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“Os poetas cantam odes a esse ‘entreaberto botão, 

entrefechada rosa’, e todos quando se referem à mulher, 

quando é mocinha, tecem-lhe os mais belos elogios, 

glorificando essa maravilhosa idade do sonho.”.4 

(Maria Teresa). 

 

Resumo 

O presente artigo tem como objetivo refletir acerca das regras de conduta impostas para 

o gênero feminino, tendo como foco a juventude. A partir de duas fontes: a seção “De 

mulher para mulher” da revista O Cruzeiro, e um vídeo da youtuber Ellora Haonne 

intitulado “Porque mulher é vulgar”, será construída uma discussão histórico-cultural 

sobre a normatização e os papeis de gênero, levando em consideração as demarcações 

que definem o feminino conforme as expectativas sociais, exemplificadas por meio da 

“boa moça” e da “mulher vulgar”.  

Palavras-chave: gênero feminino; normatização; comportamento; cultura.  

Introdução 

Ela é uma moça exemplar. Suas roupas seguem a moda, mas são discretas. Não 

usa maquiagem em excesso, apenas o necessário para realçar sua beleza natural. A pele 

é protegida do sol, e o cabelo é brilhante e bem penteado. Sorri timidamente e seus 

gestos são comedidos, assim como seu entusiasmo. Os olhares que ela lança para aquele 

                                                 
1Trabalho apresentado no GP Comunicação e Culturas Urbanas, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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3 Orientadora do trabalho. Doutora e mestra em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  Docente 

dos Programas de Pós-Graduação Processos e Manifestações Culturais e Inclusão Social e Diversidade Cultural da 

Universidade Feevale. Pesquisadora Gaúcha (Fapergs) e CNPQ Edital Ciências Sociais Aplicadas 2016-2017. 
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4A epígrafe que abre este trabalho é parte do texto “Menina-Moça”, escrito por Maria Teresa, na revista O Cruzeiro, 

p.111, edição lançada em 21 fev. 1953. 
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rapaz são tão sutis que ele sequer os percebe. Mas, quando o olhar é finalmente 

correspondido, ela enrubesce, porque é importante enrubescer nos momentos certos. 

Ela, com toda a candura cuidadosamente elaborada, tem uma única missão: conquistar 

um homem especial – seu príncipe! – e com ele se casar. Para as moças que usam 

decotes exuberantes, que riem alto demais, que usam maquiagem forte, que se dão ao 

desfrute, que chamam mais atenção do que deveriam... Para essas moças, só há um 

destino: a desgraça social. Ou seja, ficar solteira.  

Na década de 1950, o texto acima poderia retratar a vida de qualquer moça. O 

bom comportamento era uma regra fundamental para a mulher que desejava ser 

apontada como um bom partido, e numa época em que o casamento era a essência do 

bem-estar, todas as mulheres deveriam alimentar tal desejo. As décadas passaram e 

transformações aconteceram na forma de representar o feminino, no entanto, certas 

expectativas permaneceram – o comportamento adequado, o que vestir e o que não 

vestir, objetivos que devem ser compartilhados.  

Então, a fim de abordar e analisar essas expectativas e determinações, serão 

utilizadas duas fontes que tem o propósito de dirigir-se, especificamente, à mulher: 

referente aos Anos Dourados5 a seção “De mulher para mulher”, cujos trechos foram 

retirados de edições do ano de 1953 da revista O Cruzeiro6, e na associação com o 

Contemporâneo, será trabalhado o vídeo de Ellora Haonne7, intitulado “Porque mulher é 

vulgar?”8 e publicado no ano de 2017 no site Youtube9.  

O desabrochar das moças dos Anos Dourados 

Na década de 50 predominava a ideia da “mulher ideal”, isto é, a normatização 

que definia quem era socialmente adequada. Na juventude, a moça deveria ser bela, 

recatada, casta e doce, tudo para construir a imagem certa para os outros e, 

                                                 
5Alcunha atribuída à década de 1950. 

 
6O Cruzeiro, revista brasileira lançada no Rio de Janeiro, teve sua primeira edição no dia 10 de novembro de 1928 e a 

última em julho de 1975. Informação disponível em <http://www.memoriaviva.com.br/ocruzeiro/ > Acesso em 30 

abr. 2017. Para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizadas três edições da revista, todas lançadas no ano de 

1950. 

 
7Ellora Haonne tem 19 anos, é estudante de arquitetura e, atualmente, reside em São Paulo. Possui um canal no 

Youtube, no qual publica semanalmente vídeos com os mais diversos conteúdos.  

 
8Vídeo publicado por Ellora Haonne no dia 27 de abril de 2017. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=lJ1pc_jvj4c.> Acesso em: 25 abr. 2017. 

