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Resumo 

 

O artigo pretende analisar a identidade feminina por meio de análise de textos da 

Revista Claudia entre 1961 e 1962. Foram selecionados matérias de exemplares 

disponíveis para análise no Centro de Documentação e Memória da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste. Neste texto, será abordada como a revista apresenta a mulher 

esposa e dona de casa. A pesquisa tece reflexões sobre jornalismo, memória e 

identidade feminina na mídia. 

 

Palavras-chave: jornalismo, memória, mulher, revista.  

 

Introdução 

A primeira edição da Revista Claudia circulou em outubro de 1961 pela Editora 

Abril. De acordo com Costa (2008, p.12), a revista tinha como público alvo “as 

mulheres da classe média urbana, que possuíam poder aquisitivo para comprar os 

produtos anunciados em suas páginas” . Ela surgiu com a proposta de uma linguagem 

aproximada da mulher. 

 Segundo Bittelbrun e Vogel (2010, p. 167), os temas e o modo com que os 

textos da revista são escritos, proporcionam maior identificação da leitora com a revista. 

As autoras afirmam, ainda, que apesar de manter as tradicionais pautas em revistas 

femininas, como lar, marido e filhos, Claudia “propunha também um discurso 

emancipado, reforçando ideais de independência feminina” . Além disso, Buitoni (2009) 

afirma que as revistas femininas sempre foram elementos importantes na construção da 

identidade da mulher.  Pois trazem em seus conteúdos, matérias que interferem 

diretamente na vida da mulher, são conselhos, dicas, basicamente um manual de como 

se comportar, pensar e agir. 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Jornalismo, da Intercom Júnior – XIII Jornada de Iniciação Científica 

em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 
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A pesquisa pretende analisar como a Revista Claudia apresenta o 

comportamento ideal de esposa em 1961 e 1962. Para isso, serão analisados textos 

reproduzidos na revista que tenham como temática o casamento4.  

1. Jornalismo e Memória 

 

Há muitas maneiras de se investigar o passado. Seja por histórias orais, 

fotografias ou nas páginas de jornais e revistas. De acordo com Ribeiro (2005), “a mídia 

é o principal lugar de memória e/ou de história das sociedades contemporâneas” (p. 

115). Assim como no jornalismo, a história procura entender as causas de um 

acontecimento. Para o estudo histórico, estudar o que aconteceu no passado, é preciso 

saber o que aconteceu, como aconteceu e os motivos. (BARBOSA, 2007).  

Da mesma forma, Barbosa e Ribeiro (2011, p.11) pontuam que “nos processos 

comunicacionais há sempre uma seleção memorável produzida no presente, ou seja, no 

ato mesmo de construir as histórias transvestidas em acontecimentos jornalísticos” . 

Assim, o texto produzido pelo jornalista delimita e potencializa aquilo que, futuramente, 

será estudado como história. Isso porque, de acordo com Ribeiro (2005), o texto 

jornalístico possui “uma certa objetividade, um efeito de sentido, produzido por suas 

próprias estratégias enunciativas. E é essa objetividade o que lhe abriu nas sociedades 

contemporâneas, o estatuto de porta-voz das verdades factuais” (p. 118). 

Ademais, conforme Barbosa e Ribeiro (2011), a pesquisa em comunicação e 

história é complexa e percebe a produção de mensagens como textualidades. Alguns 

significados podem escapar da intenção do autor e não há como unificar a linguagem 

que constrói o significado e os atos de apropriação.  

 

Pensar a correlação mídia e história não é necessariamente pensar o fato 

isolado nele mesmo. O valor do estudo do passado está na reinterpretação 

que pode fornecer perspectivas sobre o presente. Os fatos não são dados 

objetivos ou descobertas. Na verdade, são elaborados a partir do tipo de 

pergunta que se faz acerca dos fenômenos que se colocam diante do 

pesquisador (BARBOSA e RIBEIRO, 2011, p. 24). 

 

Ao estudar as nuances entre história e imprensa é preciso, também, levar em 

consideração a subjetividade do jornalista. É preciso levar em conta o dito e o não dito. 

                                                 
4 As edições disponíveis para consulta no Acervo Histórico da Unicentro foram: outubro e novembro de 

1961 e junho, julho e dezembro de 1962.  
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De acordo com Barbosa (2007), entender que aquilo que foi noticiado está permeado de 

relações sociais e culturais. 

