por certas 

recuperações automáticas de lacunas no texto” Assim sendo, os frames muito têm a dizer 

sobre os imaginários acerca de um objeto particular mencionado discursivamente. 

Elementos textuais de diferentes categorias gramaticais compõem temas, que, por sua 

vez, sustentam frames. O frame, que é traduzido da língua inglesa como “moldura”, funciona 

como um rótulo que nos orienta a imaginários sociodiscursivos. O esquema abaixo 

sistematiza uma melhor compreensão sobre como tal movimento ocorre: 

 
Figura 20 – Sistematização da condução dos elementos textuais aos imaginários 

Elementos textuais Temas Frames Imaginários 
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Quanto à proposta de análise com base no processo de transação, os princípios de 

alteridade, pertinência, influência e regulação serão apurados a partir das observações dos 

dados obtidos pela análise do processo de transformação. As mudanças apresentadas nos 

frames manifestados nas diferentes décadas analisadas servirão de fonte de observação de 

possíveis alterações que se referem ao processo de transação e seus princípios. No que diz 

respeito à alteridade, por exemplo, a identificação de possíveis oscilações de identidade 

sofridas ao longo do tempo pelos sujeitos participantes do contrato estudado só será viável 

mediante a análise das potenciais mudanças ocorridas quanto aos frames originados pelas 

capas em cada época distinta. 

Ou seja, é apenas a partir da observação da mudança de paradigmas quanto à 

retratação da mulher apresentada discursivamente ao longo dos anos no corpus em apreço que 

poderão ser observados quaisquer tipos de mudança no que diz respeito à identidade dos 

sujeitos comunicativos em questão. Daí serão então identificadas possíveis alterações relativas 

a EUe, no corpus a ser analisado, e TUd, a potencial leitora de Claudia, com base nos 

imaginários propagados. 

O mesmo caminho de análise será seguido com relação ao princípio de pertinência, 

visto que a abordagem de diferentes temas pelas capas analisadas em épocas diversas nos 

indicará mudanças concernentes aos conhecimentos partilhados socialmente em referência ao 

papel social da mulher no Brasil. Já o princípio da influência, concernente ao objetivo de 

atuação de um sujeito sobre o comportamento do outro, também será analisado a partir das 

mudanças identificadas com base na análise do processo de transação, pois considerando-se o 

imaginário de mulher identificado nas capas em análise será possível perceber também o tipo 

de comportamento que a publicação desejou incentivar em épocas determinadas. 

É importante que se ressalte que, como já exposto, em conformidade com a Teoria 

Semiolinguística, o aparato da comunicação humana é composto por parceiros (EUc e TUi) e 

protagonistas (EUe e TUd). Dessa forma, em se tratando da revista Claudia, o TUd se 

apresenta como um estereótipo pronto de feminilidade, um conjunto de traços compartilhados 

coletivamente sobre o que se entende como mulher em um determinado contexto: a mulher 

brasileira. 

6.2. Afinal, quem é Claudia? O corpus sob análise 

 
Depois de apresentada a metodologia de pesquisa, as duas próximas seções 

apresentam os movimentos de análise divididos em duas etapas que se completam: uma
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investigação qualitativa e outra quantitativa. Posteriormente, o capítulo se encerra com 

ponderações acerca dos dados obtidos. 

6.2.1. Observando as faces de Claudia: uma análise qualitativa das capas 

 
Partindo do pressuposto de que imaginários são dispositivos sociais dinâmicos que se 

alteram ao longo do tempo, a investigação das capas de Claudia, em perspectiva diacrônica, 

pode oferecer grande contribuição no que diz respeito à compreensão do objeto em questão, 

visto sua propriedade de comunicação direta com as massas. 

Antes de iniciar qualquer movimento de análise do corpus disponível, é 

imprescindível que se retome, conforme já mencionado em capítulo específico, o TUd 

projetado pela editora, o público-alvo de Claudia. A revista surgiu em 1961 com a proposta 

de atender aos anseios de um perfil feminino específico: a mulher mais madura, de classe 

média, já casada e mãe. Assim sendo, ao evitar as leitoras mais jovens, Claudia já nasce com 

a intenção de atingir a leitora já estabilizada em muitos aspectos, inclusive financeiramente. 

Atualmente, segundo consta em material disponível no site oficial da Editora Abril, o 

perfil consumidor de Claudia permanece similar ao de antigamente, sendo 88% do público 

leitor composto por mulheres, 58% entre 25 e 49 anos e 62% pertencentes às classes A e B. 

Desse modo, deve-se entender a leitora padrão de Claudia como a mulher adulta brasileira de 

classe média, sendo a identificação de tal perfil de suma importância para fins de análise e 

interpretação de resultados. 

Nesta seção, capas da revista publicadas nas décadas de 80, 90, 2000 e 2017 são 

analisadas individualmente, a fim de que observações pontuais, relativas a cada década, 

possam ser posteriormente comparadas. Assim, é esperado que, ao final dessa etapa, seja 

possível que aspectos relativos aos imaginários sociodiscursivos difundidos pelo corpus sejam 

devidamente identificados. 

 Edição 258 - Junho de 1985
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Figura 21 – Revista Claudia, junho de 1985 

 
A edição número 285 de Cláudia, publicada em junho de 1985, traz em sua capa a 

atriz Bruna Lombardi. Na época, Bruna se preparava para interpretar o personagem Reinaldo 

Diadorim em Grande Sertão: Veredas, minissérie exibida pela TV Globo baseada no livro 

homônimo de João Guimarães Rosa22. A publicação se apresenta dividida em cinco 

chamadas: “Beleza”, “Moda”, “Cozinha”, “Bruna Lombardi”, “Sidney Sheldon” e 

“Eletrodomésticos”. 

As chamadas são seguidas dos seguintes textos: 

 
Título Subtítulo 

Beleza “Dicas para você usar os novos tons de maquiagem” 
 
 

22 A adaptação de Grande Sertão: Veredas foi ao ar em 1985. Na trama, o personagem Reinaldo Diadorim, 

interpretado por Bruna Lombardi, é o jagunço por quem Riobaldo se apaixona. Ao final da narrativa, apenas 

após sua morte, é revelado que Diadorim era, na verade, uma mulher disfarçada de homem a fim de se agregar 

aos jagunços da região. Assim, percebe-se a personagem reservada a Bruna Lombardi como uma rica de 

discussões acerca das possibilidades da mulher na sociedade. 
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Moda “Para enfrentar o frio, o melhor do estilo clássico: manteaux, casacos 

e conjuntos. / Para curtir a meia-estação, roupas esvoaçantes e 
coloridas.” 

Cozinha “Cardápios para um lindo jantar a dois” 

Bruna Lombardi “muda o visual e dá uma virada na sua carreira” 

Sidney Sheldon “em entrevista exclusiva, revela: ‘Os homens não sabem mais lidar 
com as mulheres” 

Eletrodomésticos “As novidades em eletrodomésticos que podem mudar sua vida” 

Quadro 4 – Chamadas da edição de junho de 1985 

 
No que diz respeito ao processo de identificação, nota-se, pelos temas identificados, a 

ativação de um frame majoritariamente relativo ao domínio doméstico, sendo casa, família e 

beleza temas de maior relevância, como mostra o quadro abaixo: 

 

Temas Elementos textuais 

Moda/Beleza Tons de maquiagem, manteaux, casos, conjuntos, roupas, visual 

Casa/Cozinha Cardápios, jantar, eletrodomésticos 

Relacionamento Orgasmo, jantar a dois, namorado, homens, mulheres 

Trabalho Carreira 

Quadro 5 – Processo de identificação na edição de junho de 1985 

 
Antes de prosseguir com a análise, é relevante que pressupostos da Teoria 

Semiolinguística já apresentados no segundo capítulo do presente trabalho sejam resgatados. 

No que diz respeito à organização dos sujeitos nos atos de linguagem, sabe-se que TUd é uma 

projeção feita pelo EUc. Ao projetar um destinatário ideal, presumido pela editora como 

portador de certas caraterísticas, a publicação se utiliza do reforço de estereótipos para que 

seu propósito comunicativo seja alcançado. Ou seja, no intuito de fazer com que a revista seja 

atraente à potencial consumidora, ao idealizar a mulher brasileira de classe média como 

público-alvo, a revista reforça os imaginários sociodiscursivos acerca da feminilidade em tais 

contextos. 

Assim sendo, a equipe editorial, na função de EUc, assume a mentoria do processo do 

dizer, que é estrategicamente enunciado pela publicação (EUe), de modo que a mesma se 

mostre apelativa ao seu público-alvo. A análise então nos revela que tal público  é  

identificado como alguém que se ocupa com assuntos relacionados às tarefas domésticas e à 

vida a dois. É inevitável que se faça a conexão entre as menções de beleza e relacionamentos, 

visto que, como será retratado posteriormente, até os dias atuais os padrões de beleza 

femininos são buscados com a intenção de se satisfazer padrões socialmente impostos. 

No que diz respeito à categoria de ação, é interessante a observação das expressões 

“mudar sua vida”, “enfrentar o frio” e “dá uma virada na sua carreira”. As três orações
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sugerem a ideia de força e determinação, imprimindo, num primeiro momento, considerável 

efeito patêmico à expressão verbal da capa. Porém, é necessário que se note que tais 

expressões, apesar de insinuarem as acepções citadas, reforçam os temas ativados pelo 

processo de identificação já mencionados. 

De acordo com a capa, as novidades que podem mudar a vida da mulher são aparelhos 

eletrodomésticos, mas sem que haja efetivamente uma alteração de rotina. Tais lançamentos 

trazem mais praticidade ao cotidiano feminino, mas não revertem suas atribuições de 

responsáveis pelos serviços da cozinha. Já a experiência da modelo Bruna Lombardi, que “dá 

uma virada na carreira”, apresenta uma relação ambígua no que diz respeito à “mudança de 

visual”. O período “Bruna Lombardi muda o visual e dá uma virada na carreira” não deixa 

claro se o conectivo “e” apresenta sentido de sequência temporal ou consequência, já que, 

como afirma Azeredo (2014), ambos os efeitos semânticos são possíveis em se tratando de 

orações aditivas: 

E pode ligar orações que expressam fatos cronologicamente 

sequenciados. Associados ou não numa relação de causa e efeito: 

 O sinal ficou verde e os carros arrancaram em alta 

velocidade. 

(fatos em ordem apenas cronológica) 

 A fumaça invadiu o quarto e as crianças começaram a tossir. 

(fatos em sequência de causa e efeito) (AZEREDO, 2014, p. 303) 

Isto posto, uma vez que o sucesso profissional da personalidade em questão pode ser 

entendido como consequência de sua mudança de aparência física, percebe-se que a única 

menção feita pela capa acerca do tema trabalho apresenta o êxito profissional como um fator 

condicionado ao encaixe nos padrões estéticos vigentes. É importante que se ressalte que 

Bruna Lombardi é atriz e modelo que fez muito sucesso na década de oitenta e que muito 

chamava a atenção do público por sua beleza. 

No que tange ao verbo enfrentar, em “enfrentar o frio”, vê-se novamente a utilização 

de um verbo de forte carga patêmica em um contexto diverso. O assunto agora tratado é 

moda, sendo apresentadas às consumidoras opções para que se atravesse o inverno de maneira 

confortável e, novamente, dentro dos padrões impostos. 

Quanto às categorias de qualificação, nota-se a escolha de adjetivos de avaliação 

positiva, sendo absolutamente todos apresentados como modificadores de nomes relacionados 

aos temas já constatados pela análise: beleza, vida doméstica e relacionamento. Assim, 

identificam-se os seguintes elementos textuais: novos tons de maquiagem, o melhor do estilo
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clássico, roupas esvoaçantes e coloridas e um lindo jantar a dois. Tais ocorrências 

manifestam o contexto de vida feminina desconectado da realidade pública que a cerca, sendo 

os problemas sociais, muitos até mesmo próprios da condição feminina, ainda não abordados 

em publicações específicas para mulheres, denunciando assim a falta de espaço das mesmas 

no que diz respeito às discussões universais. 

Assim, a análise da capa em questão detona os imaginários sociodiscursivos acerca da 

mulher brasileira de classe média da década de 1980. Nota-se a disseminação da ideia de uma 

mulher alheia aos fatos sociais, que se ocupa apenas de ocorrências pessoais ligadas ao seu 

lar, seu relacionamento amoroso e sua aparência física. 

 Edição 405 - Junho de 1995
 

Figura 22 – Revista Claudia, junho de 1995 

 

A capa edição de número 405, publicada em junho de 1995, é estampada pela 

jornalista Cynthia Benini, que na época da publicação da revista trabalhava como modelo 

ainda em ascensão. Sua então pouca visibilidade midiática pode ser percebida pela ausência 

de seu nome na publicação, o que confirma que seu rosto era pouco conhecido pelo grande 
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público. Anos depois, após algumas participações em novelas e em um reality show, Cynthia 

ganha notoriedade ao se tornar âncora e redatora de telejornais nacionais do SBT. 

