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Resumo: Nos anos 50 a 60, denominado de Anos dourados, o Brasil vivia um momento de grandes
transformações políticas e o país encontrava-se em processo de modernidade. As donas de casas podiam
usufruir de eletrodomésticos modernos e a expansão dos meios de comunicação facilitava a disseminação
de um pensamento nacionalista e da ideologia de um país rumo ao progresso. A presente pesquisa tem
como objetivo observar em práticas discursivas as imagens que as mulheres da época possuíam na
sociedade, além de estabelecer uma relação dialética entre os discursos e a estrutura social. Nosso corpus
é constituído por exemplares dos jornais que circularam pela imprensa sergipana nos anos de 50 a 60, e
optamos em alicerçar nossa pesquisa nos estudos da AD de linha francesa, que tem como principal
referência Pêcheux.

Palavras-chave: Discursos femininos, Imagem da mulher, Análise do Discurso.

Abstract: In the years 50-60, called Golden Years, Brazil was a time of great political and the country was
in the process of modernity. The housewives could enjoy modern appliances and the expansion of the
media facilitated the dissemination of nationalist thought and ideology of a country towards progress. This
research aims to observe the images in the discursive practices of the time that women had in society, and
to establish a dialectical relationship between discourse and social structure. Our corpus consists of copies
of newspapers circulated in the press Sergipe in the years 50-60, and we chose to base our research in
studies of AD French line, whose main reference Pêcheux.

Keywords: Speeches female, Woman picture, Discourse Analysis.

INTRODUÇÃO

Nos anos 50, o Brasil vivia um momento de grandes transformações políticas e a sociedade encontrava-se
eufórica e esperançosa. Ainda no governo Vargas, o Brasil vivia a era nacionalista e de desenvolvimento
econômico. Como marca deste período, temos a criação da Petrobrás, da Companhia Siderúrgica Nacional,
da Eletrobrás, do BNDE (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico), e o investimento na Companhia
Vale do Rio Doce. Assumindo uma postura centralizadora e controladora, Vargas criou ainda o DIP
(Departamento de Imprensa e Propaganda) para controlar e censurar manifestações contrárias ao seu

Pág.1/9



governo.

Do ponto de vista do imaginário social, no período de 1950 a 1960, acreditava-se que o Brasil estava a
caminho da modernidade, em especial porque se distanciava do padrão de vida do modelo de vida rural e
se aproximava do modelo consumista do capitalismo norte-americano. As donas de casa podiam usufruir
de eletrodomésticos modernos, como o liquidificador, a batedeira, o fogão a gás, além de artigos de beleza
e outros acessórios femininos. Além disso, os meios de comunicação como o cinema, a televisão e o rádio
difundiam-se cada vez mais, o que facilitava a disseminação de um pensamento nacionalista e da ideologia
de um país rumo ao progresso.

Foi nos Anos dourados que, mulheres como a francesa Brigitte Bardot e a americana Marilyn Monroe
chamavam a atenção pela beleza e sensualidade e passaram a ser conhecidas internacionalmente como
símbolos sexuais, influenciando os comportamentos, posturas e as vestimentas das jovens dessa época.

Contudo, diante de tantas mudanças e influências, tanto no âmbito nacional, quanto no internacional,
temos como objetivos observar, nas práticas discursivas femininas da década de 1950, as imagens que as
mulheres têm de si e confrontá-las com a(s) do imaginário social, além de estabelecer uma relação
dialética entre os discursos e a estrutura social. Para tanto, será necessário delinear as condições de
produção dos textos analisados, para melhor interpretar os processos discursivos sob à ótica da Análise do
Discurso de linha francesa, que tem como principal referência Pêcheux.

A AD nasceu na França, na década de 1960, em uma época do auge do estruturalismo. Os conceitos de
Pêcheux, produzidos desde 1966 a 1983, foram continuados e ampliados por pesquisadores que se
aprofundaram nessa vertente e ajudaram a consolidar esta linha de pesquisa.