 

A imprensa feminina 

 

Segundo Buitoni (2009, p. 29), o jornalismo feminino nasceu como 

complementar, tendo como objetivo o entretenimento e, quando muito, um “utilitarismo 

prático ou didático” . Em geral, as revistas femininas traziam assuntos de moda, receitas 

culinárias, conselhos de beleza, contos de amor, entre outros. Entretanto, conforme a 

autora, a imprensa dedicada às mulheres veiculava assuntos muito fortes, sob uma 

aparência de neutralidade.  

De acordo com Bonilha (2010), vários estudos apontam a imprensa feminina 

(feita por e para mulheres) como condutores de valores sociais que deveriam ser 

apreendidos pelas leitoras, ao mesmo tempo em que padrões sociais puderam ser 

questionados e modificados também por essa imprensa.  

 

É possível visualizar também, através dos periódicos, que posturas 

tomaram certas mulheres com relação a fatos e acontecimentos marcantes 

na história do Brasil, assim como nos abre a possibilidade de identificar 

normas e representações sociais criadas para e pelas mulheres diante da 

realidade vivida (BONILHA, 2010, p.31). 

 

A Revista Feminina foi a primeira a se dedicar exclusivamente ao público 

feminino. Em geral, falava-se de moda, culinária, educação dos filhos. Algumas  

revistas chegavam a publicar artigos discutindo os direitos femininos e igualdade entre 

os sexos. Segundo Teixeira (2014), esses periódicos tiveram vida curta. 

Nos anos 1950, a representação da mulher como do lar segue sendo reforçada. 

Segundo Del Priore (2008), o destino das mulheres era casar e ser dona de casa, se a 

mulher não seguisse esse padrão, seria infeliz.  

 

Desde criança a menina deveria ser educada para ser boa mãe e dona de 

casa exemplar. As prendas domésticas eram consideradas imprescindíveis 

no currículo de qualquer moça que desejasse casar. E o casamento, porta 

de entrada para a realização feminina, era tido como “o objetivo” da vida 

de todas as jovens solteiras. (DEL PRIORE, 2008, p. 610) 
 

Os jornais e revistas da época destinam espaços especiais para acentuar essa 

ideia. Havia revistas e jornais exclusivos para as moças, que tratavam de moda, beleza, 
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dicas de saúde, higiene e como cuidar bem de sua casa, marido e filhos. Aliás, manter a 

ordem em casa e o casamento estável era obrigação da mulher.  

 

Na imprensa feminina, a mulher está, metafórica e metonimicamente, 

ligada aos seus papéis sociais básicos: dona de casa, esposa, mãe, 

principalmente até os anos 1970. O termo de comparação de mulher é 

sempre um signo de trabalho doméstico, casamento, maternidade. 

Igualmente, a contiguidade opera na direção lar, marido, filhos 

(BUITONI, 2009, p. 200). 
 

Já a partir dos anos 1960, a mulher havia sido introduzida na sociedade 

consumista. “As revistas femininas traziam cada vez mais anúncios, a atestar a 

capacidade compradora do público” (BUITONI, 2009, p.104). Segundo a autora, a 

Revista Claudia representou o espírito da década em relação à mulher, isso porque, suas 

páginas são dedicadas ao consumo. 

 

1.1 A Revista Claudia 

 

A Revista Claudia, da Editora Abril, teve sua primeira edição nas bancas 

outubro de 1961. Seu alvo era, de acordo com Buitoni (2009, p.105), “a mulher de 

classe média urbana (geralmente casada), que tem mais poder aquisitivo para comprar 

os bens anunciados em suas páginas”. Segundo Costa (2008, p.21), a Revista Claudia 

marcou uma nova fase na imprensa feminina, “ao ser concebida como periódico de 

textos que abordam o cotidiano e os assuntos femininos”. 

A revista foi concebida para conversar com o seu público. De acordo com 

Scalzo (2009), o público é fundamental na hora de se pensar uma revista. Dessa 

maneira, a Revista Claudia se posiciona como amiga da leitora, disposta a ajudar e dar 

conselhos.  

A partir de 1963 a revista toma um caráter mais feminista com a entrada de 

Carmen da Silva assumindo a coluna “A arte de ser mulher”. Entretanto, no período 

analisado nesse trabalho, esse viés ainda não aparecia.  