No material em questão, Cynthia aparece com os cabelos curtos e roupas que cobrem  

o corpo, em uma imagem pouco sensualizada. As chamadas, organizadas em sete seções, 

apresentam-se da seguinte forma: 

 

Título Subtítulo 

Educar bem nossos filhos Você pode vencer o desafio destes tempos difíceis 

- Cinco regras de organização para melhorar (MUITO) sua 
vida em casa e no trabalho 

Sexo com um novo amor Confie em você, esqueça o que aconteceu e... seja feliz 

- Tudo o que precisa saber para ter um lindo jardim dentro de 
casa 

- Pulôver e twin-set fazem o look chique deste inverno 

Hollywood O lado brutal dos homens famosos 

50 cortes de cabelo - 

Quadro 6 – Chamadas da edição de junho de 1995 

 

O frame ativado que conduz o interlocutor ao imaginário sobre a feminilidade se 

assemelha ao do exemplar anterior, publicado exatamente dez anos antes, tendo desta vez, 

porém, a diferença de que os temas trabalho e família são expostos de maneira mais direta. 

Dessa forma, é possível que se organize um quadro de identificação dentro de campos 

semânticos específicos da maneira que se segue: 

 

Tema Elementos textuais 

Moda/Beleza Pulôver, twin-set, look, cortes de cabelo 

Casa/Cozinha Casa (2x), jardim 

Ralacionamento Sexo, amor 

Família Filhos 

Carreira/Finanças Trabalho 

Quadro 7 – Processo de identificação na edição de junho de 1995 

 

Ainda no que se refere ao processo de identificação, é relevante que se ressalte a 

utilização dos substantivos desafio, recomeço e organização, que apresentam visada patêmica 

estimulante e, no caso da capa analisada, contribuem para uma ressignificação da 

representação social da mulher, reforçando a tese de que o discurso auxilia na renovação e 

difusão de imaginários. Recomeço é utilizado para se referir à possibilidade de que a mulher 

conheça novos parceiros sexuais, o que revela o reconhecimento do processo de libertação 

sexual feminina, visto que a tradição tende a condicionar a atividade sexual das mulheres à 

discrição. Organização, por sua vez, é concernente à melhora do cotidiano, tanto em casa
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quanto no trabalho, que dessa vez é mencionado de maneira direta, anunciando a rotina 

profissional como uma parte integrante da vida da mulher brasileira de classe média. 

Os verbos vencer, saber e melhorar apresentam proximidade semântica e indicam a 

mesma visada de incentivo. A análise do contexto em que tais termos se encontram indica a 

incitação de um aperfeiçoamento de mulher doméstica, que deve vencer o desafio de educar 

os filhos, saber cultivar um lindo jardim dentro de casa e melhorar sua vida em casa e no 

trabalho. 

As categorias de qualificação são validadas por dois adjetivos que, assim como as 

categorias de ação anteriormente citadas, endossam o imaginário doméstico de feminilidade: 

lindo e alegre reafirmam um ideal de vida feminina cercada pelo que é despretensioso e belo. 

Já, brutal e difíceis representam as dificuldades que as mulheres devem superar, todos 

novamente relacionados às temáticas já identificadas pela categoria de identificação: homens 

e família (o lado brutal dos homens famosos / educar bem nossos filhos em tempos difíceis.) 

 Edição 527 - Agosto de 2005
 

Figura 23 – Revista Claudia, agosto de 2005 
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A edição 527 de Claudia, publicada em agosto de 2005, traz em sua capa Glória Pires, 

renomada atriz brasileira. A publicação traz apenas o rosto sorridente de Glória, com 

maquiagem discreta e sem a exploração de seu corpo. É interessante que se note que, no ano 

em edição, 2005, a atriz tinha quarenta e dois anos de idade, superando assim a tendência de 

exposição de apenas mulheres mais jovens em capas de revistas femininas. 

Sem maiores descrições e com a ausência de ditos relatados por parte da atriz, Glória 

Pires é referida pela revista como “a estrela mais amada do Brasil”, denotando assim o 

reconhecimento do grande público pelo seu trabalho. 

Percebe-se que a capa estrelada por Glória Pires apresenta uma quantidade 

consideravelmente maior de texto em comparação às edições analisadas anteriormente. Desse 

modo, é conveniente que se destaquem apenas as chamadas mais relevantes, que são as 

seguintes: 

Título Subtítulo 

Pequenas mudanças 

emocionais, resultados 
gigantescos 

Abras as portas para uma nova vida 

A dieta de Jesus O que ele comia há dois mil anos é o que a ciência considera 
agora o mix ideal 

O taoísmo e o amor Sábios chineses ensinam: o yin e o yang trazem harmonia ao 
seu coração 

Homens no raio-x Esta edição vai mudar para sempre o jeito como você vê os 
homens (...) 

Glória Pires A estrela mais amada do Brasil 

Condoleezza x Hillary O próximo grande duelo americano 

A juventude da sua pele Biometrologia, Fraxel, Titan... (...) 

Mães, filhas e cabelos Um poderoso ritual de amor 

Aborto Por que a mulher ter o direito de decidir mete medo em tanta 
gente 

Quadro 8 – Chamadas da edição de agosto de 2005 

 

Os temas explorados nas edições já analisadas, dos anos de 1985 e 1995, reaparecem 

na publicação em questão, com exceção do tópico casa. Além da citada ausência, nota-se 

também, assim como na edição da década de 90, a adição de novas temáticas. É notável que 

os direitos da mulher passam a ser, mesmo que de maneira ainda discreta, mencionados. A 

alusão à condição psicológica em “pequenas mudanças emocionais” e o questionamento do 

direito ao aborto são temas que indicam uma nova tendência de debate acerca do bem-estar 

feminino sob um ponto de vista individualizado, agora independente das relações amorosas ou 

familiares. Assim sendo, a partir do processo de identificação, pode-se organizar o seguinte 

quadro: 
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Temas Elementos textuais 

Moda/Beleza Juventude da pele, cabelo, biometrologia, fraxel, titan 

Relacionamento Homens (2x), coração, amor 

Família Filhos, paternidade, mães, filhas 

Carreira/Finanças Condoleezza, Hillary 

Direitos Mudanças, resultados, aborto, direito 

Quadro 9 – Processo de identificação na edição de agosto de 2005 

 

Deve-se ressaltar que, apesar de não haver menção direta na capa sobre o cotidiano 

profissional da mulher brasileira, são citados os nomes de Condoleezza Rice e Hillary 

Clinton. Na época da publicação, Condoleezza era secretária de estado dos Estados Unidos, a 

serviço do mandato do então presidente George W. Bush. Já Hillary, que mais tarde (2016) se 

candidataria à presidência do mesmo país, ocupava o papel de senadora. Dessa maneira, a 

capa aponta os novos espaços ocupados pelas mulheres, que passam a assumir papéis de 

destaque em ambientes improváveis até pouco tempo antes. 

Além de citar mulheres com papéis sociais relevantes, a edição em questão, como já 

afirmado anteriormente, refere-se diretamente ao aborto como um direito feminino. É 

extremamente importante que se observe que tal enunciado é acompanhado do substantivo 

medo, que não se refere à mulher. O medo mencionado é o da sociedade, que teme que a 

mulher obtenha o direito ao aborto, uma vez que o mesmo “mete medo em tanta gente. ” 

Porém, se na edição 527 (agosto de 2005), a mulher é a agente causadora de tal 

sentimento de ameaça, deve-se notar que, apesar de não haver uma menção direta ao 

substantivo em questão, na edição de número 405 (junho de 1995), analisada anteriormente, é 

citado o “lado brutal dos homens famosos”, o que alude ao sentimento de medo da mulher que 

se encontra vulnerável ao comportamento agressivo dos homens. 

O termo dieta, em destaque na capa, induz as leitoras a acreditarem, num primeiro 

momento, tratar-se de algum método de emagrecimento. Contudo, refere-se a um conteúdo de 

caráter científico sobre alimentação, tema ausente nas publicações apresentadas 

anteriormente. 

No que diz respeito às categorias de qualificação, diferentemente do que ocorre nas 

outras edições, não há adjetivos ou locuções que adicionem sentidos mais significativos que 

contribuam com a construção do imaginário do domínio doméstico. 

Devido ao conteúdo textual extenso que se vê no material, variados verbos e locuções 

podem ser identificados na capa da edição 527. Todavia, a análise atenta sob a perspectiva da 

categoria de ação revela que, assim como ocorre nas edições anteriores, a tendência da 

organização alocutiva do texto se faz presente. 
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Nos trechos “abra as portas para uma nova vida”, “esta edição vai mudar para sempre 

o jeito como você vê os homens”, “experimente” e “você vai aprender a entrevistar uma 

parede”, nota-se novamente a finalidade prescritiva da comunicação por intermédio de uma 

interlocução direta e objetiva com TUd. 

 Edição 645 - Junho de 2015
 

Figura 24 – Revista Claudia, junho de 2015 

 
A capa da edição de Claudia publicada em junho de 2015 é estrelada pela atriz Letícia 

Spiller. Letícia é conhecida do público brasileiro de longa data, tendo trabalhado ainda na 

adolescência como assistente de palco da apresentadora Xuxa Meneghel e, posterirormente, 

atuado como atriz em muitas produções da televisão brasileira. Na época da publicação 

analisada, aos 42 anos, Letícia integrava o elenco da novela I love Paraisópolis, produzida e 

transmitida pela TV Globo. 
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A atriz aparece na capa com sorriso tímido e olhar marcante, sem que, novamente, 

haja um movimento de sensualização23 de seu corpo feminino. Nota-se que as chamadas da 

capa em apreço não diferem muito das analisadas anteriormente, sendo organizadas do 

seguinte modo: 

 

Título Subtítulo 

Beleza por inteiro Corte versátil (...), primers coloridos (...), mais energia já 

Vale a pena fazer seguro? 12 tipos que merecem o investimento. Tem até contra 
inadimplência! 

Avó x mãe Conselhos dos profissionais para lidar com os conflitos na 
educação das crianças 

Relato do front A emocionante história de uma brasileira em um campo de 
refugiados no Líbano 

Check-list do desapego Ajudamos você a se livrar dos excessos e ganhar tempo 
para focar no que dá prazer 

Moda inverno Botas, casacos, saias e calças para encarar o frio com estilo 

Letícia Spiller “Quando os quarenta chegaram, nem tive tempo para 
pensar na idade” 

Química do amor A ciência explica as razões do coração. 
Dica: A combinação hormonal pode ajudar você a 

encontrar sua alma gêmea. / Cinco casais mostram que os 

iguais se atraem. 

Quadro 10 – Chamadas da edição de junho de 2015 

 

A análise das chamadas mostra a recorrência de alguns temas, denunciando que 

determinados traços resistem ao longo de três décadas como características essenciais do que 

se espera da mulher brasileira de classe média. A partir da análise sob a perspectiva do 

processo de identificação, nota-se novamente a ativação do mesmo frame já visto nas edições 

anteriores publicadas em 1985, 1995 e 2005. 

No que tange à categoria de qualificação, pode-se perceber novamente a utilização 

majoritária de adjetivos de avaliação positiva relacionados aos temas da beleza e do 

relacionamento amoroso, como se vê em “cabelo versátil”, “primers coloridos” e “alma 

gêmea.” Já o adjetivo “emocionante”, encontrado em “a emocionante história de uma 

brasileira em um campo de refugiados no Líbano”, por se referir a uma experiência 

relacionada a um problema social, tema pouquíssimo presente nas edições analisadas 

anteriormente, mostra uma possível tendência de tratamento de novas temáticas relativas a 

questões concernentes à sociedade: 

 

 

23 É interessante lembrar que na década de 90 Letícia Spiller atingiu o status de símbolo sexual ao interpretar a 

sensual personagem Babalu na novela Quatro Por Quatro (TV Globo, 1994) 
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Temas Elementos textuais 

Beleza/Beleza Beleza, corte, primers, moda, botas, casacos, saias, calças, 
estilo 

Relacionamento Amor, coração, alama gêmea, casais 

Família Avós, mães, crianças, educação 

Dinheiro/Finanças Seguro, investimento, inadimplência 

Quadro 11 – Processo de identificação na edição de junho de 2015 

 

Apesar das notórias semelhanças entre os temas abordados nas capas até agora 

analisadas, publicadas ao longo de quatro décadas, deve-se ressaltar as pequenas diferenças 

que se mostram de maneira tímida nas publicações em apreço. Assim como a edição de 2005, 

ao citar Condoleezza Rice e Hillary Clinton, a capa de 2015 também indica de maneira mais 

direta a ocupação de novos espaços pelas mulheres ao relatar a experiência de uma brasileira 

em um campo de refugiados no Líbano, o que indica um possível movimento de transição no 

que diz respeito ao imaginário de mulher brasileira de classe média veiculado pela revista 

Claudia depois da virada do ano 2000. 