A terceira face da AD sofreu influências de outros estudos pressupondo-se que ele teria entrado em
contato com obra de Mikhail Bakhtin. Pêcheux amadurece sua teoria e implementa e conceito de
heterogeneidade discursiva, marcada pela noção de polifonia e de intertextualidade. É nesta fase,
caracterizada pela “desconstrução das maquinarias discursivas”, que nossa pesquisa foi fundamentada.

Fruto do Projeto de pesquisa “Os discursos femininos nos anos dourados em Sergipe (1950 A 1960)”, o
presente trabalho apresenta uma pequena parte dos resultados obtidos na pesquisa realizada. Nosso
corpus é composto por exemplares de jornais que circularam pela imprensa sergipana na década de entre
os anos 50 e 60, a saber: A cruzada, Gazeta Socialista, Folha Trabalhista, Correio de Aracaju, Diário de
Sergipe, Sergipe Jornal, O Nordeste e a Folha Popular.

O ETHOS DISCURSIVO

Baseado nos estudos de Ducrot, Carreon (2012) afirma que ethos significa a representação que o sujeito
faz de si por meio do seu discurso. Esse conceito foi por muitos anos rotulado como pertencente a um
corpus retórico, mas, recentemente, tem despertado grande interesse nas disciplinas que estudam o
discurso.

A integração do termo ethos às ciências da linguagem encontra sua primeira expressão na pragmática, em
especial na teoria polifônica da enunciação de Ducrot. O referido autor procura não relacionar o enunciado
a um sujeito falante, uma vez que é o próprio enunciado que fornece as instruções sobre os eventuais
autores da enunciação.

Assim, a noção de ethos como imagem de si está ligada ao locutor, já que as “modalidades do seu dizer”
podem dizer bem mais de si do que o locutor poderia falar de si próprio, ou seja, o ethos se mostra no ato
da enunciação, ele não é dito no enunciado. Segundo Ducrot:

Não se trata de afirmações auto-elogiosas que ele pode fazer de sua própria
pessoa no conteúdo de seu discurso, afirmações que podem ao contrário chocar o
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ouvinte, mas da aparência que lhe conferem a fluência, a entonação, calorosa ou
severa, a escolha das palavras, os argumentos (o fato de escolher ou de
negligenciar tal argumento pode parecer sintomática de tal qualidade ou de tal
efeito moral). Na minha terminologia, direi que o ethos está ligado a L, o locutor
enquanto tal: é enquanto fonte da enunciação que ele se vê dotado de certos
caracteres que, por contraponto, torna essa enunciação aceitável ou desagradável
(DUCROT, 1987, p. 189)

Conforme o autor, o ethos está ligado à construção de uma identidade e que ele é distinto dos atributos
reais do locutor.

A MULHER NO IMAGINÁRIO SOCIAL

Historicamente, o papel destinado pela sociedade para a mulher era de dona de casa, de modo que a
imagem da mulher perfeita para a sociedade patriarcal era a que tivesse habilidades domésticas e
sentimentos cristãos. Segundo Carvalho (2012. p. 99):

[...] a imagem que se sedimentou sobre a mulher durante todo o período do
colonial e imperial foi a de um ser frágil, de compleição doentia, de inteligência
apoucada, cuja mobilidade se restringia ao lar, onde exercia o papel de dona de
casa, companheira e mãe de família, um ser subalterno ao homem. Sem dúvida,
a construção de tal imagem interessava a um poder dominante, o patriarcal, que
subsistia e dominava graças ao incitamento da população ao apoio de ideologias,
valores e diretrizes vitais à sua permanência.

Mesmo com o passar dos anos e das lutas femininas, havia determinações históricas das quais as
mulheres não podiam escapar, e em pleno século XX a sociedade ainda estabelecia condutas e posturas
que as mulheres deveriam seguir.