 
9O Youtube é uma plataforma que permite a publicação e compartilhamento de vídeos. 
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principalmente, para os rapazes. Afinal, um deles se tornaria seu futuro marido. Nos 

Anos Dourados, as mocinhas eram brotos de rosa, que delicadamente esperavam pelo 

desabrochar: “as primeiras desabrochavam em bailes de debutantes. Deviam ser 

colhidas na hora certa por homens considerados bons partidos. [...] Segundo a imprensa, 

uma ‘pequena’ encantadora teria chances de encontrar o príncipe encantado.” 

(SANT’ANNA, 2012, p.112).  

As meninas-brotos tinham de manifestar seu encanto por meio da boa conduta, no 

porte, nas maneiras de falar e agir em público. E em sua fragilidade e inexperiência, elas 

eram mais propensas ao desvio moral, necessitando de vigilância para que se 

assegurasse o respeito às regras. Somente dessa forma, elas seriam julgadas como 

moças de família – aquelas que, conforme as expectativas sociais, possuíam as melhores 

chances de conseguir fazer um bom casamento. Tais regras eram ditadas não apenas 

pelos pais e conhecidos, mas pelas revistas, que tinham influência na vida das mulheres, 

atuando “como conselheiras, fonte importante de informação e companheiras de lazer 

[...]”. (BASSANEZI, 2001, p. 609).   

Em sua seção “De mulher para a mulher”, O Cruzeiro destacava aquilo que as 

moças deveriam e não deveriam ser. Contudo, apesar da relevância das publicações, é 

necessário esclarecer que não era a revista aqui analisada, ou outras que estavam 

disponíveis no mercado, as responsáveis por determinar a polaridade entre os gêneros, 

ou o comportamento e visual das jovens. Afastando-se da concepção da mídia enquanto 

uma força antagonista, aponta-se que as publicações como O Cruzeiro expressavam a 

normatização que já existia na sociedade.  

A moça de família 

Como era escandaloso quando a vizinhança descobria que aquela mocinha, 

sempre tão bela e comportada, havia se deixado levar pelas tentações e permitido que 

um rapaz tivesse intimidades com ela. A família seria alvo de comentários por não ter 

criado em sua casa um ambiente de moralidade. A menina, desonrada e com a reputação 

manchada permanentemente, poderia perder suas amigas, já que as mulheres não 

deixariam que suas preciosas flores em botão permanecessem na companhia de uma 

moça leviana. E, certamente, as chances de um bom casamento estavam arruinadas. 

Quem iria casar-se com uma vulgar, que tão facilmente desrespeitara os preceitos 

morais 
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A situação hipotética descrita tem como intenção caracterizar o valor inestimável 

que a castidade tinha na vida de uma jovem. Sua inocência e ingenuidade deveriam ser 

cultivadas e protegidas, e resistir aos impulsos da carne era uma exigência. Ao contrário 

dos homens, cujas relações sexuais “[...] com várias mulheres não só eram permitidas, 

como frequentemente incentivadas.” (BASSANEZI, 2001, p.613), as meninas tinham 

em sua virgindade um tesouro, que deveria ser preservado a fim de aumentar as chances 

de um bom casamento. Dar-se ao respeito era um fator inserido no conjunto de regras 

que designavam o que a moça poderia ou não fazer, sendo que elas, 

 

Precisavam ser cândidas e obedientes diante do ideal da esposa fiel. Como um 

‘anjo da família’, dela se esperava uma força inabalável, emoldurada por uma 

graça irresistível. Robustez do espírito e graça corporal. Esse ideal feminino 

legitimava a autoridade masculina, justificava a restrição da vida pública às 

mulheres e, igualmente, seus ímpetos sexuais. (SANT’ANNA, 2012, p.110).  

 

 

A pureza, como fator essencial para a boa conduta, foi reiterada por seções 

dirigidas ao público feminino da revista O Cruzeiro. No texto denominado como 

“Castidade” 10, por exemplo, discorre-se sobre a constante associação que a castidade 

tem com as negações – ou, aquilo que não deve ser feito, e da necessidade de um 

reforço positivo da importância da virgindade entre a juventude. 

Imagem 1 - Castidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretanto, ao observar a palavra “sacrifício” e expressões tais como “linha de 

conduta irreprovável”, reforça-se a concepção da virgindade enquanto resistência às 

                                                 
10Texto intitulado como “Castidade” pertence à edição de O Cruzeiro, lançada em 30 de janeiro de 1953, p. 94.  