É também pertinente que se note que os temas “casa” e “cozinha”, presentes nas 

edições dos anos 80 e 90, deixam de ser abordados de maneira direta a partir da década de 

2000, denotando mais uma alteração da representação da mulher brasileira de classe média 

que passa a preterir as tarefas domésticas. 

Porém, deve-se notar que, além da repetição de muitos temas, há também indícios 

linguísticos, como a organização alocutiva do texto, que denotam a persistência de EUc em 

projetar um TUd necessitado de prescrições comportamentais. Logo, conclui-se que, mesmo 

com o passar de quase quarente anos, em 2015 a revista Claudia ainda apresenta a 

característica de um manual em que orientações para o comportamento feminino podem ser 

encontradas. 

Por conta do anúncio de um novo direcionamento editorial realizado em 2017, a 

presente dissertação apresenta a análise de duas edições publicadas na década de 2010. Após 

o exame da capa de junho de 2015, estrelada por Letícia Spiller, será realizada no próximo 

tópico a observação da edição de outubro de 2017, a primeira publicada depois do novo 

posicionamento de Claudia. 
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 Edição 673 – Outubro de 2017
 

Figura 25 –Revista Claudia, outubro de 2017 

 
A capa da edição de Claudia publicada em outubro de 2017 é estampada por Fernanda 

Lima. Tendo iniciado sua carreira como modelo, Fernanda Lima teve breve experiência na 

TV Globo como atriz, estabilizando-se na emissora, porém, como apresentadora. 

Em outubro de 2017, época em que a edição em apreço foi publicada, Fernanda 

comandava o programa Amor & Sexo, que estreou em 2009 e teve seu cancelamento 

anunciado no final de 2018. A atração abordava de maneira direta temas até então pouco 

tratados pela mídia de massa, como feminismo e representatividade das minorias sociais. 

Assim, por se referir a temas polêmicos, o programa dividia a opinião pública, sendo julgado 

por alguns como transgressor e inapropriado para a exibição em TV aberta, conforme se vê 

em notícia publicada no site da UOL24 em dezembro de 2018: 

 

 
 

24 https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/boicotado-e-polemico-amor-sexo-tem-pior- 
temporada-da-historia-no-ibope--23777?cpid=txt Acessado em 27 de abril de 2019. 

https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/boicotado-e-polemico-amor-sexo-tem-pior-temporada-da-historia-no-ibope--23777?cpid=txt
https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/boicotado-e-polemico-amor-sexo-tem-pior-temporada-da-historia-no-ibope--23777?cpid=txt
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Neste ano o Amor & Sexo passou a ser alvo de boicotes organizados 

nas redes sociais. Fãs do presidente Jair Bolsonaro acusaram o 

programa de ser pautado por interesses de partidos de esquerda, como 

PT e PSOL, e de estimular a sexualidade infantil. [...] Após ser 

chamada de “imbecil com discurso esquerdista” pelo cantor Eduardo 

Costa nas redes sociais, Fernanda Lima abriu queixa por calúnia, 

injúria e difamação contra o sertanejo. [...] A controvérsia ocorreu 

quando Fernanda fez um editorial na edição do programa que foi ao ar 

em 6 de novembro. “Vamos sabotar a engrenagem desse sistema 

homofóbico, racista, patriarcal, machista e misógino”, discursou a 

apresentadora. 

 

Foi no ano anterior ao cancelamento de Amor & Sexo que Fernanda Lima, com roupas 

brancas e sorridente, estrelou a capa da edição 673 de Claudia, publicação especial em que é 

anunciado um novo direcionamento da revista, representado por #EuTenhoDireito. 

As chamadas da capa se organizam da seguinte maneira: 

 
Título Subtítulo 

Fernanda Lima “Hoje tenho força para encarar os machistas e dizer: cala a 
boca” 

#EuTenhoDireito De ter o corpo que eu quiser 

Não ser vítima de violência 

Não sofrer preconceito racial 

Viver minha identidade de gênero 

Ser LIVRE e FELIZ! 

Quadro 12 – Chamadas da edição de outubro de 2017 

 

No caso da publicação em questão, nota-se que os temas abordados são sensivelmente 

diferentes dos tratados nas edições antes analisadas. É interessante notar, por exemplo, que a 

menção ao corpo feminino, tratado repetidamente nas outras edições sob a perspectiva da 

beleza, é abordado de maneira distinta na edição em apreço. Dessa vez não é possível que 

sejam observados comentários prescritivos sobre os corpos das mulheres. Pelo contrário, a 

menção ao “direito de ter o corpo que eu quiser” estimula a aprovação social de padrões de 

beleza variados, sem imposições e a partir de uma proposta de aceitação e representatividade. 

O quadro abaixo, relativo à análise sob a perspectiva da categoria de identificação, 

denota então um novo olhar oferecido por Claudia à mulher brasileira em sua edição 

manifesto, evidenciado pela compreensão do feminino a partir de um novo viés. 

 

Temas Elementos textuais 

Abuso Violência, preconceito, vítima, machistas 

Representatividade/Direito Identidade de gênero, corpo, direito (2x) 

Quadro 13 – Processo de identificação na edição de outubro de 2017 
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A propósito, partindo para a análise da categoria de ação, deve-se notar que, ao lado de 

“quiser”, os verbos “tenho força”, “dizer”, “tenho coragem”, “encarar os machistas”, “não ser 

vítima”, “não sofrer”, “viver” e “ser” evidenciam a abordagem do direito feminino de 

expressão e atuação, superando assim a então determinação inflexível de comportamentos que 

se percebe nas capas anteriores. Tal mudança de abordagem é reforçada pela restrição da 

organização alocutiva e do uso de verbos em primeira pessoa na capa agora analisada, 

características que além de evitar a prescrição de comportamentos, situam a mulher em um 

espaço de protagonismo. 

No que diz respeito à categoria de qualificação, também diferentemente do que se 

pôde observar nas edições anteriores, na edição 673 (outubro de 2017) os adjetivos utilizados 

não se referem às condições de beleza, mas de bem-estar pessoal, como se pode notar em “ser 

LIVRE e FELIZ”, que se encontram, inclusive, evidenciados pelo uso de letras maiúsculas. 

Tais observações a respeito da edição 673 (outubro de 2017) confirmam a intenção da 

Editora Abril que, em agosto de 2017, anunciou o novo posicionamento da revista Claudia. A 

partir do novo direcionamento, a publicação se compromete a rever a abordagem dos temas 

tratados até então, sob o argumento de que atualmente as mulheres vivem uma nova realidade 

e, consequentemente, almejam novas possibilidades de reconhecimento. 

#EuTenhoDireito dá visibilidade e repercussão às causas femininas já 

conquistadas, muitas vezes silenciosamente, como o direito de 

escolher não ter filhos, de deixar a carreira corporativa para 

empreender, de disputar a mesma oportunidade de trabalho e salário 

que os homens ou de viver feliz com a orientação sexual com a qual 

ela se identifica. (Claudia Online, 200725) 

 

Assim, nota-se que é apenas no final da década de 2010 que se pode observar uma 

mudança significativa no que diz respeito aos imaginários sociodiscursivos sobre o feminino 

que circulam nas capas da revista Claudia. É importante também salientar que a alteração que 

se pode notar não ocorre casualmente, sendo resultado de todo um projeto elaborado 

coletivamente pela equipe da editora, uma vez que a capa, na condição de EUe, é um produto 

das estratégias desenvolvidas por EUc, o corpo editorial, na tentativa de atingir o interesse de 

seu público-alvo (TUd). 

Depois de realizada a análise das capas das edições 285 (janeiro de 1985), 405 (junho 

de 1995), 527 (agosto de 2005), 645 (junho de 2015) e 673 (outubro de 2017) de Claudia, que 

oferecem  alguns indicativos  de  conclusão quanto  às  hipóteses levantadas,  será  exposta, na 

 

25 Disponível em <https://claudia.abril.com.br/noticias/claudia-lanca-novo-posicionamento-eutenhodireito/>. 

Acesso em 25 mar. 2019 
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próxima seção, uma análise quantitativa de dados a fim de que as observações até aqui obtidas 

possam ser confirmadas. Desse modo, será possível que se note a recorrência com que os 

temas até agora identificados pelo processo de análise qualitativa se apresentam ao longo dos 

anos nas capas da revista Claudia. Assim sendo, será finalmente possível considerar, com 

segurança, eventuais alterações que digam respeito aos imaginários sociodiscursivos acerca da 

feminilidade em circulação nas capas da revista em apreço ao longo do tempo. 

6.2.2. O comportamento de Claudia ao longo dos anos: uma análise quantitativa 26 27
 

 
Visto que na seção anterior pôde-se identificar um possível movimento de mudança no 

que diz respeito aos imaginários acerca do gênero feminino nas capas de Claudia, pretende-se 

agora confirmar tal tendência. Assim sendo, por intermédio da análise de um volume maior do 

corpora, busca-se a confirmação de mais detalhes quanto às compreensões de mulher ao 

longo dos anos apresentadas nas suas capas e os futuros caminhos que a revista aparenta 

seguir no que diz respeito às representações em questão. 

Conforme já informado no início do capítulo, nesta subseção é realizada a análise de 

doze capas: três publicadas na década de 80, mais três nos anos 90, outras três nos anos 2000 

e seis provenientes da década de 2010. 

Há um número maior de capas veiculadas na década de 2010 por conta da já citada 

mudança do direcionamento editorial anunciado pela equipe de Claudia em outubro de 2017. 

Tal fato se mostra como de aparente relevância no que diz respeito aos objetivos da pesquisa 

apresentada nesta dissertação, que pretende flagrar uma possível transição dos imaginários 

sociodiscursivos que circulam nas capas da revista. 

 Década de 1980

 
O primeiro momento da análise quantitativa dará conta da observação das escolhas 

linguísticas que se notam nas capas das edições 280 (janeiro de 1985), 297 (junho de 1986) e 

304 (janeiro de 1987) da revista Claudia. Assim como ocorrerá no movimento de análise das 

demais décadas de interesse da presente pesquisa — anos 90, 2000 e 2010 —, será realizado o 

levantamento dos temas abordados a fim de que sejam identificados frames relacionados aos 

imaginários de mulher presentes no corpus analisado. 

 

26 Deve-se salientar que, a fim de que resultados consistentes sejam obtidos, alguns termos aparentemente 

relevantes serão desconsiderados. É o caso de sexo, que em um primeiro momento poderia ser considerado como 

um substantivo relativo ao tema relacionamento, mas consta na edição 297 na chamada “como falar de sexo com 

seus filhos”. O mesmo ocorre com o adjetivo magra, que na edição Ano 57/nº8 aparece em “Carmen Lúcia: 

Mais magra e insone, ela deixa a presidência do STF”, não se referindo, portanto, ao tema moda/beleza. 
27 O corpus analisado consta em anexo apresentado ao final do texto, a partir da página 138. 
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Gráfico 1 – Temas abordados nas edições 280, 297 e 304 

 
Os dados obtidos pela análise quantitativa do corpus disponível confirmam o que já se 

observara nos resultados da análise qualitativa, que os temas moda/beleza, relacionamento e 

casa/cozinha se apresentam como os mais abordados nas capas de Claudia na década de 80. É 

importante ressaltar que moda/beleza é a temática de maior relevância, apresentando mais que 

o dobro da recorrência que o tema relacionamento, o segundo mais popular. 

O quadro a seguir revela o resultado da análise da compilação de temas das capas das 

edições 280 (janeiro de 1985), 297 (junho de 1986), 304 (junho de 1987). Sendo moda/beleza, 

relacionamento e casa/cozinha as abordagens de maior reincidência nas capas analisadas, 

nota-se, na década em apreço, um imaginário de mulher “bela, recatada e do lar”28, embasado 

por um frame constituído pelos elementos textuais identificados nas capas. 

 

Gráfico 2 – Compilação dos temas abordados nas edições 280, 297 e 304 
 
 

28 Tema já tratado na nota de número 10, na página 35. 
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 Década de 1990

 
A análise das capas publicadas ao longo da década de 90 — 365 (fevereiro de 1992), 

380 (maio de 1993) e 439 (abril de 1998) —, indica a manutenção dos temas tratados por 

Claudia na década de 80. Se a edição 280 (janeiro de 1985) surpreende por não tratar 

majoritariamente do tema moda/beleza, ocorre a retomada da referida temática de maneira 

prevalecente nas demais edições. 

Nota-se também que, das três capas analisadas, a maior diferença que se identifica em 

comparação às capas publicadas na década anterior é a menor abordagem ao tópico 

casa/cozinha, substituído por família. Desse modo, é novamente perceptível a grande 

relevância de abordagem dos temas moda/beleza e relacionamento, revelando a aparência 

física, com larga vantagem, e as relações amorosas os objetos de maior recorrência no corpus 

examinado. 

 

Gráfico 3 – Temas abordados nas edições 365, 380 e 439 

 
Como é possível notar no gráfico 3, a análise geral das capas publicadas na década de 

90, disponíveis em anexo para exame, indica poucas alterações de temas abordados em 

comparação à década anterior. 

