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RESUMO 
O artigo propõe a análise dos aspectos da representação social presente nos jogos de 
linguagem verbal e visual dos anúncios publicitários das principais revistas ilustradas que 
circularam na efervescente modernidade carioca da década de 1920. Busca-se identificar 
nas propagandas de cosméticos, cigarros e remédios as estratégias de dominação 
simbólica masculina e seu impacto sobre o imaginário feminino. Estes objetos apresentam-
se como alegorias que simularam a estrutura real das relações de gênero e serviram como 
ferramentas eficientes para modelagem das atitudes femininas acerca do casamento, do 
ideal de beleza e do comportamento sexual através da adequação social promovida pelo 
consumo. Através da conexão entre a teoria das representações sociais de Serge Moscovici 
e o conceito de habitus de Pierre Bourdieu os anúncios aparecem como uma arena de 
conflito dos gêneros no contexto da efervescente modernidade carioca. 
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ABSTRACT 
The article proposes the analysis of the aspects of social representation present in the verbal 
and visual language games of the advertisements of the main illustrated magazines that 
circulated in the effervescent Rio de Janeiro modernity of the decade of 1920. In the 
advertisements of cosmetics, cigarettes and remedies, the strategies Of male symbolic 
domination and its impact on the female imaginary. These objects are presented as 
allegories that simulated the real structure of gender relations and served as efficient tools 
for modeling female attitudes about marriage, the ideal of beauty and sexual behavior 
through the social adequacy promoted by consumption. Through the connection between the 
theory of social representations of Serge Moscovici and the concept of habitus of Pierre 
Bourdieu the ads appear as an arena of conflict of the genres in the context of the 
effervescent carioca modernity. 
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As revistas antigas são instrumentos preciosos para se conhecer o passado, pois 

elas trazem um retrato fresco e verdadeiro de uma época. A pesquisadora Mônica 

Velloso as elegeu como responsáveis pela materialização do moderno no Brasil. 

Ofereciam entretenimento, contos, colunas sociais e, é claro, muitos anúncios. 

Através de suas páginas é possível ver como as pessoas se vestiam, aonde iam, o 

que se lia, o que se consumia... enfim, um verdadeiro manancial de informações 

sobre o cotidiano, envoltos em deliciosos desenhos, fotografias e textos feitos por 

artistas, escritores e poetas. Ao lado dos jornais diários, as revistas ilustradas 

adquiriram ao longo do século XIX um lugar de destaque como veículo de ideias e 

espaço de expressão das representações sociais do Brasil no início do século XX. 

As principais revistas que circularam no Rio de Janeiro entre 1920 e1929 foram 

Careta1, Fon-Fon!2, Paratodos3, O Malho4 e a Revista Feminina5. Elas serviram 

como mediadoras do confronto entre a tradição burguesa e as novidades da 

convivência urbana, ou seja, novos estilos de vida. Tinham o mérito de condensar, 

numa só publicação, uma gama diferenciada de informações a respeito das visões 

de mundo e dos anseios da burguesia da época. A revista tornou-se moda e, 

sobretudo, ditou moda: trouxeram novas formas de partilha do sensível. Pode se 

dizer que as revistas realizaram “um movimento decodificador de culturas” atraindo, 

como entretenimento, tanto os leitores das classes médias como os das camadas 

populares, letrados e iletrados (VELLOSO, 2006)6. Surgiram como uma tecnologia 

capaz de exercer a função social estratégica de informar e moldar os papéis 

definidos de cada gênero7. Pois foram o mais efetivo canal de comunicação com as 

mulheres, para as quais ofereciam possibilidades imaginarias de uma vida melhor, 

de aceitação social por meio de atitudes de consumo dos produtos anunciados. 

Os anúncios que veicularam nas principais revistas da época são objetos mais 

específicos de pesquisa pois se referem diretamente ao imaginário feminino, 

injetando-lhe desejos e normas de conduta em troca de aceitação social. O que 

vestir? O que dizer? Como sorrir? As propagandas são normativas em profundidade 

e por isso podem proporcionar jogos simbólicos saborosos aos pesquisadores 

interessados. 