 
Fonte: O Cruzeiro, 31 jan. 1953. 
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tentações da carne, e como um elemento essencial para o bom comportamento. Caso 

houvesse desrespeito para com as regras e a moça cedesse às tentações, deveria manter 

sua condição em segredo, uma vez que “eram raros os homens que admitiam sem 

problemas a ideia de se casarem com uma moça deflorada por outro.” (BASSANEZI, 

2001, p.613, grifo da autora). Já para o homem era incentivada a prática sexual e a 

conquista de suas paixões, pois, 

 

A virilidade, em seu aspecto ético mesmo, isto é, enquanto quididade do vir, 

virtus, questão de honra (nif), princípio da conservação e do aumento da honra, 

mantém-se indissociável, pelo menos tacitamente, da virilidade física, através, 

sobretudo, das provas de potência sexual – defloração da noiva, progenitura 

masculina abundante etc. – que são esperadas de um homem que seja realmente 

um homem. (BOURDIEU, 1999, p.20, grifo do autor).  

 

 

A moça tinha por obrigação reprimir sua sexualidade, sacrificando-se em prol da 

inocência e da boa conduta. Nas palavras de Priore (2011, p.165), “[...] as que se 

comportavam como ‘moças de família’, não usando roupas sensuais, evitando ficar a 

sós no escuro, saindo só na companhia de um ‘segurador de vela’, estas tinham mais 

chance de fazer um bom casamento.”. Os rapazes, portanto, estavam mais relacionados 

à virilidade e ao sexo. As moças, por outro lado, não podendo expressar seus desejos, 

eram associadas ao amor romântico.  

Imagem 2 – “Amar sem ser amada” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O Cruzeiro, 21 fev. 1953. 
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No texto11 da Imagem 2, cita-se o amor idealizado e que não é correspondido: um 

amor de sonho, de suspiros e de tristeza. Para aconselhar as “muitas mocinhas” que 

passavam por essa situação, a seção “De mulher para mulher” trouxe um conselho em 

especial: ser prática. Isto é, desligar-se do romance e pensar nas implicações de um 

amor não correspondido. Para as moças, ser romântica era uma característica 

naturalizada: “as mulheres vivem para o amor. Romantismo e sensibilidade eram, nos 

Anos Dourados, características tidas como especialmente femininas [...]” 

(BASSANEZI, 2001, p.618, grifo da autora). Contudo, esse amor deveria ser controlado 

de acordo com as leis morais, lembrando sempre do valor da castidade.  

Assim, diante de todas as proibições e recomendações, as jovens tinham de 

arranjar artifícios para conquistar a atenção do rapaz. O flerte, com olhares tímidos e 

gestos sedutores, deveria ser executado com cuidado, sem evidenciar demais uma 

sensualidade que poderia prejudicar a reputação. Bassanezi (2001, p.614) cita um trecho 

da revista O Cruzeiro (13 jul. 1957): “muitas moças precisam compreender que o que se 

oferece não tem valor.”, levando em consideração que a jovem jamais deveria deixar 

completamente explícito seu interesse, e, em hipótese alguma, tomar a iniciativa. Outro 

fator importante eram as roupas, que não deveriam ser curtas ou extravagantes. E, ao 

conversar com o rapaz, a moça tinha de elogiá-lo e mostrar-se interessada nos interesses 

dele, tendo em mente a necessidade de “manter a linha” (SANT’ANNA, 2012). As mais 

falantes, que faziam piadas, vestiam-se de maneira diferente, gargalhavam ou tinham 

vários admiradores, não eram consideradas uma boa companhia ou bom partido.  

Vulgaridade e conduta no Contemporâneo 

Muda-se a década, mas não o cenário. Ainda temos uma moça. Ela está vestida 

cuidadosamente para impressionar, mesclando recato e atrevimento com equilíbrio. Não 

quer parecer uma qualquer e também não quer dar a impressão de ser inexperiente. A 

maquiagem não está chamativa e realça com esmero a beleza natural. Unhas pintadas, 

cílios postiços, pele hidratada. E lá está ele. Seu escolhido. O homem que, se tudo der 

certo, lhe tornará possível mudar o status na rede social de “solteira” para “namorando”. 

Ela olha para ele com discrição. Não quer ser fácil, ou difícil demais. Ajeita o cabelo, e 

                                                 
11O texto intitulado como “Amar sem ser amada?” pertence à edição de O Cruzeiro, lançada em 21 de fevereiro de 

1953, p. 111. 
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o observa novamente, tendo o cuidado de manter o contato visual por um período 

específico.  

Então, desconcentra-se por um momento: uma amiga ao seu lado está rindo alto, 

balançando um copo transbordando de cerveja enquanto dança descalça. Que vulgar, ela 

pensa. Desse jeito, essa sua amiga continuará solteira para sempre. Diferente dela, a 

moça não gargalha e segura uma taça com uma bebida de nome estrangeiro. Seu salto 

mantém sua postura elegante. Suas redes sociais trazem imagens bem escolhidas, que 

transmitem exatamente aquilo que ela quer ser. Está tudo perfeito. E lá está ele, o 

escolhido, correspondendo ao olhar. Eles sorriem um para o outro. Ele já havia beijado 

outras naquela noite, mas não importava. No final da história, ele será dela... Porque ela 

é esse tipo de garota. Uma garota para namorar.  