Percebe-se como dado relevante uma menor abordagem ao tema casa/cozinha, o que 

poderia, em primeiro momento, indicar uma tendência de alteração do imaginário acerca da 

mulher brasileira em comparação à década anterior. Porém, o maior espaço destinado ao tema 

família sugere, nos anos 90, a preservação do traço “doméstico” na ativação do frame em
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questão, visto que, dentre outras características que emolduram a figura da mulher, cabe a ela 

também servir à família no espaço do lar. 

O tema carreira/finanças, assim como na década anterior, apresenta-se de maneira 

discreta, indicando que, apesar de a mulher de classe média ter acesso ao mercado  de 

trabalho, tal tema não é relevante no que diz respeito à constituição do frame concernente ao 

feminino no Brasil dos anos 90. 

 

Gráfico 4 – Compilação dos temas abordados nas edições 365, 380 e 439 

 

 Década de 2000

 
De acordo com o que se nota nos gráficos a seguir, o mapeamento individual das capas 

das edições 9 (setembro de 2002), 44 (fevereiro de 2005) e 567 (dezembro de 2008) de 

Claudia, mostra que, seguindo o padrão das décadas anteriores, não há surpresas no que diz 

respeito às expectativas do propósito discursivo das capas examinadas. 

 

Gráfico 5 – Temas abordados nas edições 9, 44 e 567 
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Conforme explicitado no gráfico que se segue, a análise geral das capas disponíveis 

indica, mais uma vez, pouca flexibilidade com relação aos temas tratados por Claudia. Assim 

como se observa nas capas publicadas ao longo dos anos 80 e 90, na primeira década do novo 

século, Claudia prioriza, novamente com espaço privilegiado, o tema moda/beleza. Deve-se 

salientar também a ampla abordagem dedicada ao tema família, denotativo da persistência de 

outro traço do frame “mulher”. Nota-se, portanto, nas capas disponíveis, a evidência dos 

mesmos temas que constam nas edições anteriores. 

Apesar das significativas semelhanças temáticas que levam a crer que da década de 80 

até os dez primeiros anos do século XXI não houve mudanças consideráveis nos imaginários 

que circulam na capa de Claudia, há de se ressaltar, mesmo que de modo discreto, o crescente 

tratamento, ao longo das décadas, do tema saúde. Tal abordagem se mostra como um possível 

indicativo de um novo olhar sobre o feminino, com foco no bem-estar individual de cada 

mulher. 

 

Gráfico 6 – Compilação dos temas abordados nas edições 9, 44 e 567 

 

 Década de 2010

No quadro a seguir encontram-se os gráficos correspondentes às análises das capas 57 

(fevereiro de 2018), 683 (agosto de 2018) e 58 (março de 2018). Seguindo o padrão das 

edições anteriores, a capa publicada em fevereiro de 2018 traz novamente moda/beleza como 

principal tema tratado. Porém, tal assunto não consta nas edições seguintes, em que temas 

relacionados a abuso, direito e representatividade são destacados. 
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Gráfico 7 – Temas abordados nas edições 57, 683 e 58 

 

O gráfico oriundo da compilação dos temas abordados pelas capas de Claudia no final 

da década de 2010 indica que em tal período ocorre, enfim, a renovação das temáticas tratadas 

pela revista. Moda/beleza, tema soberano até então, perde seu foco de privilégio e abre espaço 

para questões relacionadas ao direito e à representatividade, presentes em todas as capas 

observadas da década de 2010. 

Outra observação que deve ser destacada é o fato de que, enquanto moda/beleza, 

relacionamento e casa/cozinha perdem notoriedade nas publicações em questão, 

carreira/finanças passa a ser um tema de maior relevância. 

As mudanças constatadas no corpus analisado nesta subseção manifestam a 

atualização do frame relacionado ao conceito de mulher. Logo, compreende-se que ocorre nas 

capas atuais a circulação de um novo imaginário sociodiscursivo relativo ao TUd de Claudia: 

a mulher brasileira. 
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Os dados obtidos pela análise quantitativa endossam as observações do diagnóstico 

anterior de que dos anos 80 até o final da primeira década de 2000 são poucas as diferenças 

que podem ser notadas no que diz respeito à circulação de imaginários sociodiscursivos 

acerca da mulher nas capas de Claudia. Percebe-se que os temas beleza, relacionamento, 

casa/cozinha, família, relacionamento e carreira/finanças se repetem nas publicações, 

evidenciando assim um imaginário definido da mulher brasileira de classe média. 

É importante salientar que, em conformidade com o que se pôde observar na análise 

qualitativo-interpretativa, a aparência física é, com grande vantagem, o conteúdo mais 

abordado pelas capas no período compreendido entre os anos 80 e os anos 2000. Seguidos a 

esse tema, os outros tópicos temáticos se mostram também repetidos, mas tratados com 

intensidades variadas ao longo dos anos. Deve-se também assinalar que o assunto 

casa/cozinha passa a ser menos exposto com o passar do tempo, perdendo espaço nas capas 

ao longo das décadas. Já as temáticas relacionadas à família e aos relacionamentos amorosos 

são apresentadas de maneira constante, alternando suas posições de destaque ao longo do 

ciclo analisado. 

Visto que a revista é um produto e que suas capas, assim como um anúncio 

publicitário, têm o propósito de seduzir seu público-alvo (TUd) à compra, há nas capas de 

Claudia o objetivo de que suas potenciais leitoras se reconheçam no perfil de mulher 

apresentado na publicação em questão. Assim, observa-se que, no período mencionado, é 

constatada a asserção de um imaginário sociodiscursivo sobre TUd, a mulher brasileira de 

classe média, que a idealiza como bela, apaixonada, que cuida da família, zela pelo lar e, com 

menos destaque, tem uma vida profissional. 

Já em consonância com o novo posicionamento de Claudia anunciado pela Editora 

Abril em agosto de 2017, a partir de tal data torna-se sensível a diferença quanto aos temas 

tratados e, consequentemente, aos imaginários em circulação. A transfiguração mais marcante 

seja talvez o fato de que o tema beleza, o mais presente nas publicações das décadas 

anteriores, passa a não mais ser manifestado com tanta evidência, como já indicava a análise 

da capa da edição 673 (outubro de 2017) realizada na seção anterior. No corpus analisado há, 

inclusive, um item imagético que reforça as escolhas linguísticas opositoras à até então 

demasiada abordagem de um modelo único de beleza feminina: a apresentadora americana 

Oprah Winfrey, que, por ser negra e idosa não se encaixa nos atuais padrões estéticos 

impostos, estampa uma das capas estudadas. Os temas abuso e direitos/representatividade a
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partir de então figuram como os mais abordados, denotando assim um imaginário de mulher 

contestadora e em busca de novos padrões, tanto físicos como comportamentais. 

Outro aspecto relevante que se manifesta pela análise é que, em meio a alterações 

visíveis no que se refere às abordagens observadas no corpus a partir de outubro de 2017, a 

manutenção da frequência do tratamento oferecido ao tema família permanece o mesmo das 

edições anteriores. Porém, para evitar uma interpretação equivocada dos dados, é importante 

que se acuse um apontamento que não é revelado pela metodologia de análise quantitativa. O 

frame relacionado ao tema em questão, a partir do momento indicado, sinaliza uma nova 

abordagem do tópico. Com maior foco à maternidade, nota-se o debate acerca da família 

também sob uma perspectiva da busca por direitos, para que as mulheres não sejam privadas 

de suas escolhas e que sejam livres de julgamentos ao se tornarem mães. 

De acordo com os dados obtidos por intermédio dos dois momentos de análise que 

constam no presente trabalho de pesquisa, é notável a alteração dos imaginários 

sociodiscursivos relacionados ao gênero feminino quem circulam nas capas da revista Claudia 

a partir dos anos 80. Se até a última década era perceptível a circulação de um imaginário de 

mulher vaidosa, inserida em um padrão fixo de beleza, servente aos afazeres domésticos e 

familiares e pouco associada à vida profissional, a partir de 2017 nota-se a promoção da  

figura feminina como crítica de sua condição e em busca de novas opções de vida. 

O cruzamento dos resultados obtidos pelas análises qualitativa e quantitativa indica 

que as mudanças da retratação dos imaginários sociodiscursivos acerca do feminino nas capas 

de Claudia não se manifestam apenas por intermédio da substituição dos temas tratados. Há 

outros dados linguísticos expressos textualmente que também denotam a nova postura das 

capas da revista, como a perceptível transição das tendências de construção enunciativa. 

Conforme já citado em capítulo anterior, Charaudeau (2008) afirma que um texto se 

constrói enunciativamente por meio dos comportamentos delocutivo, elocutivo e alocutivo. 

Enquanto no primeiro caso observa-se a predominância de verbos em terceira pessoa, os 

comportamentos elocutivo e alocutivo caracterizam-se, respectivamente, pelo uso das formas 

verbais em primeira e segunda pessoa. 

Apesar de ainda hoje, conforme é destacado no capítulo As capas de Claudia em 

revista: um gênero independente, a organização alocutiva ser utilizada com recorrência nas 

publicações em questão, o que se nota em Claudia é uma menor reincidência de tal 

comportamento enunciativo nas capas mais recentes. Conforme se pode notar no quadro a 

seguir, é evidente a tendência mais acentuada do uso de construções alocutivas nas capas de
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Claudia publicadas entre 1985 e 2005, dado que decresce expressivamente com a chegada da 

década de 2010. 

 

Gráfico 9 – Ocorrências do pronome de tratamento você e dos pronomes possessivos 

seu/sua/nossos. 

 

Tal constatação é forte indicativo da circulação de um imaginário de submissão social 

feminina durante o período em questão, quando TUd, o público-alvo de Claudia — a mulher 

brasileira madura oriunda da classe média — utilizava-se da revista como um manual de 

comportamento. Já nas edições mais recentes, percebe-se, pelo uso mais discreto da 

comunicação em segunda pessoa, a tendência de uma visada menos prescritiva das capas, 

dando lugar a uma interação mais informativa por parte de EUe. 

6.2.3 O processo de transação sob a perspectiva de atualização dos imaginários nas 

capas de Claudia: Por que Claudia trocou de roupa? 

Conforme já expresso nos capítulos anteriores da presente dissertação, no que diz 

respeito à semiotização do mundo, é o processo de transação que comanda o processo de 

transformação. É necessário então que se esclareça que os imaginários sociodiscursivos, por 

integrarem o mundo já “descrito e comentado”, são produtos do processo de transformação, e, 

assim sendo, motores do processo de transação. 

Em outras palavras, conclui-se que por intermédio de classes de palavras, como 

substantivos, adjetivos e verbos, os interlocutores nomeiam o mundo — processo de 

transformação —, obtendo assim imaginários acerca dos mais diversos conceitos. Tais 

imaginários, então, servem como uma via de mão dupla no processo de transação, pois 

permitem que através desse mundo significado os interlocutores se comuniquem. Entretanto, 

por conta da dinamicidade do mundo e das consequentes necessidades distintas de
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comunicação, o processo de transação pode fazer necessária a atualização de certos 

imaginários, o que resulta em uma renovação do processo de transformação. 

No caso das capas de Claudia analisadas no presente trabalho, nota-se que os 

princípios da alteridade, pertinência, influência e regulação, que compõem o processo de 

transação demandam, nos dias de hoje, uma nova postura de EUc com relação a TUd, uma 

vez que a identidade das leitoras, na condição de TUd, não apresenta mais o mesmo perfil das 

décadas anteriores. 

Assim que se refere ao princípio da alteridade, que dá conta da identidade dos sujeitos 

envolvidos no processo de comunicação, observa-se a partir das mudanças identificadas nas 

capas de Claudia ao longo dos últimos trinta e cinco anos que TUd, a potencial leitora da 

revista — mulher brasileira de classe média — tem sua identidade renovada por conta de 

reconfigurações sociais ocorridas nos últimos anos. 

Uma vez que o reconhecimento mútuo dos interlocutores e o consequente 

compartilhamento de saberes são aspectos cruciais para o sucesso da comunicação, 

compreende-se que, no caso das capas de Claudia, a atualização de TUd incorre na 

necessidade de que os temas tratados pela publicação, todos relacionados ao frame do 

feminino, sejam também atualizados, resultando assim num novo imaginário acerca do 

feminino que seja correspondente com o novo perfil da potencial leitora da publicação. 

Tal renovação de imaginários conduz ao princípio de pertinência, que diz respeito à 

adequação da temática tratada em relação ao contrato de comunicação estabelecido. Nas capas 

de Claudia vê-se que os imaginários sociodiscursivos detectados ao longo das décadas 

analisadas apontam para a pertinência dos saberes partilhados pela revista (EUe) com suas 

leitoras projetadas sob a perspectiva de um determinado perfil ao longo do tempo (TUd). Uma 

vez que a mulher de classe média se encontra em um processo de reivindicação de novos 

papéis sociais, é pertinente que Claudia, a fim de persuadir suas consumidoras (TUd), revise o 

imaginário de mulher que pretende fazer circular em suas capas. Caso os temas tratados pelas 

capas atuais não fossem atualizados, possivelmente a revista sofreria rejeição por parte de seu 

público-alvo, que não mais se identificaria com o conteúdo proposto por não julgá-los como 

pertinentes. 