Ao tratar estes objetos como documentos que fornecem registros históricos da 

nossa cultura de consumo, por considerar que alcançavam o cotidiano íntimo de 
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milhares de leitores, poderemos ter uma noção do seu poder, do seu alcance e da 

lógica de seu uso estratégico: funcionaram como ferramentas eficientes de 

perpetuação da dominação simbólica masculina. 

Nos anúncios ilustrados de cosméticos, bebidas e cigarros selecionados para este 

artigo poderemos perceber que os atributos simbólicos dos produtos são 

manipulados em função de uma ênfase expressiva no estilo de vida (no ganho 

pessoal envolvido), em detrimento de suas qualidades estritamente funcionais 

(figura 1). 

 

 

Figura 1. Revista Feminina, maio de 1924. Marca: Odol. Purificador de hálito. Porque é que ele não 
me beija? Ele não teria a indelicadeza de dizer-lhe... 

 

O anúncio de liquido purificador se dirige ao público feminino e relaciona o bom 

hálito como requisito para o casamento e, por conseguinte, para a felicidade da 
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mulher. Nota-se que a representação da felicidade feminina está relacionada ao 

casamento e que o discurso propõe o ideal de que o casal constitui-se pela 

presença do homem charmoso e da mulher cândida. Por isso seu sorriso triste, olhar 

cabisbaixo, porém bem marcado pelo batom, enquanto o rapaz lhe encara 

firmemente com as pernas cruzadas e pose nobre como que está com a dignidade 

da razão. Importante ressaltar que em vários anúncios de líquidos purificadores, 

como Colgate e Kolynos, a representação da mulher de mau hálito era sempre a da 

“solteirona”.  

Percebe-se já neste primeiro exemplo que na representação existe todo um circuito 

de relações sociais regido pela mercadoria, onde o “dever- ser” está muito próximo 

do “dever-usar”. Por esta perspectiva pode-se dizer que as propagandas são signos 

que regem as relações humanas no mundo capitalista, pois influenciam 

profundamente a constituição subjetiva da mulher vaidosa. A busca pela 

modernidade feminina envolveu quebra de paradigmas, revisão de conceitos, de 

comportamento e foi conflituosa. O reino das aparências que rege o imaginário 

feminino transforma-se em ação social na medida em que elas investiam no 

consumo para conquistar seu espaço na teia das relações sociais da sociedade 

urbana.  

Os anúncios ilustraram também nossa História Cultural. Para além dos discursos 

verbais e escritos, eles possibilitam o trabalho com linguagens que não estejam 

apenas no campo verbal ou escrito, mas imagens que representam também a 

possibilidade de leitura da vida social. Essas não podem ser confundidas com 

“panoramas de época” ou “ilustrações”, mas como representações do vivido que 

escapam aos textos históricos e literários de uma época. A aparência revela-se 

como instituidora de realidade como se vê em algumas peças selecionadas para 

este estudo. Mas por que abordar as peças desta época? A década de 1920 foi um 

período em que a população urbana do Rio de janeiro experimentou grandes e 

irreversíveis transformações no cotidiano graças em grande parte à evolução dos 

jornais e revistas, por sua importância na assimilação dos impactos e mudanças que 

o processo modernizador causou nos centros urbanos.  Acompanharam a dinâmica 

dos tempos, as mudanças ocasionadas pelas novas tecnologias pelos novos gostos 

de seu público e gabavam-se de oferecer, em primeira mão, as últimas novidades 
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em matéria de modernidade e os novos produtos direcionados ao mercado feminino, 

que dominava grande fatia da economia8. As mulheres eram, portanto, ao mesmo 

tempo, a isca e o alvo. Solteiras ou casadas elas compravam produtos de beleza, 

maquiagem, roupas da moda e experimentavam novas atitudes que pudessem 

enaltecer sua sensualidade.  