A moça bem comportada, bonita e discreta; uma moça que é digna para se investir 

num relacionamento duradouro. Em contrapartida, uma jovem que prefere não reprimir 

sua sexualidade, bebe, fala impropérios e não se importa em abordar a pessoa que lhe 

interessa, é considerada perigosa demais para algo mais sério. Esse tipo de menina é 

mais adequado para situações casuais, sem futuro. Mas, quem decide o que uma mulher 

é, ou o que ela não é? Para aquilo que ela é ou não mais adequada? A sociedade fez as 

regras. E, na verdade, apesar das transformações, ainda percebe-se a poderosa presença 

da normatização, que define o comportamento mais acertado para a juventude feminina.  

Ellora Haonne tem 169.05612 inscritos, que escolheram acompanhar regularmente 

seu canal no Youtube. Com 9013 vídeos publicados, seus assuntos são variados: 

masturbação, música, aceitação do corpo, maquiagem, cotidiano, relacionamentos. Sua 

fala se baseia em experiências pessoais e ela se comunica com seus inscritos de maneira 

casual, como se todos estivessem numa roda de bar, conversando como velhos 

conhecidos. Para esse texto, destacou-se um de seus vídeos, intitulado “Porque mulher é 

vulgar?”. Nele, Ellora conta uma situação que vivenciou: ela postou numa rede social 

um vídeo no qual aparecia dançando funk com uma amiga, e alguém lhe enviou um 

comentário em que alegava que tinha mais apreço por Ellora quando ela não era vulgar.  

A partir disso, a youtuber14 gravou um vídeo problematizando o comentário, 

questionando próprio significado de “vulgar” e ressaltando que a palavra, de acordo 

                                                 
12 Número registrado no dia 22 de junho de 2017.  

 
13 Número registrado no dia 22 de junho de 2017. 

 
14Youtuber é uma expressão refere ao sujeito que produz vídeos para o Youtube.  
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com o dicionário, tem seu uso aplicável em ambos os gêneros. Contudo, nas dinâmicas 

sociais, “vulgar” pode ser aplicado tanto para mulher quanto para homens? Qual a 

diferença entre uma mulher vulgar e um homem vulgar? Ellora faz uma pesquisa virtual 

para compreender melhor a utilização do termo e esclarecer as questões apresentadas. 

Ao colocar “mulheres vulgares” no campo de busca, aparecem jovens em roupas e 

poses provocantes, ao passo em que os “homens vulgares” resultam em citações de 

pensadores. Por fim, ela afirma que o comportamento que é cobrado socialmente das 

mulheres é muito mais rígido quando comparado ao que é cobrado dos homens. 

Atualmente, há o questionamento do papel masculino e do feminino, 

principalmente por conta dos estudos relacionados a gênero e do fortalecimento do 

movimento feminista. Uma longa jornada, constituída por mudanças graduais: desde a 

década de 60, com os movimentos libertários, nos quais “[...] as mulheres que deles 

participavam perceberam que, apesar de militarem em pé de igualdade com os homens, 

tinham nestes movimentos um papel secundário.” (GROSSI, sem data, p.2), passando 

pelo processo de redemocratização na década de 1980, quando “[...] o feminismo no 

Brasil entra em uma fase de grande efervescência na luta pelos direitos das mulheres: há 

inúmeros grupos e coletivos em todas as regiões tratando de uma gama muito ampla de 

temas – violência, sexualidade [...],” (PINTO, 2010, p.17), chegando até o 

Contemporâneo, momento no qual uma jovem tem a oportunidade de falar sobre 

assuntos íntimos de maneira explícita e compartilhar suas palavras com o mundo. 

Entretanto, as conquistas não equivalem ao fim da normatização. De fato, uma 

jovem mulher sentir a necessidade de questionar o comportamento tido como vulgar e, 

por meio dele, a diferença entre os gêneros, demonstra que aquela mocinha recatada, 

inocente e delicada dos Anos Dourados ainda permeia nas expectativas sociais. Afinal, 

os sentidos atribuídos na década de 1950 eram resultado da posição dominante e, 

conforme Scott (1995, p.87), “a posição que emerge como dominante é, contudo, 

declarada a única possível. A história posterior é escrita como se essas posições 

normativas fossem o produto do consenso social e não do conflito.”.  