Ainda no que diz respeito à definição de pertinência nas capas de Claudia ao longo 

dos anos, é possível recorrer aos conceitos de coesão e coerência estabelecidos por Koch 

(1989), visto que, a partir do corpus analisado na presente pesquisa, observe-se nas capas de 

Claudia um simulacro do que a autora apresenta como sequenciação. Tal conceito é
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compreendido como um mecanismo de coesão no qual o sentido é preservado por intermédio 

de relações semânticas distintas. 

A coesão sequencial diz respeito aos procedimentos linguísticos por 

meio dos quais se estabelecem, entre segmentos do texto (enunciados, 

parte de enunciados, parágrafos e sequências textuais), diversos tipos 

de relações semânticas e/ou paradigmáticas, à medida que se faz o 

texto progredir. (KOCH, 1989, p. 53) 

 

Dentre as relações semânticas que, segundo a autora, estabelecem as bases da 

textualidade aos enunciados, verifica-se o conceito de manutenção temática. Segundo Koch, a 

manutenção temática ocorre “pelo uso de termos pertencentes a um mesmo campo lexical” 

(Koch, 1989, p. 62). 

Desse modo, considerando o encadeamento textual de tais capas ao longo do tempo, 

nota-se a manutenção temática das publicações em apreço pela exploração recorrente dos 

temas ligados ao feminino. Tais temas, ao serem abordados discursivamente por intermédio 

de elementos textuais, desencadeiam o que se compreende por frames, conceito que, também 

de acordo com Koch (1989), contribui para a progressão temática dos textos e assim 

asseguram sua propriedade semântica. 

 
Através desses termos, um “frame” ou esquema cognitivo é ativado na 

memória do leitor/ouvinte, de modo que outros elementos do texto 

serão interpretados dentro desse ‘frame”, o que permite não só 

detectar o tema, como também avançar perspectivas sobre o que deve 

vir em sequência no texto, e em certos casos, desfazer possíveis 

ambiguidades. (KOCH, 1989 p. 62) 

 

Assim, o imaginário de “mulher” e todos os seus frames diacrônicos são explorados 

em capas sequenciais, estabelecendo-se uma progressão textual. Logo, conforme pôde ser 

comprovado nas análises apresentadas anteriormente, os imaginários conduzidos por tais 

frames são variáveis de acordo com o tempo e o espaço. Portanto, nota-se que o imaginário 

sociodiscursivo acerca da mulher vai gradativamente se alterando ao longo das décadas nas 

capas analisadas. 

Desse modo, conclui-se também que a transformação de determinados imaginários, 

que ocorre local e cronologicamente por consequência de transições sociais, manifesta-se 

discursivamente mediante manifestações linguísticas que se observam nos processos de 

transação desenvolvidos por Charaudeau. 

Da compreensão do conceito de pertinência, alcança-se o da influência, que concerne à 

finalidade do contrato estabelecido. Observa-se que nas capas de Claudia, como já afirmado
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anteriormente, ocorre a transição da tendência de uso da construção alocutiva do texto — 

notada no período compreendido entre os anos 80 e os anos 2000 — para uma maior 

inclinação ao uso da construção delocutiva a partir da década de 2010. Essas observações 

indicam que, assim como a identidade dos sujeitos e os propósitos temáticos expostos nas 

publicações, a finalidade da revista também experimentou um processo de atualização. 

Se antes, a partir da inclinação à organização alocutiva das chamadas das capas, 

constatava-se uma finalidade de prescrição de comportamentos, muito ligada também a um 

objetivo publicitário, que induzia a leitora ao consumo de produtos e atividades sob a 

promessa de adequação social, o atual uso mais recorrente da organização delocutiva do texto 

denota o viés jornalístico das capas mais recentes. 

As citadas adequações relativas aos princípios da alteridade, pertinência e influência 

encaminham-se para o princípio da regulação, relacionado ao ajustamento do texto com fins 

de viabilização e sucesso das trocas comunicativas. Visto que, conforme já relatado, as capas 

de Claudia renovaram-se sob a perspectiva dos demais princípios relativos ao processo de 

transação, compreende-se que as capas da revista, ao longo do período analisado pela presente 

pesquisa, não apresentam transgressões em relação ao princípio da regulação, mas antes 

acentuam-se em termos da relativa estabilidade do gênero. 

6.2.4. A face mais moderna de Claudia: uma renovação da aparência 

 
Não se pode duvidar que, embora ainda hoje muitos direitos sejam negados às 

mulheres ao redor do mundo, no Brasil avanços importantes foram alcançados nos últimos 

anos no que se refere à recontextualização do papel social feminino. 

Os quadros a seguir, originários do IPEA29, apontam que ao longo dos anos as 

mulheres vêm se consolidando nas universidades e como parcela importante da população 

economicamente ativa do país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, vinculado ao Ministério da Economia, realiza levantamentos 

com o objetivo de promover políticas públicas de desenvolvimento. 
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Gráfico 10 – Proporção de famílias chefiadas por mulheres 

Fonte: IPEA/IBGE 
 

 
 

Gráfico 11 – Proporção de anos de estudo por sexo 

Fonte: IPEA/IBGE 

 

Isto posto, deve-se considerar a hipótese de que a transformação dos imaginários 

sociodiscursivos nas capas da revista Claudia percebida pela presente pesquisa tenha ocorrido 

para acompanhar as conquistas e reivindicações dos movimentos sociais recentes por parte
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das mulheres. Assim, a publicação tem mais chances de alcançar seu objetivo de atrair seu 

público-alvo (TUd) — as mulheres de classe média — que, por razões socioeconômicas, têm 

acesso privilegiados às oportunidades de educação e trabalho. 

Ainda que as análises constantes nesta dissertação pareçam ter alcançado resultados 

satisfatórios, é pertinente que, mesmo que nos afastemos do escopo de pesquisa proposto no 

presente trabalho, alguns aspectos da revista, fora dos limites das capas, sejam comentados. 

Assim, as indagações que serão apresentadas poderão servir de ponto de partida para novas 

pesquisas acerca da mídia impressa voltada para mulheres. 

A primeira observação diz respeito a uma característica compartilhada por revistas 

femininas desde suas origens: a publicidade massiva. 

Contos, culinária, psicologia, conselhos de beleza não são escolhidos 

por si; tudo que vai dentro de uma revista está diretamente ligado ao 

produto (moda e maquiagem, por exemplo) ou serve de atrativo para 

que a revista seja comprada e com isso divulgue a publicidade nela 

contida, O conteúdo é, portanto, instrumental: serve a objetivos 

empresariais bem delimitados. (BUITONI, 2009, p. 104) 

 

Uma análise imediata de uma edição recente da revista, publicada em junho de 2019, 

mostra que o conteúdo publicitário de Claudia permanece semelhante ao das edições de 

décadas passadas, baseado predominantemente por anúncios de itens de casa, moda e beleza e 

editoriais sobre comportamento e aparência física. Nota-se que há dois tipos de publicidade: 

um mais direto, em que ocorre a divulgação de campanhas dos produtos anunciados, que 

geralmente ocupam páginas inteiras; e outro indireto, em que os itens expostos pela revista 

são apresentados em uma mescla de marcas, indicados com seus respectivos preços e 

endereços, como se vê nos exemplos a seguir: 
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Figura 26 –Revista Claudia, junho de 2019, p. 4 

 

 

Figura 27 – Revista Claudia, junho de 2019, p. 68 
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Na capa da edição em apreço, de onde as publicidades anteriormente expostas foram 

extraídas, estampada pela atriz Ingrid Guimarães, não há menção a temas conservadores, 

como aparência física e relacionamento, ao passo que são abordados os assuntos futebol, 

política, trabalho e violência. 

 

Figura 28 - Revista Claudia, junho de 2019 

 

No entanto, no interior da edição, além da acintosa exploração da publicidade, há 

seções exclusivamente direcionadas para receitas e tutoriais de beleza, denotando um viés 

ainda conservador da publicação. Percebe-se, assim, a persistência de uma antiga 

compreensão do feminino culturalmente construída e que, apesar das novas características das 

capas, se mostra perceptível em Claudia 

A despeito das conquistas da mulher moderna, o estereótipo do papel 

feminino, em nossa sociedade, ainda seleciona como características do 

gênero feminino uma série de condutas que se têm constituído em 

torno de uma baixa estima social: passividade, temor, dependência. 

Esses aspectos são, contudo, construídos socialmente, ou seja, os
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aspectos que estão sob o domínio do gênero são essencialmente 

determinados pela cultura (MONNERAT, 2017, p. 75) 

 

É interessante também notar que na revista há pouco espaço destinado para os 

conteúdos destacados na capa30. Desse modo, apesar da atestada transformação sofrida pelas 

capas de Claudia ao longo dos anos no que diz respeito à transição de imaginários, como 

mostraram as análises realizadas na presente dissertação, a impressão que se tem é a de que 

Claudia, assim como na época de Carmen da Silva, cujos textos progressistas conviviam com 

matérias repetitivas e conservadoras, ainda se apresenta como um espaço híbrido no que se 

refere à representação de seu público-alvo, a mulher brasileira de classe média. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

30 Na edição exposta na seção, das 172 páginas que compõem a revista, apenas 33 tratam diretamente dos temas 

evidenciados na capa. O restante do conteúdo é composto por publicidades e matérias que, em sua maioria, 

relacionam-se aos temas moda, beleza e culinária. 
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7. CLAUDIA NAS SALAS DE AULA: ABORDAGENS PEDAGÓGICAS COM CAPAS 

DE REVISTAS 

Tendo em vista a atual valorização do trabalho com diferentes gêneros textuais em sala 

de aula, este capítulo pretende apresentar como uma abordagem diacrônica das capas de 

Claudia poderia ser possível em turmas da educação básica. 

As atividades propostas sugerem como dados obtidos pela pesquisa apresentada 

podem ser utilizados como base de atividades de leitura para alunos dos anos finais do ensino 

fundamental. São exercícios que, tendo em vista a necessidade de que a competência leitora 

seja estimulada nas escolas, visam à exploração dos implícitos dos textos nas aulas de língua 

portuguesa ao atentarem para o fato de que, como afirmam Santos, Riche e Teixeira (2011), a 

leitura suficiente é que não se atém apenas aos elementos superficiais dos textos. 

Aprender a ler, muito mais do que decodificar o código linguístico, é 

trazer a experiência de um mundo para o texto lido, fazendo com que 

as palavras tenham um significado que vai além do que está sendo 

falado/escrito, por passarem a fazer parte, também, da experiência do 

leitor. (SANTOS, 2011, p. 41) 

 

Assim, as sugestões da presente seção têm a proposta de contribuir para uma 

abordagem pedagógica crítica no que diz respeito à formação de leitores na educação básica. 

7.1 Novas práticas de ensino de língua materna 

 
Alvo de recorrentes debates, as práticas pedagógicas do ensino de língua materna têm 

servido de objeto de pesquisa sob variadas perspectivas dos estudos da linguagem. Teorias 

como a Sociolinguística, a Psicolinguística e a Linguística Cognitiva têm, nos últimos anos, 

contribuído com novas ideias acerca das compreensões de práticas mais efetivas nos 

processos de ensino e aprendizagem da disciplina. 

O resultado obtido de tais colaborações tem sido uma visão renovada quanto à 

recomendação de possibilidades de ensino. Se antes havia o incentivo a uma prática 

direcionada ao uso prescritivo da língua, nota-se atualmente o estímulo à exploração 

descritiva de suas funções. Ocorre, assim, uma proposta significativa de mudança de 

paradigmas quanto ao ensino de língua materna, oferecendo ao texto uma posição de destaque 

nas práticas em questão. 

A menção direta em documentos oficiais dessas novas práticas explicita o objetivo de 

uniformidade quanto à referida proposta em território brasileiro. A declaração dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, publicada em 1998, já evidenciava a tendência. 
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Quando se toma o texto como unidade de ensino, os aspectos a serem 

tematizados não se referem somente à dimensão gramatical. Há 

conteúdos relacionados às dimensões pragmática e semântica da 

linguagem, que por serem inerentes à própria atividade discursiva, 

precisam, na escola, ser tratados de maneira articulada e simultânea no 

desenvolvimento das práticas de produção e recepção de textos (PCN, 

1998) 

 

Assim sendo, percebe-se que já há mais de vinte anos existe no Brasil a proposta de 

que o ensino de língua portuguesa seja centrado no texto e em suas variedades de sentido. 

Porém, é também inegável que, apesar do longo tempo de publicação do documento, existe 

ainda hoje certa resistência quanto ao projeto. Muitos são os materiais didáticos e práticas 

docentes que ainda se fundamentam em atividades que  partem  de frases  

descontextualizadas, baseadas apenas em análises morfológicas e sintáticas, subestimando a 

importância de se conscientizar os alunos quanto aos efeitos de sentido de uma língua e da 

adequação de suas muitíssimas possibilidades de uso. 

