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RESUMO  

 

A presente dissertação tem no discurso da feminilidade o objeto de saber/poder/ser currículo 

da Educação de Jovens e Adultos (EJA); e o currículo cultural da telenovela Viver a Vida, ou 

seja, o discurso da feminilidade como aquilo de que podemos falar na prática discursiva da 

escola e na prática discursiva da mídia. Sob o entendimento de que não há saber sem uma 

prática discursiva definida, na medida em que toda prática discursiva pode definir-se pelo 

saber que ela forma foi feito o desenho da seguinte pergunta de pesquisa: Quais as 

interpenetrações do discurso sobre feminilidade entre os discursos do currículo escolar da 

EJA e do currículo cultural da telenovela?  Essa questão tem como desdobramento outras 

questões como, qual a função enunciativa desse discurso? Qual a memória discursiva sobre as 

relações de gênero desses textos curriculares? Quais as regularidades enunciativas desses 

enunciados? Do ponto de vista teórico-metodológico esta investigação, no campo dos Estudos 

Culturais e da Pedagogia Cultural inscreve-se em uma empreitada investigativa à moda 

foucaultiana, o que significa que é preciso trabalhar arduamente com o próprio discurso, 

deixando-o aparecer na complexidade que é peculiar. Tais discursos do currículo escolar e do 

currículo cultural exigem a escolha de lugares enunciativos que as represente. Nesse sentido 

elegeram-se: i) os textos que compõem o discurso curricular da SEEL/PCR formado pela 

Proposta Curricular para o Ensino Fundamental e as Proposições para o Ensino Fundamental 

da EJA, pelos diários de classe da EJA do ano de 2009, dos boletins eletrônicos da PCR 

postados entre 2009 e 2010 e textos de livros didáticos; ii) textos que engendram o discurso 

cultural da telenovela: seleção de cenas retiradas do conjunto de duzentos e nove capítulos 

(209) da telenovela Viver a Vida, exibida entre 14/09/2009 a 14/05/2010 pela Rede Globo de 

Televisão, resumo da trama novelística, artigos de jornais eletrônicos e impressos de revistas 

voltadas para este produto midiático. A articulação do aporte teórico e metodológico 

escolhido nos possibilitou apreender como se dá a interpenetração dos discursos sobre 

feminilidade entre a pedagogia cultural da telenovela e a pedagogia escolar. 

 

Palavras-chave: Feminilidade, Discurso, Pedagogia cultural, Telenovela, Estudos Culturais, 

Educação de Jovens e Adultos, Currículo. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This thesis is the discourse of femininity the object of knowledge/power/being in school 

pedagogies - curriculum of Youth and Adults (EJA), and cultural pedagogies - curriculum 

soap opera Living the Life, that is, the discourse of femininity as what we can speak in a 

discursive practice of the pedagogy of school practice and discourse of the media. Under the 

understanding that there is no knowledge without a defined discursive practice, to the extent 

that any discursive practice may be defined by the knowledge that it was made so the design 

of the following research question: What is the interpenetration of discourses of femininity 

among pedagogy cultural soap opera school curriculum and pedagogy of adult education? 

This question has other issues such as deployment, which the function of this expository 

speech? What discursive memory on gender relations of these curricular texts? What are the 

regularities of utterance of these statements? From the methodological point of view is part of 

this investigative endeavor to fashion what Foucault means you have to work hard with the 

speech itself, making it appear that the complexity of discourse is specific. Tal school 

pedagogies and cultural require the selection of seats enunciative to represent them. In this 

sense they elect to: i) the texts that comprise the curriculum of schools in the EJA SEEL/PCR 

formed by the Proposal curricular for the fundamental teaching of EJA, for the diaries of class 

of the second following of the years of 2009 and 2010, of the electronic bulletins of PCR 

posted in that period and of didactic books; ii) selection of scenes taken from the collection of 

two hundred and nine chapters (209) soap opera Living the Life appears in the period 

14/09/2009 to 14/05/2010 from among the Globo Television Network: novelistic plot 

summary, including electronic and printed journals devoted to this media product. The 

articulation of our theoretical and methodological framework has enabled us to understand 

how is the interpenetration of discourses on femininity between cultural pedagogy and 

pedagogy of the soap opera school. 