Essa, portanto, é uma posição dominante que não desapareceu com a ascensão do 

feminismo e que continua para muitos como um consenso social que motiva a 

reprovação de comportamentos desviantes da normatização. Em seu vídeo, Ellora parte 

da polaridade estabelecida entre homens e mulheres, no sentido de como a sociedade 

interpreta as diferenças entre os gêneros. A “posição dominante” aqui citada é referente 
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à dominação masculina, que relegou o feminino uma posição de subordinação – ainda 

que não de maneira uniforme ou isenta de conflitos e questionamento. De acordo com 

Bourdieu (1999, p.18), 

A força da ordem masculina se evidencia no fato de que ela dispensa 

justificação: a visão androcêntrica impõe-se como neutra e não tem necessidade 

de se enunciar em discursos que visem legitimá-la. A ordem social funciona 

como uma imensa máquina simbólica que tende a ratificar a dominação 

masculina sobre a qual se alicerça: é a divisão social do trabalho, distribuição 

bastante estrita das atividades atribuídas a cada um dos dois sexos, de seu local, 

seu momento, seus instrumentos [...].  

 

A conduta exigida de cada gênero é uma construção social, sendo que, nas 

palavras de Grossi (sem data, p.6), “papel é aqui entendido no sentido que se usa no 

teatro, ou seja, uma representação de um personagem. Tudo aquilo que é associado ao 

sexo biológico fêmea ou macho em determinada cultura é considerado papel de 

gênero.”. Aquilo que configura o bom comportamento de uma mulher lhe é atribuído 

num papel que ela deverá representar caso queira ser aceita na sociedade. Por isso, nota-

se: atualmente não é socialmente assombroso que uma jovem não esteja comprometida, 

mas é alvo de questionamentos a falta de um namorado, assim como é questionado a 

escolha por relacionamentos homoafetivos ou abertos15. Também se exige que ela seja 

confiante e tenha autoestima, mas o padrão de beleza estabelece como deve ser seu 

corpo, e como ela deve expô-lo ao mundo16. E, por fim, assuntos como sexualidade17, 

saúde íntima18 e menstruação19 permanecem como tabus. 

Ressaltando o contexto histórico-cultural e a fim de discutir com mais 

especificidade a questão do gênero, será utilizada a abordagem da autora Joan Scott 

(1995), que afirma que para uma compreensão mais abrangente do conceito, é 

necessário levar em conta quatro elementos que se relacionam entre si: os símbolos 

                                                 
15Assunto desenvolvido por Ellora no vídeo “Amor Livre e Poliamor”. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=ZLyxZx65rcw>. Acesso em: 22 jun. 2017. 

 
16Assunto desenvolvido por Ellora no vídeo “Um corpo é um corpo // ft. Indignação. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=FidW2SpruCg>. Acesso em: 25 jun. 2017. 

 
17Assunto desenvolvido por Ellora no vídeo “Como tocar siririca” Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=uOf2_t34GwQ>. Acesso em: 25 jun. 2017.  

 
18Assunto desenvolvido por Ellora no vídeo“Cuidados com a PPK ft. BRIOCO. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=HWprI84tgT4>. Acesso em: 25 jun. 2017.  

 
19Assunto desenvolvido por Ellora no vídeo “Menstruação”. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=ElmOcl-4kJ4>. Acesso em: 25 jun. 2017. 
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culturais, os conceitos normativos, a fixidade e a identidade subjetiva. Cada um desses 

elementos será desenvolvido a partir da proposta do vídeo de Ellora: a vulgaridade da 

mulher.  

Os símbolos culturais estão associados às representações múltiplas, que estão 

constantemente em desacordo. Nesse caso, tem-se a inocência (ou a “boa moça”) x 

vulgaridade. O primeiro refere-se ao comportamento esperado de uma mulher, que 

socialmente deve evidenciar o recato e a gentileza. O segundo diz respeito à mulher 

liberal, que tem comportamento desviante e recebe atenção masculina por motivos 

equivocados. Essas representações foram construídas num processo que envolveu, entre 

outros aspectos, o religioso, com um modelo a ser seguido delimitado pela figura da 

Virgem Maria, e o modelo a ser repudiado associado à Eva (que atraiu o homem ao 

pecado). 