Tradicionalmente, o ensino de língua portuguesa no Brasil se volta 

para a exploração da gramática normativa, em sua perspectiva 

prescritiva (quando se impõe um conjunto de regras a ser seguido, do 

tipo concordância verbal e nominal) e também analítica (quando se 

identificam partes que compõem um todo, com suas respectivas 

funções, dos tipos funções sintáticas dos termos da oração, elementos 

mórficos das palavras. (DIONÍSIO, 2005, p. 37) 
 

Tais práticas, voltadas exclusivamente para o horizonte prescritivo da língua, não 

estimulam a compreensão integral do texto, dificultando que o aluno constate que escolhas 

linguísticas resultam em efeitos de sentido determinados pelos interlocutores que participam 

do ato comunicativo. 

Considerando a já sabida relevância da escola como um espaço  formador  de  

cidadãos socialmente competentes, é inegável a importância de que textos, em suas diferentes 

formas, sejam analisados em salas de aula de ensino básico com o intuito de que além de 

analistas, os alunos sejam preparados para serem seus usuários efetivos. Tornam-se então 

necessárias práticas mais consistentes de leitura e escrita na escola que colaborem com tal 

proposta,    pois,    conforme    afirma    Antunes    (2007),     exercícios     de     gramática  

não são suficientes para tal fim. 

 
Ora, a língua, por ser uma atividade interativa, direcionada para a 

comunicação social, supõe outros componentes além da gramática, 

todos relevantes, cada um constitutivo à sua maneira em interação com 

os outros. (ANTUNES, 2007, p. 40) 
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Sendo a Semiolinguística uma teoria de base interacional e enunciativa, seus 

postulados têm também muito a contribuir para uma concepção mais moderna de ensino de 

língua materna que seja coincidente com as normas propostas pelos documentos oficiais. 

7.2. A Semiolinguística na escola 

 
Por se tratar de uma teoria que considera a comunicação em diversificados contextos e 

tendo sempre o estatuto dos interlocutores em evidência, as pesquisas baseadas na 

Semiolinguística também têm apontado alternativas satisfatórias relacionadas ao processo de 

ensino de línguas. 

A se iniciar pela importância de que o docente tenha suas práticas didáticas definidas 

por posicionamentos teóricos e políticos, observa-se a Semiolinguística como um possível 

ponto de partida alinhado às tendências contemporâneas de práticas pedagógicas. A partir dos 

postulados   da   teoria,   o   professor de   língua   portuguesa   tem   a   possibilidade   de      

se posicionar apoiando-se na necessidade de formar enunciadores e destinatários eficientes,  

ou seja, usuários competentes e conscientes de que cada escolha linguística traz consigo suas 

peculiaridades e intenções subjetivas. 

Uma vez que o conceito de contrato de comunicação tem papel de destaque nos 

postulados da teoria de Charaudeau, nota-se que o trabalho com gêneros discursivos, de 

relevância atual indiscutível, tem espaço privilegiado no que tange às práticas didáticas 

desenvolvidas a partir da Teoria Semiolinguística. 

Ao discorrer sobre a necessidade de que o ensino de línguas seja pautado em um 

conceito de gramática que se estenda  aos  usos  reais  e  aos  efeitos  de  sentido  da  

interação, Charaudeau reitera a importância de que diferentes manifestações comunicativas 

estejam presentes nas salas de aula. 

Os exemplos devem ser retirados de textos oriundos de situações de 

comunicação orais e escritas, pertencentes a diferentes gêneros 

discursivos: literários (poesia, romances, canções), não literários 

(jornais e mídias, publicidade, panfletos, slogans, manuais de 

instrução, notas técnicas etc.); e mesmo 

conversacionais. (CHARAUDEAU, 2015, p.137) 

 

Partindo de tal princípio, de que uma vasta gama de gêneros deve servir de base para o 

ensino de língua,  o objeto  de  estudo  da  presente  dissertação,  as  capas  da revista  

Claudia, poderiam também servir como material de análise para atividades na educação 

básica. 
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O processo de transformação já serviria como um primeiro passo para uma prática 

didática voltada para a construção dos sentidos nos textos. Assim, ao invés de apresentar aos 

alunos nomenclaturas esvaziadas de sentido, as classes de palavras seriam abordadas a partir 

de suas razões de existir. Desse modo, tomando as capas da revista Claudia como exemplo, já 

é possível que o professor aproveite a oportunidade de mostrar a seus alunos que até mesmo 

as atividades aparentemente mais simples da comunicação humana, como o uso do léxico, são 

acumuladas de intenções subjetivas, fazendo com que denominações e qualificações não 

sejam atitudes imparciais. 

Assim sendo, o aluno, além de analisar a língua em sua estrutura interna, terá também 

a oportunidade de percebê-la a partir de sua perspectiva social ao ser estimulado a refletir 

sobre as  escolhas  lexicais  preferenciais  em  diferentes contextos da  sociedade.  Seria  

assim então possível mostrar em sala de aula a impossibilidade da neutralidade discursiva e 

que, como se vê nas capas de Claudia, escolhas linguísticas conduzem às representações 

projetadas pelo sujeito comunicante. 

No exemplo proposto a partir das capas a seguir, a abordagem poderia ser conduzida 

alertando os alunos quanto ao intervalo de tempo compreendido entre as edições disponíveis. 

A partir de informação dada, as categorias de identificação, qualificação e ação poderiam ser 

abordadas, revelando que o uso de substantivos, adjetivos e verbos devem também se adequar 

a situações específicas de tempo e espaço, resultando assim na concepção de imaginários. 

A atividade sugerida, pela qual seria possível a exploração do uso do léxico sob a 

perspectiva persuasiva da linguagem poderia ser iniciada pela exposição das publicações, 

veiculadas dentro de um intervalo de 10 anos. As questões propostas, indicadas para os anos 

finais do ensino fundamental, possibilitam a abordagem do uso classes de palavras a partir de 

uma perspectiva social. É importante que se note que não se trata de uma atividade 

conteudista, tendo como principal propósito de que os alunos, que já dominam a noção de 

classe de palavras, sejam expostos às suas possibilidades de uso para além de uma 

compreensão sistemática e esvaziada de sentido. 
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Figura 29 - Revista Claudia, junho de 2010 
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Figura 30 – Revista Claudia, outubro de 2018 

 

Após exposição do professor sobre o gênero capa de revista feminina e suas 

peculiaridades, os seguintes questionamentos poderiam ser levantados sobre o corpus 

disponibilizado: 

 Tendo em vista que o substantivo “beleza” se encontra em evidência na capa de 

2010, o que se pode entender por “bela” a partir da imagem apresentada? Quais 

substantivos ou adjetivos auxiliam a sustentar seu ponto de vista? 
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 De acordo com a imagem e os anúncios da capa de 2010, quais adjetivos você 

utilizaria para descrever a leitora da revista? Por quê? 

 Ao analisar a capa de 2010, quais assuntos você acredita que sejam importantes 

para a leitora da revista? Quais substantivos podem justificar a sua resposta? 

 Em ambas as capas podemos encontrar os substantivos “amor” e “perdão”, mas 

para tratar de assuntos distintos. Quais são eles? 

 Embora não apareça o substantivo “beleza”, é possível dizer que o tema também é 

tratado na capa de 2018. Qual é a diferença de tratamento do tema com relação a 

capa anterior? A compreensão de “bela” continua a mesma? 

 As leitoras das duas edições da revista parecem ter o mesmo interesse? Por quê? 

 
Seguindo uma possibilidade de sequência didática, o tratamento do gênero textual capa 

de revista feminina, que pode conter a atividade sugerida, poderia ser precedido pela 

exploração de outro gênero que possibilitasse um maior debate sobre o papel social da 

mulher, como reportagem ou artigo. Assim, os alunos teriam uma base mais consistente para a 

discussão dos temas abordados no corpus disponibilizado pelo professor. 

É importante ressaltar que as questões sugeridas não exigem respostas exatamente 

certas ou erradas. São atividades de leitura que visam estimular a percepção dos alunos em 

relação aos implícitos do texto. No caso particular, o objetivo é chamar a atenção para os 

imaginários que se constroem discursivamente nas capas de revistas femininas a partir de 

atividades inferenciais. 

A construção de imaginários pelo discurso é, aliás, um ponto importante no que se 

refere às questões da coerência textual, tema também de grande importância quanto ao ensino 

de língua. De acordo com Koch, “a coerência não se encontra no texto, mas constrói-se a 

partir dele” (Koch & Elias, 2006, p. 186). Assim, depreende-se que um texto só pode fazer 

sentido quando situado socialmente, pois a compressão textual é construída na interação. Nos 

casos das capas da revista Claudia, nota-se que os imaginários acerca do feminino, que se 

instalam local e temporalmente, contribuem imensamente no que diz respeito à compreensão 

do que é veiculado em tais publicações por intermédio do léxico. 

Um outro exemplo, dentre várias possibilidades didáticas oferecidas pela 

Semiolinguística, seria discutir os usos dos verbos imperativos, frequentemente utilizados em 

capas de revistas femininas menos recentes. Em vez de apenas abordá-los como um modo 

verbal utilizado com o “intuito de exortar o nosso interlocutor a cumprir a ação indicada pelo 

verbo” (Cunha & Cintra, 2001, p. 477), seria possível esclarecer os contextos de seus usos e
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as intenções projetadas por seus emissores no contrato em questão. Ainda aproveitando a capa 

da figura 23, publicada em outubro de 2018, a seguinte questão poderia ser debatida em sala 

de aula: 

 Na capa em questão, lê-se em destaque a chamada “Seja positiva!”. A quem o 

verbo “seja” se refere? O uso do imperativo indica realmente uma ordem que 

deve ser obedecida? 

Portanto, as capas de revistas, assim como outros gêneros, por serem recorrentes no 

cotidiano dos alunos das áreas urbanas, podem e devem ser abordadas em sala quanto às suas 

estabilidades de forma e intencionalidades específicas. 

7.3. Diálogos com a BNCC: propostas didáticas a partir das competências 

 
Tendo sua versão final homologada pelo MEC em 2018, a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) é um documento oficial que define as aprendizagens essenciais da 

educação básica no Brasil. Assim, a proposta é que haja um certo grau de uniformidade nos 

currículos das escolas de educação básica. 

Composta por dez competências gerais que devem ser alcançadas em nível nacional, 

nota-se na BNCC uma coincidência de orientações  quanto  à  regulação  dos  PCN, 

publicados em 1998. No que diz respeito ao componente Língua Portuguesa, a BNCC 

explicita, mais uma vez, a importância da centralidade do texto como ponto de partida para o 

ensino da disciplina. 

 

Assume-se aqui a perspectiva enunciativo-discursiva de linguagem, já 

assumida em outros documentos, como os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), para os quais a linguagem é “uma forma de ação 

interindividual orientada para uma finalidade específica; um processo 

de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes numa 

sociedade, nos distintos momentos de sua história” (BRASIL, 1998, p. 

20). Tal proposta assume a centralidade do texto como unidade de 

trabalho e as perspectivas enunciativo-discursivas na abordagem, de 

forma a sempre relacionar os textos a seus contextos de produção e o 

desenvolvimento de habilidades ao uso significativo da linguagem em 

atividades de leitura, escuta e produção de textos em várias mídias e 

semioses. (BRASIL, 2018, p. 67) 
 

Pelo breve trecho acima, retirado do documento, já se pode reafirmar a real 

possibilidade de práticas pedagógicas alinhadas à Semiolinguística. Ao mencionar a 

necessidade de “sempre relacionar os textos a seus contextos de produção”, abre-se espaço 

para a exploração didática do texto a partir de um caro postulado da teoria, o das 

competências comunicativas. Assim, atividades de leitura e produção podem ser trabalhadas 
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tendo em vista aspectos como a identidade dos parceiros, a finalidade do ato comunicativo, 

seus temas e suportes. 

Atendendo às determinações do que Charaudeau denomina de competência 

situacional, no que diz respeito à identidade, tendo as capas da revista Claudia como objeto de 

análise, seria então pertinente, a partir do que recomenda a BNCC, que o estatuto dos 

interlocutores fosse detalhadamente discutido, chamando a atenção dos alunos para a 

consideração  das  condições  de  produção  e  recepção  do  discurso.  Assim,  as  figuras     

da EUc, EUe, TUd e TUi poderiam ser adequadamente abordadas, tendo em vista o papel da 

editora, o direcionamento da publicação e o perfil do público-alvo da revista. 