Na dinâmica dessa modernidade destacam-se as mudanças nas referências de 

gosto e também o deslocamento na abordagem: se em 1922 destacavam-se 

propagandas que mostravam com nitidez a preocupação com a beleza relacionada 

ao gosto parisiense; já em 1926 pode-se perceber uma mudança de gosto 

relacionada à presença cada vez mais acentuada das empresas norte-americanas 

no mercado brasileiro, com uma estética fortemente alavancada pelo cinema.  

 A estetização do consumo reforçou o paradigma entre a submissão ao marido e a 

liberdade oferecida pela modernidade efervescente da capital do país. Sob esta 

perspectiva, os objetos selecionados para este estudo permitem uma análise 

histórica das representações da mulher moderna, principalmente da emergência de 

um novo corpo feminino9. Pois tudo, desde a gênesis do habitus feminino, nas 

condições reais de sua realização, concorre para fazer a experiência feminina do 

corpo como exposta à objetivação do olhar masculino. Operada pelo olhar e pelo 

discurso do OUTRO, excluídas dos jogos de poder, seus corpos são ao mesmo 

tempo lugares de investimento e princípios de sua eficácia: sua héxis corporal 

expressava a correspondência física-moral.  

A dominação simbólica que constitui a mulher como objeto- cujo ser é um ser 

percebido- tem como objetivo principal colocá-las em estado de “insegurança 

corporal”, ou melhor, de dependência simbólica. Afinal, os anúncios não eram de 

simples produtos, mas buscavam vender sonhos, projetos de ascensão social, 

padrões de beleza e de comportamento e, é claro, a forma correta de bem viver. 

Deste modo, é possível perceber nelas o uso constante de expressões como “seja 

feliz”, “fique de bem”, “seja bonita”. O seu universo de imagens e discursos tinham, 

portanto, por efeito, produzir encontros harmoniosos entre as disposições e as 

posições dos agentes envolvidos. Esses encontros encenados pelos personagens 

nas ilustrações buscavam fazer com que a vítima de dominação simbólica pudesse 
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cumprir com felicidade as tarefas subordinadas por suas virtudes de submissão, 

docilidade, devotamento, abnegação (figura 2). Era importante que elas fossem 

felizes em servir ao homem, serem belas, atraentes, desejáveis e, é claro, bem 

humoradas15. 

 

Figura 2. Marca: Antárctica. Revista O Malho, agosto de 1921. Nota-se que o consumo de guaraná 

promovia a harmonia de um perfeito encontro familiar.  

 

No anúncio da Guaraná Antactica vemos o sorriso aberto da esposa, proporcionado 

pelo prazer de estar em um jantar familiar que não estava presente no anúncio de 

Odol, onde a protagonista estava sob aprovação masculina. Em ambos exemplos 

encontramos representações de mulheres “normais”. No entanto, apesar dos 

esforços dos defensores da monogamia, eugenistas, higienistas (que sustentavam 

que o divórcio era capaz de suscitar “degeneração nervosa e mental”) e também dos 

psiquiatras (que catalogavam as mulheres como “alienadas” quando apresentavam 

comportamentos imorais) não conseguiram impor a concepção hegemônica 

masculina de “mulher normal”. Ademais, no espaço social mais amplo, não 

interessava nem aos homes nem ao mercado que houvesse apenas mulheres 

castas. Houve então a necessidade de ajuste nas comunicações para atender aos 
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desejos na mulher moderna com o tom adequado a emergência de um novo habitus 

feminino.  

As propagandas são signos que regem as relações humanas no mundo capitalista. 

Há todo um circuito de relações regidas pela mercadoria, através das encenações 

publicitárias, que fazem dela um objeto de culto ao produto oferecido. Essas 

teatralizações que nutrem as propagandas veiculadas na década de 1920 

demonstram uma dupla moral sexual que ora estimulava a sensualidade encarnada 

no arquétipo de “Salomés”10, ora apresentava maneiras de domesticação da mulher, 

com dicas de comportamento ideal da mulher de família, aqui melhor definido no 

exemplo de “Amélias” no sentido popular exemplificado na música: “Amélia não tinha 

a menor vaidade, Amélia que era mulher de verdade”11. 