 

KEYWORDS: Femininity, Speech curriculum, pedagogy cultural, Soap opera, TV Media, 

Cultural Studies, Education of Youth and Adults, Curriculum 
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PRIMEIRAS COISAS - A Introdução 

 

O que foi, é o que há de ser; e o que se fez, isso se 

tornará a fazer; nada há, pois, novo debaixo do 

sol. (Livro de Eclesiastes, 1:9) 

 

 

Dizer algo, pronunciar um enunciado, é colocar em prática o conjunto de regras que 

uma época permite dizer. ―Isto significa que não se pode falar de qualquer coisa em qualquer 

época; não é fácil dizer alguma coisa nova [...]‖ (FOUCAULT, 2004, p. 50). É com esse algo 

novo que se inscreve esta empreitada investigativa à moda foucaultiana. Na qual ―não 

interessa  saber quem teve tal idéia, mas saber como tal idéia pode ter surgido como um 

acontecimento na ordem do saber e ficar ou tentar ficar simplesmente no nível de existência 

das palavras, das coisas ditas‖
1
. Para tanto, ―é preciso trabalhar arduamente com o próprio 

discurso, deixando-o aparecer na complexidade que é peculiar‖.
2
 

A presente dissertação tem no discurso da feminilidade o objeto de saber/poder/ser do 

currículo da Educação de Jovens e Adultos (EJA), e do currículo cultural da telenovela Viver 

a Vida, ou seja, o discurso da feminilidade como aquilo de que podemos falar na prática 

discursiva da escola e na prática discursiva da mídia
3
. 

Essa articulação se justifica na medida em que as pedagogias culturais – com as quais 

os currículos escolares ou culturais estão implicados, como defende Costa (2009, p. 08), 

―educam pela representação de modos de ser e de viver‖.  Para a autora, tais pedagogias 

produzem valores e saberes; regulam condutas, modos de ser; reproduzem identidades, além 

de constituírem certas relações de poder ensinando modos de ser, como ser homem e ser 

mulher. 

Desse modo, tal como a educação escolarizada, outras instâncias culturais também têm 

um currículo, uma pedagogia; também estão envolvidas em processos de transformação da 

identidade e da subjetividade. Segundo Silva (2005, p. 141), a cultura pode ser vista como 

                                                 
1
 Em A Arqueologia do Saber: Foucault (2004, p. 138) defende o apagamento do autor: a escrita ou o discurso 

não pertencem mais ao autor, pois não importa mais o que o autor quis dizer ou o que não disse, mas o que está 

dito. Para o arqueólogo, não interessa mais determinar o que compõe a origem secreta de um discurso, mas as 

condições práticas que fazem com que algo apareça como verdadeiro quando este é manifestado. 
2
 Referimo-nos às palavras de Rosa Maria Bueno Fischer em Foucault e a Análise do discurso, apresentado no 

10º ENDIPE na UFRJ em maio de 2000. 
3
 Na perspectiva de Foucault significa ―um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no 

tempo e no espaço, que definiram em uma época dada, e para uma área social, econômica, geográfica ou 

linguística dada, as condições de exercício da função enunciativa‖ (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004, 

p. 396). 
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pedagogia e a pedagogia torna-se cultura, ou seja, há uma permeabilidade e interpenetração 

entre as pedagogias. As pedagogias culturais e seus currículos culturais e a pedagogia escolar 

e seus currículos escolares têm sido exploradas pelas próprias indústrias culturais que 

estendem, cada vez mais, seu currículo cultural para o currículo propriamente dito tal como 

revelam estudos desenvolvidos por Giroux (1995), Simon (1995), Steinberg (1995) dentre 

outros. 

Sabe-se que, na atualidade, o espaço escolar tem sido, de fato, um lugar onde alunos e 

alunas, em diferentes momentos, sob a forma de comentários ou jargões, recorrem a 

linguagem, personagens, questões veiculadas na tevê em particular na telenovela e também 

aos produtos da indústria cultural que permeiam o entorno da telenovela – revistas da TV, 

produtos estéticos, moda, etc. (SANTOS; CARVALHO, 2008), linguagens que atuam como 

práticas discursivas, portanto, processos educativos, formas de pensar sobre objetos e a si 

mesmo, portanto, formas de subjetivação. 

Tais práticas discursivas têm sido foco de estudos curriculares sob a ótica dos Estudos 

Culturais, que observam a forte aproximação entre o conhecimento acadêmico e escolar e 

entre o conhecimento cotidiano e o conhecimento da cultura de massa, ou seja, instâncias, 

instituições e processos culturais, como museus, filmes, literatura, televisão, etc., são 

considerados pedagogias culturais no sentido de que, tal como a educação, essas instâncias 

culturais são pedagógicas, isto é, também ensinam alguma coisa (COSTA, 2005; 

CARVALHO, R., 2004; SILVA, 1995). 