De acordo com Azevedo (2009), o discurso da Revista Claudia apresenta-se 

colaborando na criação ou manutenção de comportamentos ideais, porém, de outro lado, 

ela encoraja as mulheres a atuar além do âmbito doméstico. “As perspectivas 

contraditórias admitidas nesta revista sugerem possibilidades e tensões entre os vários 

discursos e mesmo entre as escolhas e os estilos de vida das leitoras” (Bassanezi 1993 p. 

116). 
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2. A esposa ideal 

 

Foram analisadas quatro edições da Revista Claudia, outubro e novembro de 

1961 e junho, julho e dezembro de 1962  .A revista possui grande relevância no 

mercado já que está há 56 anos nas bancas.  A escolha das edições se justificam por 

ambas possuírem matérias voltadas para mulheres, esposas ideais, com temática de 

relacionamento.   

 Já no sumário da primeira edição da Revista Claudia, percebe-se a 

predominância de assuntos voltados ao cotidiano doméstico, como cuidados com a casa, 

marido e filhos. Os assuntos mostram qual a postura editorial da revista. 

 

Figura 1 – Sumário da primeira edição da Revista Claudia 

 

Fonte: a autora, fev/2017. 

 

Na coluna A arte de ser mulher, na primeira edição da revista, o texto aborda 

como reagir em algumas situações conjugais. Com o título “Não, isto eu não tolero!”, o 

texto traz à mulher um discurso aparentemente inovador, mas revestido de ideias 

antiquadas. Segundo o texto, a mulher deve dar liberdade ao marido e conformar-se 

com sua condição. Ressalta-se a importância dela, mas não a permite ir além. Em vários 

momentos do texto há a presença de verbos no imperativo, como dando conselhos às 

leitoras.  

Figura 2 – Coluna A arte de ser mulher  
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Fonte: a autora, fev/2017 

 

A informação é, de acordo com Charaudeau (2007), em uma definição mínima, a 

transmissão de algo que se sabe com a ajuda da linguagem, para alguém que ainda não 

sabe. Para o autor, ela suscita alguns problemas: quem informa e por quê? De onde veio 

esse conhecimento? Para quem informa e qual sua relação? E quais serão os efeitos 

dessa informação? Segundo ele, essas questões todas se voltam para a linguagem, 

enquanto ato de discurso. “Assim, pode-se dizer que a informação implica processo de 

produção de discurso em situação de comunicação” (CHARAUDEAU, 2007, p. 34). 

Dessa maneira, deve-se perceber a forma com que o autor fala à essa mulher. “Você 

deve reagir com firmeza”, assim, dizendo o que a mulher precisa fazer para ser uma 

esposa moderna, “mas com doçura”, para ser uma esposa dita perfeita.  

Ele também afirma que comunicar é escolha. Escolhem-se palavras, conteúdos e 

como afetar o outro ao informar, ou seja, usa-se de estratégias discursivas: é o 

“resultado da combinação das circunstâncias em que se fala ou se escreve [...] com a 

maneira pela qual se fala” (CHARAUDEUAU, 2007, p.40). Portanto, o autor escolhe 

essas palavras para conversar com sua leitora, de modo a dar dicas de como agir, mas 

impondo a ela uma atitude correta.  

Em outro trecho, a coluna afirma ser da mulher a culpa pelas brigas nos 

relacionamentos. 

Temos que admitir que existe, por parte da mulher uma implacabilidade 

espantosa, cega e funesta. Dir-se-ia que, incapazes de uma liberdade e 

uma independência tão desejadas, elas vingam-se sobre o homem, 

matando nele a faculdade, típica de seu sexo, de pertencer, mesmo que 



 

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

 

 7 

seja em pequena parte, só a si próprio, de estar, ao mesmo tempo, em 

casa e em outros lugares (REVISTA CLAUDIA, out/61, p.69). 

 

Logo após, a coluna traz um modo “sensato” de agir perante as dificuldades.  

Mas não é por este caminho que se resolvem os grandes problemas de 

convivência e as mulheres mais vivas e modernas já entenderam isso. A 

mulher de hoje não aspira à liberdade porque já a possui, a tem dentro de 

si, na consciência de sua importância como mulher, de seu valor 

individual. A cultura, a liberdade física, e a espiritual liberdade de 

escolha, deram à mulher uma flexibilidade que as de antigamente 

ignoravam. (REVISTA CLAUDIA, out/61, p.69) 

 

Então, percebe-se que a revista afirma que a mulher já é liberta e tem seus 

direitos, não há porque reclamar. Para finalizar, o autor propõe que a mulher deve 

deixar seu marido livre para sonhar e não o preocupar com brigas desnecessárias.  