Quanto às Salomés, neste artigo elas são as mulheres que ofereciam resistência a 

este estereótipo de mulher ideal esposa mãe. Para se impor, recorreram a uma 

espécie de negação que lhes obrigava a usar as armas que reforçam os 

estereótipos: o brilho e a sedução (o que reforçava a relação estabelecida de 

dominação simbólica). Este tipo é mais presente nas propagandas de cigarros 

(figura 3). 
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Figura 3. Anúncio de cigarro Carvalhinho. O Malho, setembro de 1921. O cigarro como exemplo de 

“gozar a vida” e estar “na moda”. Durante décadas o cigarro foi concebido inclusive como terapia para 

aliviar as tensões do dia a dia.  

A indústria do cinema de Hollywood criou personagens femininos fumantes que 

rompiam com o estereótipo da feminilidade maternal, pura, sempre à espera de seu 

príncipe protetor. Ao acender seus cigarros, estas Salomés declaravam estar 

prontas para tomar a iniciativa: dar o primeiro beijo e convidar, abertamente, os 

homens aos prazeres do amor. Foi assim que, associado à mulher, as propagandas 

de cigarro representaram a quebra de valores e costumes morais em nome do 

prazer (RODRIGUEZ, 2008)12. Para as mulheres da época, a ideia se construiu na 

noção de que fumar era um sinal de “modernidade”, de “liberalização feminina”, e 

também, de sedução. No entanto, outros produtos também apareceram com 

anunciados diretamente relacionados ao apetite sexual, tais como o chocolate e a 
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guaraná (figura5). A dualidade praticada nos anúncios torna-se mais explícita 

quando as colocamos em contraste diferentes enunciados para o mesmo produto, 

como no caso da guaraná: a mesma bebida recebe dois discursos contraditórios. Se 

na figura 2 ela aparece como bebida ideal para um jantar em família, em outra peça 

ela aparece como convite sexual (figura 4). 

 

 

Figura 4.  Anúncio da marca Guaraná Espumante. Revista Fon- Fon!, maio de 1921. Uma índia 

seminua oferece uma pequena taça da bebida e algo mais a um senhor elegante.  

 

Do mesmo modo que a índia oferece mais do que apenas guaraná ao homem, 

podemos acreditar que alguns anúncios naõ ofereceram apenas produtos. No texto 

a bebida fina e elegante  é comparada aos Vermonts da Itália e os Cognacs da 

França. A índia como arquétipo da femea naturalmente brasileira oferece a bebida 

jenuinamente nacional , surgida em 1921 para concorrer com o avanço da Coca 

Cola no mercado brasileiro. Neste sentido, a iconografia que traz a índia faz muito 

sentido, assim como a fala gestual dos atores. Percebemos que  a figura masculina 

de cartola foi abordada inesperadamente (com seus braços dobrados virados para 

trás), e entao vemos que ela olha de cima para baixo para a índia, que lhe retribui 

com um sorriso (olhar de baixo para cima) e uma taça de bebida. Aqui não há nada 

de familiar no consumo da Guaraná e, apesar de ser o mesmo produto, ela se 

apresenta como bebina fina e elegante para ocasiões bem diferentes, como se pode 

ver na atitude feminina da personagem.  
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Atitude, encenação, teatralizaçao dos papéis femininos. Nesses anúncios podemos 

confirmar que as representações sociais são formas estratégicas de manejo do 

macro no nível micro13. Neles, os preconceitos são dificilmente dissipados e os 

estereótipos não são enfraquecidos, pois “não existe nada na representação que 

não esteja na realidade, exceto a representação em si” (MOSCOVICI, 2006: 44).  

As representações trabalham os diversos fios que tecem a organização social, a 

urdidura das culturas, os andaimes do simbólico, para acolher na rede pré-existente 

de significados o objeto ou a atitude que se apresenta. Permitem avaliar o ser-

percebido que o grupo produtor de bens simbólicos (os homens) construiu e propôs 

para si mesmo e para o sexo feminino. Para Chartier, as representações fazem 

parte da própria realidade social, afinal “uma classe é definida tanto por seu ser-

percebido quanto por seu consumo e sua posição nas relações de produção”14. 