 Destacando a influência religiosa, têm-se os conceitos normativos, que limitam as 

atribuições de sentido aos símbolos através da doutrinação, seja ela religiosa, científica, 

jurídica ou educativa. Esse segundo elemento tem como um expoente o processo de 

naturalização, que coloca como “inatas” certas características ao feminino e ao 

masculino, e não como construções culturais. Em terceiro, está a fixidade, que traz a 

permanência da polaridade na representação dos gêneros, como se masculino e feminino 

fossem eternos adversários. E, por fim, tem-se a identidade subjetiva, que consolida e 

legitima as relações de poder entre os gêneros. Aqui, quando se classifica uma jovem 

como inocente ou lasciva, coloca-se ela num lugar de subordinação, uma vez que essa 

classificação limita suas opções, personalidade e comportamentos. A identidade que é 

imposta à mulher reitera a hegemonia do masculino e,  

 

A primazia universalmente concedida aos homens se afirma na objetividade de 

estruturas sociais e de atividades produtivas e reprodutivas, baseadas em uma 

divisão sexual do trabalho de produção e reprodução biológica e social, que 

confere aos homens a melhor parte, bem como nos esquemas imanentes a todos 

os habitus: moldados por tais condições, portanto objetivamente concordes, eles 

funcionam como matrizes das percepções, dos pensamentos e das ações de 

todos os membros da sociedade, como transcendentais históricos que, sendo 

universalmente, partilhados, impõem-se a cada agente como transcendentes. 

(BOURDIEU, 1999, p.45). 
 

 

O conteúdo do vídeo de Ellora é, então, resultado de algo que está estabelecido na 

sociedade e que, apesar das modificações nas dinâmicas sociais e representações dos 

papeis do feminino e do masculino, continuam atuantes nas formas de se interpretar o 
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mundo e atribuir sentido à realidade. E a reiteração da conduta de uma “mulher ideal” – 

a boa moça, aquela que não é vulgar – manifesta-se também em outras fontes. Por 

exemplo, em seu vídeo, Ellora cita uma frase de uso comum no cotidiano: “ser sexy sem 

ser vulgar”, e alega que, a partir dessa frase, fez uma nova busca no Google20. Para esse 

artigo, realizou-se a mesma pesquisa, destacando os resultados da primeira página: 

 

Quadro 1 – conteúdo da busca “ser sexy sem ser vulgar” 

Título Tipo/Conteúdo Site 

 

1. 

 

Aprenda 10 dicas para 

ser sensual sem ser 

vulgar 

Dicas. Uma personal stylist traz 

exemplos de visuais usados por 

celebridades para “ficar poderosa e 

feminina”. Destaca que todas as 

mulheres têm o desejo de provocar 

suspiros por onde passam. 

 

http://caras.uol.com.br/fashion/apr

enda-10-dicas-para-ser-sensual-

sem-ser-vulgar#.WVD3G5Lyut8. 

 

2. 

 

11 dicas para ser sexy 

sem ser vulgar 

Dicas. Após afirmar que chamar a 

atenção pela sensualidade é um desejo 

básico do gênero feminino, traz dicas 

de vestuário. 

 

http://www.portalsbo.com/11-

dicas-para-ser-sexy-sem-ser-

vulgar/ 

 

3.  

Sexy sem ser vulgar: 

para ir do sexy ao 

vulgar, um pequeno 

descuido pode ser 

fatal 

Conselhos. Em forma de texto corrido, 

traz conselhos referentes à aparência 

física e ao comportamento, com foco 

naquilo que é necessário para 

conquistar um homem.  

 

https://www.dicasdemulher.com.br

/sexy-sem-ser-vulgar/ 

 

4.  

 

5 dicas para ser sexy 

sem perder a 

elegância! 

 

Dicas. A partir de visuais de 

celebridades, salienta a maneira 

“errada” e “certa” na utilização de 

peças de vestuário e acessórios. 

Destaca em diversos tópicos a 

importância de admirar a aparência de 

uma mulher.  

 

http://superela.com/2014/03/14/5-

dicas-pra-ser-sexy-sem-perder-

elegancia/ 

 

5.  

 

Aprenda 5 dicas para 

ser sexy sem ser 

vulgar 

Dicas. Abordando aspectos de 

comportamento e aparência, fornece 

dicas variadas, salientando a 

importância de conquistar a atenção 

do homem e seduzi-lo corretamente.  

 

https://fortissima.com.br/2014/12/1

8/ser-sexy-sem-ser-vulgar-59790/ 

 

6.  

 

5 erros e acertos como 

ser sexy sem ser 

vulgar 

 

Dicas. Expõe imagens de celebridades 

e classifica entre “certo” e “errado” a 

utilização de peças de vestuário. 

Afirma que a mulher brasileira é 

naturalmente sensual e que deve haver 

o cuidado para não chamar a atenção 

por motivos equivocados. 

 

http://elizamontes.com.br/papo-de-

personal/como-usar/111-5-erros-e-

acertos-como-ser-sexy-sem-ser-

vulgar.html 

 

   7. 

 

 

Moda feminina: sexy 

sim! Piriguete não! 

Dicas. Oferece dicas de vestuário com 

o objetivo de esclarecer no que 

consiste a sensualidade, e evitar que a 

mulher se torne uma “piriguete”. 