Para Carvalho (2012), a mulher era o maior agente do patriarcalismo. Sua submissão à condição que lhe
era imposta impedia que essa mulher ampliasse seus conhecimentos sobre coisas da vida e do mundo.
Sendo assim, o espaço e as funções que lhe foram reservadas, ou seja, o lar e o cuidado com o marido e
com os filhos, formou na memória coletiva a ideia de que a mulher era um ser de pouca inteligência, frágil
e incapaz de aprender ou exercer outras funções.

Segundo Freitas (2003), a presença significante da mulher na literatura e em jornais de grande circulação
nos centros urbanos, permitiu a ampliação do seu campo de visibilidade para além do espaço doméstico,
contribuindo para perceber como algumas delas participaram da vida social na passagem do século XIX
para o XX. Seus discursos revelam, através de vestígios, sua sociabilidade, seu cotidiano, suas práticas de
leitura, seu progresso na educação e emancipação, suas lutas e conquistas. Dessa forma, os discursos
femininos, em seus diferentes assuntos, revelam a relação entre autoras e a vida social, política e cultural
do seu tempo. Segundo Perrot (1998):

(...) os laços tecidos pelos meios de comunicação. Como as ondas, a palavra, a
imagem, o escrito – esfera do radio, do telefone da televisão... Subvertem as
fronteiras cada vez mais permeáveis e favorecem as incursões. Uma mulher, na
intimidade do seu quarto, pode escrever um livro ou um artigo de jornal que
introduzirá no espaço público. É por isso que a escritura, suscetível de uma
prática domiciliar (assim como a pintura), é uma das primeiras conquistas
femininas, e também umas das que provocam mais forte resistência.
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As melhores condições de vida nas cidades, na década de 50, diminuíram a distância entre os papéis
sociais de homens e mulheres, entretanto, questões relativas à fidelidade e valores morais eram cobradas
e policiadas rigidamente quando se tratava de mulheres. Mesmo que a presença feminina fosse cada vez
mais comum no meio social, ela era cercada de preconceito e, no trabalho, era vista como subsídio ao
trabalho do homem. Dentro de casa, os homens mantinham seu posto de “chefe-da-família”.

AS IMAGENS DA MULHER NOS ANOS DOURADOS

Nesse trabalho, evidenciamos as recorrências ao universo feminino, materializadas em publicações de
jornais que circularam em Sergipe durante a década de 1950 a 1960. Através das análises das
publicações, encontramos vários discursos de autorias femininas e também autores que discorriam sobre
questões relativas às mulheres, destacamos aqui 4 imagens diferentes das mulheres dos anos dourados.
Passaremos, então, às sequências discursivas (SD) representativas dessas imagens distintas:

A -A imagem negativa da mulher moderna, sobre a óptica da ideologia religiosa:

SD1 - Nós sabemos que uma jovem não católica pode se trajar segunda a moda,
cada vez mais mundana e menos cristã e fazê-lo às vezes sem perceber a malícia
que foi a inspiração de suas vestes. [...] O que não podemos compreender é
como jovens católicas [...] não ter a sensibilidade para perceberem a contradição
de que se cobrem, quando envolvem seu corpo de cristãs em veste de pagãs (A
Cruzada, 1951)

O sujeito dos discursos acima assume uma postura extremamente contrária à moda feminina
característica dos anos 50. Inspirada em famosas internacionais, a moda dos anos dourados tornava as
mulheres mais ousadas, pois destacava a beleza do corpo e outros atributos femininos. Em oposição a
esta moda, o autor distingue as mulheres que seguiam a religião católica e as que não seguiam, e realça
que se admite que as jovens não católicas cada vez mais usem de “vestes mundanas e menos cristãs”,
além de implicitamente darem a compreender a ideia de ingenuidade das que não percebiam “a malícia
[...] de suas vestes”. Já em relação às católicas, o autor considera que lhes falta sensibilidade quando
vestem seus corpos cristãos com vestes pagãs. O uso dos adjetivos “cristãs” e “pagãs” refletem a
contradição a que ele se refere anteriormente.