Diante desta questão, a problemática está na busca por aprofundar o estudo da 

relação forma-conteúdo das representações e identificar quais aspectos podem ter 

sido usados para fundamentar atitudes acerca do casamento e do papel social da 

mulher. Neste sentido algumas questões surgem como enigmas fundamentais: O 

que realmente os anúncios promoviam além de produtos? Qual seria o significado 

social das ações dos atores nas imagens? Quais seriam os seus posicionamentos 

em termos de expectativas quanto ao outro sexo, no contexto das condições 

históricas que experimentavam? Os atributos oferecidos são a chave de acesso. 

Conclusão 
Os anúncios das revistas ilustradas foram ferramentas eficientes de dominação e 

interferiram sobre a constituição subjetiva das mulheres da época. Para Roger 

Chartier a realidade social é construída por discursos” que tendem a impor e justificar 

a autoridade do grupo dominante Esses objetos definiram também regimes de 

intensidade sensível. Pois, ao apresentarem às leitoras as possibilidades de uma 

vida melhor por meio de cânones de beleza e comportamento, por outro lado 

induziam ao paradigma entre a entre a liberdade sexual e a segurança da submissão 

ao marido. A dualidade moral dos anúncios é registro das escolhas femininas perante 

este dilema e a chave para interpretação de suas escolhas passa pelos atributos dos 

produtos anunciados. Foi graças à ênfase dada à família que a tirania da perfeição 

física e moral empurrou o imaginário feminino não para a busca de uma identidade, 
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mas de uma identificação- e uma domesticação constante. Contudo, no campo da 

aparência, da sexualidade, do trabalho e da família houve conquistas no que diz 

respeito ao comportamento feminino perante a sociedade brasileira graças ao 

alcance de suas vozes e entre elas deve-se destacar o ganho das sufragistas como 

relevante efeito histórico, bem como um aumento significante na sua autonomia 

registrada no consumo: na moda, no cuidado com o corpo, na sensualidade e na vida 

cotidiana. 

Este estudo encontra em Pierre Bourdieu seu principal embasamento teórico quando 

utiliza-se por um lado pelo conceito de habitus como princípio produtor e gerador 

das representações e, por outro, identifica que as representações têm força na auto-

organização dos agentes no âmbito da ação prática. A demanda ideológica é 

inseparável da posição social do grupo e das estruturas que as produzem e as 

reproduzem, tanto nos homens, como nas mulheres e encontram seu fundamento 

na estrutura do mercado dos bens simbólicos. Este mercado possui um campo 

próprio, que assim com o campo religioso, fornece a transmutação simbólica do “ser” 

em “dever ser”, como nas palavras de Nietzsche. Ao afirmar que natureza e a forma 

das interações simbólicas dependem do sistema de interesses e da autoridade do 

grupo, Bourdieu reforça que a tese de que a representação da propaganda impressa 

pode atuar como fator determinante das diferenças, pois ele reforça que a economia 

dos bens simbólicos permite à dominação masculina nela perpetuar‐se.  

 

 

Notas 

                                                           
1
Careta (1908-1958) foi uma revista humorística brasileira e tratava principalmente dos costumes e notícias do 

cotidiano. Seu repertório era eclético e mundano, incluía crônica, poesia, sátira política e de costumes e 
colunismo social. Ao conjugar de forma ágil texto e imagem, de excelente padrão gráfico e editorial, Careta foi 

uma das mais importantes expressões da modernidade artística e intelectual do Rio de Janeiro nas primeiras 
décadas do século XX. 
2
 Fon-Fon! (1907-1958), tinha seu nome relacionado ao barulho dos automóveis. Teve como um de seus 

idealizadores Gonzaga Duque e o enfoque dado a ilustração era uma de suas principais características. Um 
grande exemplo dessa premissa foi a colaboração do pintor Di Cavalcanti em 1914. A revista, inclusive, tornou 
célebres ilustradores como Nair de Tefé, J. Carlos, Raul Pederneiras e K. Lixto. 
3
 Paratodos (1918-1926) Possuía maior liberdade gráfica se tornou um verdadeiro tesouro para art decô. Foi o 

principal palco do desenhista J. Carlos. A figura feminina era representada de forma soberana e absoluta nesta 
revista. 
4
 O Malho (1902-1954) foi a primeira publicação brasileira a substituir a pedra litográfica por placa de zinco. 