A finalidade do ato de comunicação também seria foco de observação, dando ao 

professor a possibilidade de mostrar aos alunos de maneira prática como a formas linguísticas 

são escolhidas por EUc a fim de que objetivos específicos sejam atingidos. Aspectos como a 

organização alocutiva dos verbos e de opções lexicais serviriam de base para apontar como as 

intenções das capas são obtidas através de organizações linguísticas específicas. Os seguintes 

questionamentos, ainda baseados nas capas apresentadas na seção anterior, poderiam ser 

levados para a sala de aula: 

 Na capa de junho de 2010, os trechos “bota de 99 reais que você vai amar”, 

“você sabe qual é o limite” e “vai que a taça é sua”, a quem se refere os 

pronomes “você” e “sua”? Qual seria a finalidade da revista ao se dirigir a tal 

pessoa? 

Já o propósito do ato de linguagem pode ser abordado levando-se à tona a discussão de 

que situações específicas de comunicações encaminham temas característicos, um pilar basilar 

da compreensão dos gêneros textuais que se nota claramente nas capas da revista Claudia. 

Quanto às circunstâncias materiais, aspectos como a adequação de registro e 

adaptações decorrentes da situação de comunicação monolocutiva devem servir de ponto de 

partida para discussões mais aprofundadas sobre como o discurso deve ser adaptado em seus 

detalhes mais diversos tendo em vista suas condições físicas de produção. A essa altura, os 

novos alcances midiáticos resultantes da popularização da internet também devem ser tratados 

em sala de aula, visto que o letramento digital é um tema constante na BNCC. 

“Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas 

diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, 

acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver
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problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e 

coletiva.” (BNCC, 2018, p.9) 

Desse modo, diferenças possivelmente notadas pelas publicações de Claudia em suas 

publicações impressas e nas suas mídias sociais seriam apontadas e debatidas. Tendo em vista 

as capas disponíveis nesta seção, um ponto relevante a ser discutido com os alunos seria a 

menção à hashtag “#EuTenhoDireito”, na publicação de 2018. As questões a seguir seriam 

pertinentes: 

  “#EuTenhoDireito”, presente na capa de 2018, leva a crer que a revista 

disponibiliza algum conteúdo na internet? Por quê? 

 Quais assuntos se espera encontrar ao pesquisar por #EuTenhoDireito  nas 

redes sociais? 

No que diz respeito à abordagem da competência discursiva, as tipologias textuais, 

parte do integrante do currículo da educação básica e referenciadas por Charaudeau como 

modos de organização do discurso, podem também ser apresentadas sob a perspectiva da 

Teoria Semiolinguística. A partir de tal ponto de vista, o professor deve apresentar as 

organizações enunciativas, descritivas, narrativas e argumentativas dos textos considerando, 

mais uma vez, os sentidos e os efeitos de persuasão que se deseja alcançar. Assim, elementos 

como descrições de produtos e chamadas narrativas podem ser comparadas a fim de se chegar 

a conclusões quanto aos objetivos comunicativos projetados por tais organizações textuais. As 

seguintes questões servem como sugestão de discussão baseada na teoria 

 Por que há, nas duas edições, trechos entre aspas? Na edição de 2018, qual é a 

relação entre o texto entre aspas e o destaque “Amar a si mesma”? 

 Percebe-se na capa de 2010 a descrição de alguns produtos: “cabelo mais cheio 

e mais comprido”, “táticas de uma dermatologista top”, “batom craque de 

sedução”, “ataque fulminante contra a celulite”. A que essas descrições se 

referem? A quem elas querem convencer? 

A competência semântica, mais relacionada às construções dos imaginários, no âmbito 

da sala de aula poderá ocorrer por intermédio do debate sobre as representações veiculadas 

nas publicações em apreço. Não é tarefa difícil para o professor salientar as compreensões 

sociais de mulher difundidas nas capas da revista Claudia ao longo do tempo. A seguinte 
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atividade poderia ser de grande valia no que diz respeito ao despertar da percepção dos alunos 

quanto às construções dos imaginários de gênero: 

 Em grupos, utilizando o computador ou um celular, reproduza as chamadas das 

capas analisadas, reescrevendo-as no masculino. Ao final, acrescente ao fundo 

a imagem de homem famoso. O resultado causa alguma estranheza? Por quê? 

A quarta e última competência desenvolvida por Charaudeau, a semiolinguística, que 

diz respeito à composição textual do ponto de vista lexical e morfossintático perante as 

especificidades do gênero, podem ser didaticamente abordadas pelo prisma das adequações de 

registro. Para exercitar tal competência, com base na capa de 2010, a questão a seguir poderia 

ser introduzida pelo professor: 

 O uso dos termos “abalei” e “top”, assim como muitas outras palavras em 

nossa língua, seriam adequadas em qualquer situação? Por quê? 

Conforme exposto, baseando-se nas possibilidades didáticas apresentadas, nota-se que 

a Teoria Semiolinguística, assim como outras correntes dos estudos da linguagem, muito tem 

a contribuir no que diz respeito às concepções mais recentes do processo de ensino- 

aprendizagem de língua materna. Desse modo, a semiolinguística é uma possibilidade de base 

teórica para o docente que deseja pautar suas práticas em atividades textuais que primem pela 

reflexão do uso da língua em seus variados contextos de uso. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS: MODERNA POR FORA, CONSERVADORA POR 

DENTRO? 

Afinal, o que nos mostram as faces de Claudia? Seria ela nos dias de hoje a mesma de 

três décadas atrás? Ou teria, talvez, mudado apenas de maquiagem para agradar novos olhares 

ávidos por mudanças, mas ainda inseguros quanto ao novo? 

Pelos dados obtidos por meio da análise baseada nos preceitos da Toeria 

Semiolinguística, foi possível comprovar ao longo da presente dissertação que as capas da 

revista Claudia publicadas desde 1981 até os dias de hoje passaram por um movimento de 

atualização no que diz respeito ao imaginário de mulher difundido pela publicação ao longo 

do tempo em apreço. 

Considerando-se que capas de revistas são textos híbridos, compostos por 

componentes linguageiros — em destaque no trabalho em apreço — e imagéticos, pôde-se 

notar no corpus analisado que em todos os aspectos observados houve mudanças no que diz 

respeito à representação feminina veiculada pela publicação. 

Retomando os parâmetros de análise adotados na pesquisa, detalhadamente expostos 

no esquema proposto na página 81, vale lembrar que imaginários sociodiscursivos são 

identificados a partir de frames, que funcionam como uma moldura do objeto apresentado. Já 

os frames, por sua vez, se sustentam por temas, que são compostos por elementos textuais de 

diferentes classes gramaticais que se relacionam às categorias de identificação, qualificação e 

ação, postuladas por Patrick Charaudeau dentro do conceito de semiotização do mundo, 

Tendo em vista a metodologia de análise e a composição verbal do corpus, a 

investigação, que teve a intenção de flagrar imaginários sociodiscursivos nas capas de 

Claudia, nota-se que a compreensão do feminino presente nas publicações em apreço mudou. 

Se na década de 80 veiculava-se na publicação uma imagem de mulher rotulada 

majoritariamente pelos temas família, aparência física e relacionamento, é perceptível uma 

transformação paulatina de tal imaginário ao longo das edições, em que questões relacionadas 

a direitos e representatividade obtêm mais espaço nas capas mais recentes. 

No que diz respeito ao componente imagético — menos enfatizado nesta pesquisa —, 

nota-se que, assim como nas manifestações verbais, vem ocorrendo nas capas de Claudia uma 

nova abordagem acerca do feminino. Apesar de Claudia não ter a sensualização do corpo 

feminino como uma característica de suas publicações, nota-se ainda assim uma transição no 

que se refere à exposição das mulheres que ilustram as capas. Enquanto nas décadas de  

oitenta o espaço das capas era destinado exclusivamente a mulheres que se encaixassem no 
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padrão vigente de beleza: magras, jovens e brancas, na segunda metade da década de 2010 

percebe-se que outros padrões físicos passam a ter oportunidade nas capas da revista, sendo 

notável a partir de então a exposição de imagens de mulheres negras31, maduras32 e de formas 

físicas33 variadas. 

Como já afirmado anteriormente, a transição do imaginário no corpus ocorreu de 

maneira gradual, porém, os dados da pesquisa mostram que é em outubro de 2017, com a 

publicação de uma edição manifesto, que os imaginários de mulher se alteram de maneira 

mais efetiva. Quando Claudia assume uma nova postura declaradamente mais comprometida 

com aspectos relacionados aos direitos femininos, um perfil novo de mulher passa a ter a 

possibilidade de também estampar as capas da revista. A partir de então, mulheres negras e 

maduras passam a ser vistas nas publicações, algo improvável nas décadas anteriores. 

Desse modo, nota-se que a transição do imaginário em questão se deu de maneira 

consistente, tendo componentes verbais e visuais sido atualizados. Assim, a manifestação 

verbal a favor de um imaginário de mulher detentora de direitos e livre dos estereótipos 

ligados à aparência e à vida doméstica é reafirmada pela exposição de modelos com 

características físicas variadas que se esquivam de um padrão socialmente imposto. 

Ainda no que se refere à notada modificação do imaginário de feminilidade que se 

flagra nas capas de Claudia ao longo do tempo em apreço, é pertinente que se destaque que a 

revista, que teve sua primeira edição em circulação em 1961, já abordava desde então em seu 

interior conteúdos de viés progressista no que diz respeito ao cotidiano feminino, 

principalmente nas colunas de Carmen da Silva. No entanto, observa-se que as capas mais 

antigas do corpus disponível, publicadas durante a década de 80, mantinham uma tendência 

conservadora, privilegiando temas previsíveis ligados à beleza e ao cotidiano doméstico e 

reservando espaço tímido e ocasional para assuntos relacionados ao trabalho e à saúde da 

mulher. 

Já nas capas atuais, mais notadamente as publicadas a partir dos anos 2000, vê-se que 

além de assuntos relacionados ao trabalho e à saúde, questões diretamente ligadas a direitos 

femininos  são  também  abordadas explicitamente  nas  capas. Além do mais, política  e  fatos 

 

 

31 Na capa da edição 12/2017, publicada em dezembro de 2017, ao lado de Taís Araújo e da filósofa Djamila 

Ribeiro, ambas negras, aparece a atriz transexual Maria Clara Spinelli. Taís Araújo também estampa a capa 679, 

publicada em abril de 2018. 
32 A apresentadora Oprah Winfrey, na época aos 64 anos, aparece na capa 02/2018, publicada em fevereiro de 

2018. Já na edição 11/2017, de novembro de 2017, o destaque da capa é a atriz Regina Casé, na época aos 63 

anos. 
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ocorridos ao redor do mundo também começam a ser inseridos nas chamadas, ampliando 

assim os horizontes femininos para além de seus interesses pessoais. 

Porém, mesmo que o objeto de pesquisa da presente dissertação sejam as capas de 

Claudia, não seria prudente concluir o trabalho sem mencionar que uma breve observação das 

páginas das edições atuais da revista denuncia que os conteúdos exibidos nas capas compõem 

uma parte reduzida de seu interior, sendo temas como moda, beleza e cozinha ainda hoje parte 

majoritária do que constitui a revista, ao contrário do que a análise exclusiva das capas indica.      

Assim sendo, vê-se que, ainda hoje, assim como ocorrido nas décadas de 80 e 90, 

Claudia é uma publicação heterogênea no que diz respeito ao direcionamento social e político 

de seu conteúdo, havendo em seu interior uma sincronia entre temas conservadores e 

vanguardistas. A análise realizada no presente trabalho não pretende elucidar tal postura por 

parte da revista, mas os dados de análise aqui obtidos não deixam negar que Claudia, através 

de suas capas, vem nos últimos anos experimentando um processo de atualização do 

imaginário de mulher, mesmo que a referida mudança ainda não seja expressa por completo 

em seu interior. 

Dessa maneira, como resultado de pesquisa, observa-se pelo corpus analisado que as 

capas de Claudia manifestam a narrativa da trajetória social feminina no Brasil nos anos 

recentes. Considerando-se a progressiva tomada de consciência da mulher por seus direitos e 

os consequentes resultados de suas reivindicações, nota-se que há nas capas analisadas uma 

sequência lógica que pressupõe o caminho que vem sendo percorrido pela mulher brasileira, 

ao menos a de classe média, TUd da revista. 

A compreensão da narrativa em questão, revelada pela mudança de expressões 

linguageiras e imagéticas notadas no corpus, comprovam a tese de que os imaginários acerca 

do feminino expostos nas capas de Claudia experimentaram um processo de transição ao 

longo das últimas décadas — dos anos 80 até os dias atuais. Em suma, é possível perceber  

que a renovação mais significativa de tal imaginário dá conta dos limites dos domínios do 

gênero feminino, que, de acordo com a manifestações discursivas observadas, são expandidos 

nas capas atuais. Assim, de acordo com as capas contemporâneas de Claudia, a alçada 

feminina deixa de ser exclusivamente doméstica e ligada a sua aparência pessoal, vinculando- 

se também a questões relativas à ascensão social das mulheres. 

Contudo, ainda considerando o fato de que o interior de Claudia pode não ser 

exatamente condizente com o que é expresso em suas capas, há de se atentar para o paralelo 

existente entre capas de revistas e publicidade, visto que a capa funciona como via de
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persuasão à compra da publicação. Isto posto, é relevante que se considerem as possíveis 

motivações para a transição de imaginários flagrada pela pesquisa. 