Na edição de novembro de 1961, o texto que relaciona a mulher com o papel de 

esposa é “O que fazer com o marido infiel?”, também da coluna “A arte de ser mulher”, 

nessa edição assinada por Helena Silveira. O texto dá dicas de como a esposa ideal age 

com o seu marido infiel.  A autora divide as mulheres em dois grupos: as tradicionais, 

criadas em lares patriarcais e as seguidoras das ideias de Simone de Beauvoir.  

Para o primeiro caso, essas mulheres são destinadas a brigar com as outras 

mulheres e a defender seu casamento. Elas podem brigar com a amante, mas com o 

marido não. Já a segunda mulher é educada para enfrentar a vida. Preparam-na para o 

casamento, mas não a ser apenas a esposa. Ela afirma que a mulher moderna, apesar de 

independente, depende da figura masculina.  

 

Tendo aceito, desde logo, por mais frágil, essa visão de si própria, não 

sabe onde está demarcando seu verdadeiro horizonte e mesmo quando se 

emancipa intelectualmente, ainda é imatura e a dependente do sexo forte, 

no que tange amparo e proteção. 

Ela pode igualar-se e superar o homem em muitos campos, mas necessita 

dele nos momentos mais graves e importantes da vida (REVISTA 

CLAUDIA, nov/1961, p.93). 

 

Helena Silveira finaliza afirmando que a mulher deve usar seu sexto sentido 

aguçado para investigar a vida do marido, mas sim para encontrar o verdadeiro sentido 

em si mesma e em seu parceiro. 

Na edição de junho de 1962, a coluna “A arte de ser mulher” é assinada por 

Jorge Scerbanenco e trata das atitudes femininas que irritam os homens.  
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Figura 3 – A arte de ser mulher, por um homem 

 

Fonte: a autora, fev/2017 

 

No texto, o autor afirma que “existem algumas facetas na mulher 

demasiadamente difíceis de serem compreendidas por um homem, porque são 

exasperantes, irritantes” (REVISTA CLAUDIA, jun/1962, p.129). Além disso, ele 

afirma que o homem vê na mulher não apenas sua beleza física, mas ternura, 

sensibilidade, ingenuidade, entre outras qualidades, que tornam esse homem feliz. 

Assim, constrói-se o ideal feminino.  É importante ressaltar que é a visão de um homem 

sobre a figura feminina 

Na edição seguinte, de julho de 1962, fala-se sobre os jovens casais. Apontam-se 

os erros da mulher recém-casada, entre eles: ser infantil, curiosa, tagarela, 

desorganizada e caprichosa. Diz a essa esposa que ela deve deixar de lado seus objetos 

que remetam à casa dos pais, além de seguir o gosto de seu marido, prevalecendo a 

vontade dele. A esposa ideal não deve ser curiosa, deve aceitar que o marido tenha sua 

liberdade e confiar nele, aquilo que for necessário ele contará a ela. A esposa ideal 

também deve ser organizada e preparada para atender às necessidades do marido. Além 

disso, ela não deve falar muito, especialmente de seus problemas familiares.  

Sobre o mesmo assunto, a coluna Psicologia da Mulher traz o texto “A jovem 

esposa”, que diz: 

A jovem mulher encontrará no casamento tanto maior satisfação às suas 

pessoais exigências psico-afetivas, quanto mais procurar, honesta e 

compreensivamente, ir de encontro àquelas do homem escolhido” 

(REVISTA CLAUDIA, jul/1962, p. 122). 
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Portanto, vê-se uma construção de uma esposa dedicada a agradar seu marido, 

para assim ser feliz e realizada. Ao projetar no homem a sua satisfação como mulher, 

ela se anula e se projeta no homem, é dessa forma ela será feliz.   

Na edição de dezembro de 1962, propõe-se um teste para perceber se você é, ou 

não uma boa esposa. 

Figura 4 – Você é uma boa esposa? 

 

Fonte: a autora, fev/2017 

No teste, apresentam-se característica de uma boa esposa, dependendo da 

pontuação, define-se quão boa esposa a leitora é.  