Alega que a maioria das mulheres 

(principalmente as solteiras) desejam 

atenção e elogios.  

 

http://sossolteiros.bol.uol.com.br/

moda-feminina-sexy-sim-

piriguete-nao/ 

                                                 
20Serviço da multinacional norte-americana Google, o site Google Search (www.google.com.br) permite a realização 

de buscas de sites, documentos, imagens, vídeos, etc., a respeito de qualquer assunto. 
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8. 

 

Looks das famosas: 

sexy sem ser vulgar, é 

possível? 

Dicas. Dá dicas de vestuário, uma vez 

que as celebridades voltaram a exibir 

um estilo mais “sexy”, tornando-o 

tendência. 

http://capricho.abril.com.br/moda/l

ooks-das-famosas-sexy-sem-ser-

vulgar-e-possivel/ 

9. Como ser sensual sem 

ser vulgar 

Dicas. Com imagens de celebridades, 

classifica as roupas entre “sexy” e 

“vulgar”. 

http://seligamulher.xpg.uol.com.br/

como-ser-sensual-sem-ser-vulgar/ 

 

10. 

 
Ela sabe ser sexy 

Música. Música da dupla de sertanejo 

universitário Bruninho  Davi, de 

Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 

Fala de uma mulher que, por seu 

comportamento e aparência, chama a 

atenção e é desejada pelos homens. 

 

https://www.vagalume.com.br/bru

ninho-e-davi/sexy-sem-ser-

vulgar.html 

Elaborado pela autora (2017). 

  

Dos dez resultados, foram contabilizados nove sites que fornecem dicas e 

conselhos para que, por meio de roupas e comportamento, se alcance o objetivo de 

permanecer elegante e jamais cair na vulgaridade. As três últimas matérias têm enfoque 

na moda (tecidos e proporção do vestuário), porém, com exceção das duas últimas 

(“Looks das famosas: sexy sem ser vulgar, é possível?” e “Como ser sensual sem ser 

vulgar”), as demais realçam o desejo feminino de ser observada e despertar a atenção 

dos homens. Nos resultados encontrados, ainda apontou-se uma música, intitulada “Ela 

sabe ser sexy” e da qual se expõe um dos trechos: “Não usa decote, nem saia curtinha, 

mas sabe chegar. E por onde passa faz a galeria pirar. Tá sempre na dela, o sorriso 

discreto, o seu olhar desperta sensações, é de hipnotizar.”. 

Assim como no caso das dicas, percebe-se a indicação do que a mulher deve ou 

não deve fazer para não ser considerada vulgar. Afinal, todas as matérias têm como 

público-alvo as mulheres, e a música, ainda que se dirija ao público que tem preferência 

pelo sertanejo universitário (ou seja, ambos os gêneros), descreve uma mulher em 

especial. Deste modo, afirma-se que os resultados encontrados têm como intenção 

determinar como uma mulher deve agir e arrumar-se para que seja vista pela sociedade 

de maneira positiva e, por meio do comportamento e aparência, conquiste um homem – 

objetivo que é reforçado pela maioria enquanto algo essencial.  

A mulher vulgar e a moça de família designam-se como rótulos, que, por sua vez, 

trazem regras e constituem um “manual da boa moça”, referindo-se ao comportamento 

que seria condizente com cada um dos gêneros. Relacionando-se a isso, Grossi cita um 

psicológico norte-americano chamado Robert Stoller e, a partir dele, traz a informação 

de que,  

Todo indivíduo tem um núcleo de identidade de gênero, que é um conjunto de 

convicções pelas quais se considera socialmente o que é masculino ou feminino. 
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[...] Este núcleo de nossa identidade de gênero se constrói em nossa socialização 

a partir do momento da rotulação do bebê como menina ou menino. Isto se dá 

no momento de nascer ou mesmo antes, com as novas tecnologias de detectar o 

sexo do bebê, quando se atribui um nome à criança e esta passa a ser tratada 

imediatamente como menino ou menina. A partir deste assinalamento de sexo, 

socialmente se esperarão da criança comportamentos condizentes a ele. 

(STOLLER, 1978, apud GROSSI, sem data, p.8).  

 

 

Ellora Haonne discute a rotulação da mulher por meio da alcunha de “vulgar” e no 

final de seu vídeo, afirma que não se identifica com nenhuma palavra que menospreze o 

gênero feminino, acrescentando que sempre que a vulgaridade é atribuída à mulher, 

acontece a reafirmação de estereótipos e pré-conceitos. De fato, a vulgaridade é uma 

expressão que, além de denegrir, reafirma um longo processo de construção histórico-

cultural que definiu quem a mulher deveria ser para a sociedade. Da mesma forma, o 

contrário de vulgar, a “boa moça”, também traz uma definição, sendo, contudo, pautada 

no recato, na fala comedida e na atenção masculina conquistada com discrição.  