Sendo revistas femininas notadamente caracterizadas por seu viés prescritivo, é 

importante que se pondere sobre possíveis impulsos quanto à exploração dos novos 

imaginários exibidos nas capas atuais. É real a possibilidade de que a abordagem dos temas 

recentes seja reflexo de uma estratégia de EUc de projetar um EUe que soe convincente a 

TUd por colocar, mesmo que superficialmente, em evidência na capa, mas em número 

reduzido de páginas, temas que se encontram em voga em espaços privilegiados de discussão, 

como as universidades. Conforme afirma Buitoni (2009), a imprensa feminina é 

tradicionalmente indutora de comportamentos, e o faz por intermédio da oferta do novo, 

inclusive no que diz respeito a condutas sociais. 

 

“Não é o novo revolucionário, crítico, conscientizador. Não é a busca 

da modernidade que instaura novas formas de apresentação da 

realidade. É o novo pelo novo, por fora, de superfície. É o que se 

originou talvez na moda, sistema que exige mudanças a cada estação. 

Se a imprensa feminina nasceu veículo de difusão de moda, 

dificilmente se afastaria desse novo, razão de ser de seu assunto 

principal. (BUITONI, 2009, p. 195) 
 

Assim, o presente trabalho conclui que o objeto escolhido como alvo de pesquisa, as 

capas da revista Claudia, sofreram significativas mudanças ao longo das últimas décadas no 

que diz respeito aos imaginários em difusão. Porém, em consonância com as palavras de 

Buitoni, nota-se o indicativo de que há na publicação uma renovação superficial, evidenciada 

apenas nas capas. 

Uma renovação que por enquanto se mostra apenas parcial indica possíveis caminhos 

pelos quais Claudia pode seguir. Talvez, num futuro breve, a revista possa se apresentar 

integralmente pela postura que hoje só se vê nas capas, ou não. Fato é que, por se tratar de um 

produto da mídia jornalística, os passos de Claudia são articulados por editores que desejam 

que seu público-alvo seja, além de leitor, consumidor. Portanto, as motivações por trás do 

comportamento editorial da revista, por não fazerem parte do escopo da presente dissertação, 

ficam aqui como uma questão a ser respondida por pesquisadores que possam se interessar 

pelo tema. 

Assim sendo, o presente trabalho chega ao fim com a conclusão de que as capas de 

Claudia mudaram sensivelmente ao longo das últimas quatro décadas no que diz respeito aos 

imaginários de feminilidade propagados, sendo mais notáveis as transformações ocorridas já 

na segunda parte da década de 2010. O imaginário antigo de mulher mais limitada ao espaço
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doméstico e aos compromissos familiares foi, no decorrer das últimas três décadas, sendo 

superado por outro, de feminilidade livre e mais consciente quanto aos seus direitos. 

Que a multifacetada Claudia e suas leitoras se inspirem em suas capas a fim de se 

libertarem de fora para dentro! 



132  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ANTUNES, Irandé. Muito além da gramática – Por um ensino de línguas sem pedras no 

caminho. São Paulo: Parábola, 2007. 

 
AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. São Paulo: 

Publifolha, 2013. 

 
BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. Trad. Paulo Bezerra. São Paulo: Martins 

Fontes, 2011. 

 
BRAS, Tereza Yamashita; BRAS, Luiz. Folha de São Paulo, 21 de maio de 2005. Folhinha, 

p.8. 

<https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=16448&keyword=Yamashita&anchor=546346 

4&origem=busca&pd=41ccb587ac09621ca28cfd5afb3f59c4> Acesso em 20 de junho de 

2019. 

 
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017. 

 
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) - Língua Portuguesa. Brasília: 

MEC/SEF, 1998. 

 
BRASIL. Retrato das desigualdades de gênero e raça. Brasília: IPEA, 2015.< 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/170306_apresentacao_retrato.pdf> Acesso 

em 13 de agosto de 2019. 

 
BUITONI, Dulcília Schroeder. Mulher de papel: a representação da mulher pela 

imprensa feminina. São Paulo: Summus Editorial, 2009. 

 
BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. 

 
CHARAUDEAU, Patrick. De la competencia social de comunicación a las competencias 

discursivas, In: Revista latinoamericana de estudios del discurso, vol. (1), 2001, editorial 

Latina, Venezuela, 2001. 

 

  . Visadas discursivas, gêneros situacionais e construção textual. In: MACHADO, 

Ida Lúcia; MELLO, Renato de. Gêneros reflexões em análise do discurso. Belo Horizonte, 

Nad/Fale-UFMG, 2004. 

 

  . A argumentação talvez não seja o que parece ser. In: GIERING, Maria Eduarda; 

TEIXEIRA, Marlene. (orgs). Investigando a linguagem em uso: Estudos em linguística 

aplicada. São Leopoldo: Unisinos, 2004b. 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/170306_apresentacao_retrato.pdf


133  

  . Discurso político. São Paulo: Contexto, 2005. 

 

  . Uma análise semiolinguística do texto e do discurso. In: PAULIUKONIS, Maria 

Aparecida Lino; GAVAZZI, Sigrid. (Orgs.). Da língua ao discurso: reflexões para o  

ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2007, p.11-29. 

 

  . Linguagem e discurso: modos de organização. Trad. Ângela M. S. Corrêa et al. 

São Paulo: Contexto, 2008. 

 

  . A patemização na televisão como estratégia de autenticidade. [tradução: Renato 

de Mello]. In.: MENDES, Emília.; MACHADO, Ida Lúcia. (orgs.). As emoções no discurso. 

Vol. II. Campinas: Mercado Letras, 2010b. 

 

  . Imagem, mídia e política: construção, efeitos de sentido, dramatização, ética. In: 

MENDES, Emília; MACHADO, Ida Lúcia; LIMA, Helcira; LYSARDO-DIAS, Dylia. 

Imagem e discurso. Belo Horizonte: FALE/UFMG, 2013, p. 383-405. 

 

  . Para uma gramática do sentido numa perspectiva didática. In: VALENTE, André 

(Org.). Unidade e variação na língua portuguesa: suas representações. São Paulo: 

Parábola, 2015. 

 
.  . Os estereótipos muito bem. Os imaginários, ainda melhor. In: Entrepalavras, 

Fortaleza, v.7, p. 571 - 591, jan/jun. 2017. 

 

  . Discurso das mídias. Trad. Ângela M. S. Corrêa. 2 ed. 4ª reimprenssão. – São 

Paulo: Contexto, 2018. 

 

  . Compréhension et interpretation: interrogations autour de deux modes 

d’appréhension du sens dans les sciences du langage In: ACHARD-BAYLE, G; GUÉRIN, M; 

KLEIBER; G.; KRYLYCHIN, M. (orgs.). Les sciences du langage et la question de 

l’interprétation (aujourd’hui). Limoges, Les Éditions Lambert-Lucas: 2018. p.21-55 

 
CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. Rio 

de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. 

 
DELL'ISOLA, Regina Lúcia Péret. Leitura: inferências e contexto sociocultural. Belo 

Horizonte: Formato Editorial, 2001. 

 
DIONÍSIO, Ângela Paiva; MACHADO, Anna Rachel; BEZERRA, Maria Auxiliadora. 

Gêneros textuais & Ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2005. 

 
EMEDIATO, Wander. In: MARI, Hugo; FONSECA, Maria Nazareth Soares (Orgs.). Ensaios 

sobre a leitura 2. Belo Horizonte: Editora PUCMinas, 2007. 



134  

FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Editora Ática, 2001. 

 
FERES, Beatriz. Compreender e interpretar: sentido de língua e sentido de discurso. 

Palestra proferida em 13 de setembro de 2019, na Universidade Federal Fluminense, como 

parte do Curso de Extensão Semiolinguística e Ensino, organizado pelo Grupo de Pesquisa 

Leitura, Fruição e Ensino (UFF/CNPq) 

 
FIORIN, José Luiz. Introdução ao pensamento de Bakhtin. São Paulo: Contexto: 2018. 

 
GOLDENBERG, Mirian. O Corpo como capital: estudos sobre gênero, sexualidade e 

moda na cultura brasileira. São Paulo: Estação das Letras e Cores: 2015. 

 
GOUVÊA, Lúcia Helena; PAULIUKONIS, Aparecida Lino; MONNERAT, Rosane. Texto, 

cotexto e contexto: processos de apreensão da realidade. In: MARQUESI, Sueli Cristina; 

PAULIUKONIS, Aparecida Lino; ELIAS, Vanda Maria. Linguística Textual e Ensino. São 

Paulo: Contexto, 2017. 

 
JODELET, Denise. Representações sociais: um domínio em expansão. In: JODELET, Denise. 

(org.). As representações sociais. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001. 

 
KOCH, Ingedore Villaça; TRAVAGLIA, Luiz Carlos. A coerência textual. São Paulo: 

Contexto, 1990. 

 
LEAL, Giselle Maria Sarti. Patemização e representações de gêneros na publicidade. 

(Tese de doutorado). Programa de Pós-graduação em Letras Vernáculas da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2017. 

 
LIMA, Sandra Lúcia Lopes. Imprensa feminina, Revista Feminina: A imprensa feminina no 

Brasil. In: Projeto História, São Paulo, n. 35, p. 237, dezembro de 2007. 

 
LUCA, Tânia Regina. Mulher em revista. In: PINSKY, Carla Bassanezi, PEDRO, Joana 

Maria (orgs). Nova história das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2012 

 

  .; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: 

Contexto, 2006. 

 
MARQUEZ, Gabriel Garcia. Cem anos de solidão. Rio de Janeiro: Record, 2017. 

MAINGUENEAU, Dominique. Discurso e análise do discurso. São Paulo: Parábola, 2015. 

MARTELOTTA, Mário Eduardo. Manual de Linguística. São Paulo: Contexto, 2016. 



135  

MINSKY, Marvin. A framework for representing knowledge, 1974. 

<http://www.cogsci.ucsd.edu/~coulson/203/minsky.pdf> Acesso em 6 de julho de 2019. 

 

MONNERAT, Rosane. Para além da leitura do texto, a leitura do mundo. In: FERES, Beatriz; 

MONNERAT, Rosane; RIBEIRO, Patrícia. (orgs.) Leitura, Fruição e Ensino: A formação 

do leitor em debate. SSP Gráfica: Niterói, 2017. 

 
MOSCOVICI, Serge. O fenômeno das representações sociais. In: MOSCOVICI, SERGE. 

Representações Sociais: investigações em psicologia social. Petrópolis: Editora Vozes, 

2007. 

 
REBELLO, Ilana. Fazer saber e/ou fazer sentir? A relação texto-imagem na capa da Veja. In: 

FERES, Beatriz; MONNERAT, Rosane; RIBEIRO, Patrícia Neves (orgs). Litura, fruição e 

ensino: A formação do leitor em debate. SSP Gráfica Editora: Niterói, 2017. 

 
REBELLO, Ilana. Do mundo a significar ao mundo significado: estratégias linguísticas e 

discursivas na construção do(s) sentido(s) de capa de revista. In: FERES, Beatriz; 

MONNERAT, Rosane (orgs). Análises de um mundo significado – A visão 

semiolinguística do discurso. EDUFF: Niterói, 2016. 

 
RIBEIRO, Patrícia Ferreira Neves. Práticas de leitura mediada no ensino básico: entre 

situações, sentidos e formas. In: DIAS, André; FERES, Beatriz dos Santos; ROSÁRIO, Ivo da 

Costa (orgs.) Leitura e formação do leitor – Cinco estudos e um relato de experiência. 7 

Letras: Rio de Janeiro, 2016. 

 
SANTOS, Leonor Werneck; RICHE, Rosa Cuba; TEIXEIRA, Claudia Souza. Análise e 

produção de textos. São Paulo: Contexto, 2011. 

 
SILVA, Viviam Oliveira da. Revista Nova Cosmopolitan ontem e hoje: a análise do 

discurso sobre a mulher na mídia. (Dissertação de Mestrado). Programa de Pós-Graduação 

em Estudos da Linguagem da Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2014. 

http://www.cogsci.ucsd.edu/~coulson/203/minsky.pdf


136  

ANEXOS 
 



137  

Edição 280 - Janeiro de 1985 
 

 



138  

Edição 297 - Junho de 1986 
 

 

 



139  

Edição 304 - Janeiro de 1987 
 

 



140  

Edição 365 - Fevereiro de 1992 
 

 



141  

Edição 380 - Maio de 1993 
 

 



142  

Edição 439 - Abril de 1998 
 
 



143  

Edição 41/nº 9 - Setembro de 2002 

 



144  

Edição 44/nº2 - Fevereiro 2005 
 

 



145  

Edição 567 - Dezembro de 2008 
 
 



146  

Edição 57/nº2 - Fevereiro de 2018 
 

 



147  

Edição 683 - Agosto de 2018 
 

 



148  

Edição 58/ nº 3 - Março de 2019 
 

 