Então, a partir dessa análise, percebe-se que, apesar de tentar ser modernizadora, 

a Revista Claudia ainda mantém padrões comportamentais de décadas anteriores, por 

exemplo, da década de 50, em que as revistas exaltavam o papel da mulher como dona 

de casa, boa esposa e mãe.  

 



 

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

 

 10 

Considerações Finais 

 

A análise da imprensa como parte do processo de construção da história é 

fundamental para enriquecimento das observações sobre a cultura e identificação de 

uma época. No caso da figura feminina, Teixeira (2014, p.81) afirma que “a imprensa 

constrói, projeta e estabiliza identidades sociais, tem processos definidos histórica e 

culturalmente”. Além disso, é importante levar em consideração o papel do jornalista 

nesse processo de construção histórica, já que o texto passa por um filtro dele, com suas 

visões e conceitos. Também, o texto passa pelo filtro editorial do meio.  

Ao finalizar a leitura dos textos da Revista Claudia sobre as esposas no início da 

década de 1960, percebe-se a manutenção da esposa ideal como a submissa, a que 

procura agradar seu marido a qualquer custo. E apesar de um aparente discurso 

modernizador, ainda podem ser vistos muitos resquícios de um conservadorismo nas 

páginas dessa revista. Somente com a entrada de Carmen da Silva, em 1963, é que esses 

fatores começam a se alterar. Entretanto, não se pode negar que a intenção da Revista 

Claudia é modernizar e tirar a mulher de sua vida doméstica, com os padrões embutidos 

por vários anos na sociedade.  

 

Referências 
AZEVEDO, Lílian Henrique de. A construção da nova mulher nas revistas Claudia e Querida 

(décadas de 1960 e 1970). Tese de Doutorado, Faculdade de Ciências e Letras de Assis – 

Universidade Estadual Paulista. Assis, 2009. 

BARBOSA, Marialva. História cultural da imprensa: Brasil - 1990-2000. Rio de Janeiro: 

Mauad X, 2007. 

BARBOSA, Marialva. Percursos do olhar. Niterói: EdUFF, 2007.  

BARBOSA, Marialva Carlos, RIBEIRO, Ana Paula Goulart. Comunicação e história: Partilhas 

Teóricas. Florianópolis: Insular, 2011. 

BASSANEZI, C. Revistas femininas e o ideal de felicidade conjugal (1945-1964). Cadernos 

Pagu, Campinas, n. 1, p. 111-148, 1993. 

BITTELBRUN, Gabrielle Vívian, VOGEL, Daisi. Claudia: O Jornalismo em uma Revista 

Feminina do Século XXI. Revista Eco-Pós. V.10, n. 2, pp 163-175. 2010. 

BONILHA, Caroline Leal. Corymbo: memória e representação feminina através das páginas de 

um periódico literário entre 1930 e 1944 no Rio Grande do Sul. Dissertação (Mestrado) – Curso 

de Mestrado em Memória Social e Patrimônio Cultural. Universidade Federal de Pelotas, 

Pelotas, 2010. 

BUITONI, Dulcília Schroeder. Mulher de papel: a representação da mulher pela imprensa 

feminina brasileira. São Paulo: Summus. 2009. 

CHARAUDEAU, Patrick. Discurso das mídias. São Paulo: Contexto, 2007. 

COSTA, Maria Paula. Entre o sonho e o consumo: as representações femininas na Revista 

Claudia (1961 – 1985). Tese de Doutorado, Faculdade de Ciências e Letras de Assis – 

Universidade Estadual Paulista. Assis, 2008. 

DEL PRIORE, Mary. História das Mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2008. 



 

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

 

 11 

RIBEIRO, Ana Paula Goulart. A mídia e o lugar da história. In: HERSCHMANN, Micael; 

PEREIRA, Carlos Alberto Messeder. Mídia, Memória & Celebridades. 2ª ed. Rio de Janeiro: E-

Papers Serviços Editoriais, 2005. 

SCALZO, Marília. Jornalismo de revista. São Paulo: Contexto. 2009. 

TEIXEIRA, Níncia Cecília Ribas Borges. Entre o público e o privado: Imprensa e 

representação Feminina. Revista Encuentros, Universidad Autónoma del Caribe, 12 (2), p. 79-

92. 2014. 