Essa predominância da ideologia religiosa também estava presente nos discursos das mulheres. No artigo
“A Eucaristia”, do Sergipe Jornal, Hortencia Menezes também afirma que a mulher não pode desligar-se
dos costumes cristãos:

SD2 - Mergulhemos dentro de nós mesmas e veremos então que sem a mola
vivificante da Eucaristia frustraremos todas as esperanças que a Santa Igreja e a
Pátria depositam em nós, seremos uma bomba atômica que destruirá
impiedosamente a seiva insuflada pelos nossos avoengos. (SERGIPE JORNAL,
1956)

Observa-se, acima, mais uma estreita ligação entre a mulher e a religião. Como se vê, a base da mulher
deveriam ser os ensinamentos religiosos, aqui representados como vivencia “da Eucaristia”, e como a
mulher, na sociedade patriarcal, era detentora da moral e bons costumes, possuía a função de educar seus
filhos nos preceitos cristãos. Dessa forma a autora afirma que, caso ela perca essa vivencia e função, irá
frustrar as expectativas que a igreja e a pátria depositaram nela.
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As frases finais desse discurso podem ser relacionadas àquelas mulheres que se desvincularam da prática
desses valores, sendo comparadas com a “bomba atômica”, pois são capazes de destruir de forma
impiedosa toda doutrina de uma cultura milenar.

Verificou-se, de acordo com esses discursos, que a imagem da mulher moderna que buscava está
atualizada com o seu tempo, vestir-se conforme a moda da época e não seguiam os ensinamentos
cristãos, era vista com maus olhos pelos conservadores, tidas como um “mau sujeito”, descrito por
Pêcheux, que são as outras posições, assumidas pelo sujeito, que se distancia dos saberes organizado pela
posição-sujeito ideal da ideologia dominante.

B -A imagem da mulher elegante e glamourosa:

Nos anos pós-guerra, se deu fim à escassez de tecidos e maquiagem e se fortaleceu a indústria de artigos
e acessórios femininos que deixavam a mulher ainda mais bela e elegante. Surge, então, um novo ideal
feminino que valorizava os padrões da beleza. Com a cintura bem fina, bustos realçados, pernas de foras e
modelos tomara-que-caia. A utilização de chapéus e luvas dava um tom de feminilidade e docilidade às
mulheres, porém as mais ousadas e, principalmente as que trabalhavam, optavam por uso de calças
cigarrettes, devido a sua praticidade.

As mulheres sergipanas estavam atentas à moda exterior e algumas notas de jornais sempre traziam
questões desse assunto, conforme veremos a seguir:

SD3 - A mulher brasileira tem andado ultimamente elegantíssima e sempre a par
com as atualidades de Paris.

E todos nós reconhecemos que a mulher brasileira é caracterizada hoje em dia,
no mundo inteiro, tanto pela sua elegância como pela sua beleza. Com o seu
apurado senso de apreciação, é uma festa para os olhos. [...]

Portanto queridas, vamos caprichar nos detalhes. (DIÁRIO DE SERGIPE, 1958)

Nessas sequências discursivas, já podemos verificar que a algumas mulheres sergipanas estavam atentas
às atualidades tanto do país, quanto do exterior. Influenciada pelos símbolos sexuais que exaltavam a
beleza feminina a mulher agora projetava uma imagem de glamour e um retorno da feminilidade. Os
assessórios colaboravam para a criação desse imaginário. Conforme o próprio convite da autora “vamos
caprichar nos detalhes”, as sergipanas, mesmo as de classes abastadas, buscavam transmitir essa
imagem elegante e sensual e eram vista nas ruas de Aracaju que era recorrente encontrar notas nos
jornais elogiando-as: “Certa vez avistei a elegância de garota que é a senhorita Leda do Vale.” (DIÁRIO DE
SERGIPE, 1958);

C -A imagem da mulher inteligente, culta, mas com valores morais da época:

Na década de 50, houve um acréscimo na atuação feminina no mercado de trabalho. As mulheres
conquistaram novos campos de trabalhos e as oportunidades em diversos setores também foram
ampliadas. E para tanto, essas novas profissões exigiam da mulher uma melhor qualificação. Tanto que
essas habilidades eram observadas também pelos homens:

SD4 - [...] quer pela agilidade e perfeição no serviço, quer ainda pela discrição
que lhe caracteriza, a senhorita YVONNE que serviu a administrações dos
senhores doutros José Rolemberg Leite e Arnaldo Rolemberg Garcez, retorna,
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agora, ao seio da sua repartição de origem – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL –
onde goza da estima dos chefes e colegas.

Moça inteligente, culta, simples e produtora de raras qualidades morais, IVONNE
é filha exemplar e amiga dedicada [...]. (DIÁRIO DE SERGIPE, 1954)

No segmento discursivo acima, percebe-se que o sujeito do discurso atribui uma nova imagem à mulher
por meio de qualidades antes atribuídas à figura masculina, a saber: “agilidade e perfeição no serviço”,
“inteligente” e “culta”. A mulher agora é descrita por suas qualidades profissionais e é respeitada em seu
ambiente de trabalho: “onde goza da estima dos chefes e colegas”. Observa-se nas palavras do autor que
já havia por parte da sociedade desta época um o reconhecimento ao trabalho da mulher moderna que se
dispunha à estudada e a ocupa cargos públicos.

Porém, esse mesmo segmento discursivo, adepto à ideologia feminista é atravessado pela ideologia
patriarcal. Ao prosseguir nos elogios às aptidões femininas, o autor recorre a características típicas da
mulher dominada pela ideologia patriarcal que é a de “produtora de qualidades morais” e “filha exemplar”.
E mais uma vez há uma retomada da imagem da mulher ligada para a religião e o lar.

Em um artigo do jornal Correio de Aracaju, com
o título “A vez da mulher”, inicialmente
poderíamos pensar que trata-se de um texto
que defende às frentes de lutas do movimento
feminista. Porém, ao analisarmos, observamos
que há o uso da ironia do sujeito em relação às
mulheres radialistas: “Chegou a época da
“invasão” do sexo frágil no rádio sergipano.
Assim é que nada mais de 5
“mulheres-radialistas” atuam em nossas
emissoras (sem contar com as colaboradoras)”.
(CORREIO DE ARACAJU, 1960)

Ao utilizar o termo “invasão” o autor refere-se ao espaço que a mulher deveria ocupar. Pois, conforme o
patriarcalismo, “o espaço reservado à mulher era o interior da casa, onde cuidava das tarefas a elas
destinadas: as do lar” (CARVALHO, 2012), e mesmo com a quantidade significativa de radialistas na
emissora (5 radialistas e outras colaboradoras), o autor caçoa dessas mulheres por estarem fora do seu
ambiente natural. Neste fragmento há uma presença marcante da heterogeneidade discursiva, visto que
ao utilizar a expressão “sexo frágil” ele retoma o interdiscurso da biologia de que a mulher é um ser a
frágil e de aparência doentia.

Nesses discursos, entretanto, percebemos que ao mesmo tempo em que uns aceitavam presença da
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mulher no mercado de trabalho, outros questionavam e ironizavam, mesmo que de modo sutil, as novas
atribuições feminina.

Apesar dos elogios dados por uns e críticas por outros, as mulheres mantiveram-se firmes em assumir
tanto o papel profissional quanto o de dona de casa, o que corroborou para que a imagem da mulher como
uma profissional eficiente, com dotes iguais aos homens e atuantes em diversas áreas fosse mantida.

Percebe-se, portanto que mesmo após trinta décadas do surgimento do movimento feminista no Brasil, o
imaginário feminino dos homens sergipanos ainda não se desprendeu do patriarcalismo e reconstruía a
imagem da feminilidade, com atributos tipicamente femininos e delicados.