Agregando a esta inovação tecnológica o talento e a verve de seus desenhistas, deu um novo impulso à arte da 
charge e da ilustração em nossa imprensa, divertindo e informando o leitor da época. Ainda que focada 
principalmente na vida política do país, a cultura e a crítica de costumes sempre estiveram ali presentes, tanto 
nas charges como em artigos escritos por Olavo Bilac, Pedro e Emílio de Rabelo, Arthur Azevedo e Álvaro 
Moreyra.  
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 A Revista Feminina (1914- 1936) estimulava a emancipação das mulheres no interior da cultura católica 

tradicional. Para conseguir esses objetivos, colocou em pauta temas que diziam respeito ao universo feminino a 
partir das seções: Moda, Menu do meu Marido, Trabalhos Femininos ou Como Enfeitar minha Casa. 
6
 VELLOSO, Mônica Pimenta. As modernas sensibilidades brasileiras. Nuevo mundo, Mundos nuevos. http: :// 

nuevomundo.revues.org/ index1500.html>. Acesso em junho de 2010. 
7
 Poderíamos dizer que, assim como a sexualidade, o gênero não é uma propriedade de corpos nem algo 

existente a priori nos seres humanos, mas, nas palavras de Foucault, “o conjunto de efeitos produzidos em 
corpos, comportamentos e relações sociais”, por meio do desdobramento de “uma complexa tecnologia política”. 
LAURETIS, Teresa de. A tecnologia de gênero. In: HOLANDA, Heloísa B. de (Org.). Tendências e impasses: o 
feminismo como crítica da cultura. Rio de Janeiro: Rocco, 2004, p.208. 
8
 SCHOSSLER, Joana Carolina e CORREIA, Sílvio Marcus de Souza. Dos cuidados com o corpo feminino em 

reclames na Revista do Globo da década de 1930. Estudos feministas, Vol. 19, No. 1 (janeiro-abril-2011). 
9
 SANTOS C.C. História e propaganda: análise de corpos femininos em imagens publicitárias na década de 20. 

Rev. Eletrônica de História. www.anpuh.org/arquivo/download?ID_ARQUIVO=75 
10

 A História de Salomé exerceu fascínio sobre os artistas ligados ao simbolismo desde o final do séc. XIX até 
aproximadamente a década de 1930. Utilizada como metáfora da mulher moderna, urbana, transgressora e 
desleal. Em seu artigo De Pérfidas Salomés, Claudia Oliveira observa que a multidão de mulheres retratadas nas 
revistas ilustradas desta época se auto representavam não só como objetos do desejo masculino, mas como 
sujeitos ativos na construção da modernidade carioca. OLIVEIRA, Claudia. De Pérfidas Salomés. Revista Z 
Cultural 
11

 Ai que saudades de Amélia! Samba criado em 1942 por Ataulfo Alves e Mario Lago. A música consagrou na 
sociedade um conceito de "Amélia" como sendo a mulher submissa e companheira do homem em todas as 
dificuldades, a tal ponto que foi integrada ao vocabulário no Dicionário Aurélio com o seguinte conceito: "Mulher 
que aceita toda sorte de privações e/ou vexames sem reclamar, por amor a seu homem”. 
12

 RODRIGUEZ, Miguel Angel Schmitt. “Cinema clássico americano e produção de subjetividades: o cigarro em 
cena”. Dissertação de mestrado em História. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2008. 
13

 ARRUDA, Ângela. Teoria das Representações Sociais e Teorias de Gênero. Cadernos de Pesquisa, n. 117, 
novembro/ 2002. 
14

 BOURDIEU, Pierre. A distinção- Crítica social do julgamento. São Paulo: Edusp, 2007. 
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