Não é a intenção deste artigo minimizar as conquistas do gênero feminino, aliás, a 

existência da normatização não significa “[...] que todas as mulheres pensavam e agiam 

de acordo com o esperado, e sim que as expectativas sociais faziam parte de sua 

realidade, influenciando suas atitudes e pesando em suas escolhas.” (BASSANEZI, 

2001, p.608). A própria Ellora é um exemplo da liberdade de expressão adquirida, e do 

acesso abrangente às informações – tendo posse de celular, computador, etc., qualquer 

pessoa pode publicar e visualizar vídeos, não somente da youtuber em questão, mas de 

milhões de outros.  

Na verdade, a questão principal refere-se ao significado do questionamento 

trazido por Ellora, e o que fazer com as informações discutidas por ela. As regras do 

jogo social são dadas por meio de dicas, conselhos, ordens e julgamentos: “Feche as 

pernas ao sentar”, “sua saia está muito curta”, “é tão feio uma garota falar palavrão”, 

“aquela vagabunda beijou mais de três homens numa festa”...  E as jogadoras e 

jogadores repetem esses mandamentos, reiterando ao invés de desconstruir. Para que o 

caminho ultrapasse os limites estabelecidos pela boa moça e pela mulher vulgar, é 

preciso debater, como Ellora o fez. Somente por meio da contestação e do compartilhar 

do conhecimento, é possível construir em conjunto a aceitação dos múltiplos caminhos 

e possibilidades.  

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 14 

Considerações Finais 

Vulgar, piriguete, fácil, dada. São palavras que definem uma mulher inadequada 

em suas roupas, em seu modo de falar, na quantidade de álcool que ingere, na maneira 

como se expõe e se relaciona com os outros. Uma mulher que, de acordo com as 

expectativas sociais, é inadequada. O contrário dessa mulher seria aquela bem-educada, 

calada, intelectual e bem-sucedida até certo ponto, cheia de pudores e de 

comportamento discreto. Essa é a boa moça, aquela que, certamente, terá um bom 

namorado e será aceita como a mulher para casar, para construir um relacionamento e, 

então, uma família. Ao refletir a respeito, observa-se que tais descrições e designações – 

a mulher vulgar e a moça de família – poderiam ser inseridas no contexto dos Anos 

Dourados; uma época em que o espaço privado e o destino definido pelo casamento e 

pela maternidade eram marcos fundamentais na vida de uma jovem. Nas palavras de 

Bassanezi (2001, p.613, grifo da autora),  

O código de moralidade era de domínio geral e praticamente todos se sentiam 

aptos a julgar os comportamentos de uma jovem: os pais, os vizinhos, os amigos 

e amigas, os educadores, os jornalistas... A moralidade defendia a boa família, 

ou melhor, o modelo dominante de família. 

 

Na Revista O Cruzeiro, apontou-se, a partir dos recortes provenientes da seção 

“De mulher para mulher”, que tinha como alvo o público feminino, a reiteração dos 

princípios que definiam a boa conduta, referindo-se à castidade, ao comportamento e ao 

relacionamento com o sexo oposto. No entanto, mais de 50 anos depois, tem-se a 

publicação do vídeo de Ellora Haonne, que em sua problematização da palavra “vulgar” 

discorre a respeito de semelhantes definições da boa conduta. Nisso, verifica-se que os 

corpos e suas representações são construções sociais, que produzem “[...] este artefato 

social que é um homem viril ou uma mulher feminina.” (BOURDIEU, 1999, p.33).  

Na década de 50, a boa moça é recatada, doce, virgem e romântica. Nas décadas 

seguintes, essa moça experimenta a efervescência das revoluções e mudanças sociais. 

Ela obtém a pílula, a expressão de sua sexualidade e o feminismo. E assim, a moça 

chega ao novo milênio. Em teoria, tem-se a liberdade e a aceitação de como ela é – e 

como ela deseja ser. Contudo, em muitos momentos, tal liberdade e aceitação só são 

convenientes caso estejam associadas à boa conduta, definida pela discrição da 

aparência e dos modos. Isto é, na prática, ainda deseja-se que a moça seja “seja sexy 
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sem ser vulgar”.  As expectativas quanto ao gênero feminino, conclui-se, estão baseadas 

na contrariedade: inocência x vulgaridade, doçura x agressividade, recato x desejo. E as 

moças caminham sob uma ponte de cordas: algumas seguem equilibrando-se, temerosas 

de romper a tênue linha que define o que elas devem ser, e que as afasta da 

desaprovação social. Outras decidem cair no desconhecido, contestando a condenação e 

almejando descobrir o que está além das rígidas normas do manual da boa moça.  
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