D -A imagem da mulher feminista que lutas por seus direitos:

Em contraponto a imagem já citadas, algumas mulheres, entretanto se empenharam em romper as
barreiras em todos os espaços da sociedade defendendo sua participação no esporte e retomam a luta das
mulheres por direitos iguais ao sexo masculino. É o caso da estudante do curso de Geografia-História da
Faculdade Católica de Sergipe:

SD5 - É justo o egoísmo do tal “sexo forte” Não, não é justo. E é necessário que
os nossos colegas universitários fiquem certos disto. Em hipótese alguma podem
êles se considerarem superiores às jovens estudantes. Temos direitos iguais pois
as Faculdades não foram criadas somente para êles. Quando ingressamos nelas,
não encontramos portarias que proíba a admissão do elemento feminino. Ora, se
temos nosso ingresso livre, é claro que também temos direito a todas as
prerrogativas que os rapazes têm. [...] não queremos, no entanto, no nosso meio
universitário a nossa superioridade. Queremos apenas a igualdade. É dele que
precisamos. (SERGIPE JORNAL, 1956)

Os artigos relativos ao movimento das universitárias, embora não seja predominante nos jornais nos anos
50, são bastantes expressivos, pois traz a público a situação da mulher e o recrudescimento dos ideais
feministas. No segmento acima, a aluna mostra-se a frente do seu tempo, querendo competir nos Jogos
Olímpicos Nacionais.

A autora usou a ironia para desconstruir um interdiscurso marcante da ideologia patriarcal. A presença de
alguns mecanismos lexicais produz efeitos de sentidos diversos que ultrapassam o sentido literal partindo
para o irônico, favorecendo ainda mais seu discurso. Ora, se a mulher é o “sexo frágil”, logo o homem é o
“sexo forte”. Porém, ao utilizar recursos expressivos das “aspas” e a expressão “o egoísmo do tal”, ela sai
do campo da afirmação/aceitação e entra no campo da ironia ainda mais enfatizada pela interrogação no
final da frase: “É justo o egoísmo do tal ‘sexo forte’”. Em seguida, ela assume uma posição-sujeito e
enfrenta firmemente o sexo masculino em favor de direitos iguais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das observações feitas nas publicações referentes às mulheres nos anos dourados, verificou-se
que mesmo com todas conquistas femininas, a mulher ainda estava presa a sua imagem de dona de casa
e detentora de morais e bons costumes. A presença da ideologia religiosa e patriarcal, mesmo que
atravessada pela ideologia feminista, ainda estava presente em quase todos os discursos analisados.

Também foi possível observar que com o ingresso de mulheres em cursos superiores, houve uma
ampliação do mercado de trabalho feminino e a presença da mulher fora do lar tornou-se cada vez mais
constante e aceita. Conforme analisado em alguns discursos, os hábitos conservadores do patriarcalismo
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ditavam a forma que as mulheres deveriam se portar e se apresentar. O que nos possibilita inferir que,
apesar dos avanços feministas, as mulheres ainda eram vistas como um ser que deve submissão ao
homem, portanto, a sociedade ainda não havia consolidado a imagem da mulher moderna.

Nos discursos do sexo masculino analisados, apesar de não se posicionarem contra a presença da mulher
em seu ambiente de trabalho, a imagem da mulher estava sempre voltada para o lar, já os discursos
femininos quando se referiam a outras mulheres, quase sempre eram atravessados pela Formação
Discursiva dominante.

De uma forma um pouco mais sutil de que o movimento feminista, ainda é possível achar nos cadernos
dos jornais artigos femininos que abordam questões relativas à luta de classe e a nova posição que a
mulher vinha conquistando na sociedade. A busca cada vez mais por elevação do grau de estudo e
qualificação profissional ocasionou uma mudança no status social das mulheres.

Havia um movimento na sociedade no sentido de mudança da posição da mulher, de modo que não
podemos definir uma única imagem da mulher dos anos dourados, pois as características femininas
variavam de acordo com cada posição que ela ocupava na sociedade.
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