É preciso dizer, no entanto, que essas pedagogias atuam na sociedade contemporânea 

de formas diferenciadas e com estratégias e ferramentas diferentes. A mídia, por exemplo, 

além de deter grandes recursos econômicos, mobiliza ferramentas sedutoras e irresistíveis que 

mobilizam os afetos, os sentimentos e a estética, tornando-se um currículo sedutor e poderoso 

em relação ao currículo escolar. Por outro lado, consegue adentrar na escola, fazendo dela 

também um lugar de visibilidade dos artefatos símbolos desse currículo televisivo. Vale 

ressaltar que a inclusão do discurso cultural da mídia nos processos de escolarização tem 

impactado de forma singular a Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Segundo Souza (2007, p. 54), o termo EJA refere-se a uma face específica da 

Educação de Adultos (EA) no Brasil, a escolarizada. O autor aponta em seu estudo que, no 

Brasil, a Educação de Adultos escolarizada passou a ser denominada, por força de lei, de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). Essa constatação nos convida a entender a Educação de 

Adultos como processos educativos mais amplos que a escolarização, especialmente nos 
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movimentos sociais e estudos de educação popular, estudos feministas, configurando-se num 

espaço fértil de reflexão e de diálogo permanente com os domínios de problematização da 

cultura (SOUZA, 2004, p. 78-79). 

De forma mais objetiva, o estudo em tela compartilha do entendimento da EJA como 

―dispositivo cultural‖ que, além de assegurar a aquisição da língua na perspectiva do 

letramento, e dos demais conhecimentos sociais também atua como produtora de 

subjetividades multidimensionais. 

Entrar nessa rede discursiva é importante pela possibilidade de se associar a estudos 

que, no campo dos Estudos Culturais, investem na análise do currículo para além das 

fronteiras escolares. Interessa ampliar os estudos que o tomam como uma narrativa que 

institui práticas discursivas, como um sistema de significação implicado na produção de 

identidades e subjetividades no contexto de relações de poder, sobre o que discorreremos 

posteriormente. 

 

1. O interesse pelo tema em estudo 

 

O interesse pela temática surgiu na época da graduação na Pedagogia, há três anos, por 

meio de leituras de textos específicos sobre a EJA que revelavam a importância da presença 

feminina nessa modalidade educativa. 

Por sua vez, a vivência em turma de EJA conduziu à constatação de uma grande 

incidência de elementos da mídia televisiva no vocabulário, no comportamento, no cotidiano 

de alunas/alunos e professoras de turmas de EJA, como um saber/poder. 

Estes elementos atuam como um componente de grande força em relação a outras 

dimensões da experiência do cotidiano, como, por exemplo, o fato de várias mulheres, ao 

serem sondadas para a formação de uma turma de alfabetização de adultos, apresentarem 

como problemático ser no horário que coincide com a programação televisiva, concretamente 

horário das novelas. 

Essas questões ficaram ainda mais evidentes na investigação desenvolvida em 2008 

com o título: Mídia, gênero e educação de jovens e adultos: a telenovela e processos de 

subjetivação
4
. Nesse estudo, os relatos das professoras e das alunas entrevistadas revelaram 

uma espécie de aproximação de fatos da vida real com a trama novelística, associados aos 

                                                 
4
 Refere-se ao estudo apresentado em forma de artigo para exame final do Curso de Licenciatura Plena em 

Pedagogia em janeiro/2008 sob orientação da Dra. Rosângela Tenório de Carvalho - Professora Adjunta do 

Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino – Centro de Educação/UFPE. 
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desejos particulares, na medida em que expressavam o significado deste gênero televisivo 

para essas espectadoras ou estabelecendo uma relação com a realidade, com seu cotidiano. 

Os relatos se aproximam das proposições levantadas por Fischer (2002b) de que ―os 

modos pelos quais a mídia existe em nosso tempo são instauradores de uma nova ordem, 

segundo a qual as tecnologias produzem modos de existência, estilos, que se apresentam 

como naturais, como imediatos, sugerindo que a familiaridade das imagens televisivas e das 

páginas de jornal e revistas se imponha como garantia de verdade, de afetuosa partilha de 

verdades, de cotidianos, e não de jogo de interpretação‖. As reflexões desenvolvidas por 

Lopes (2002, p. 37) afirmam que 

 

o espectador pode estabelecer uma relação de familiaridade na medida em que 

se reconhecem através de uma teia ‗maniqueísta‘, de amores proibidos, pobres 

e ricos, amor e ódio, sem deixar de sinalizar a realidade por meio de 

personagens que representam os grupos minoritários e discriminados da 

sociedade, campanhas de cunho nacional e da introdução de problemáticas 

sociais. 

 

 

Ainda sobre a pesquisa realizada em 2008, dentre os achados foi possível perceber a 

identificação dessa familiaridade entre os espectadores e a telenovela, que se estabelece no 

cotidiano das espectadoras exatamente porque a telenovela é uma narrativa estruturada de 

maneira cronológica com uma regularidade progressiva na forma e estrutura. 

Além das questões apresentadas, acrescentamos as demandas de aprofundamento 

desse debate no campo do currículo da EJA, assim como a necessidade de articular um debate 

interdisciplinar no campo da Educação de Jovens e Adultos. Tal necessidade se coaduna com 

a hipótese defendida por Souza (2007) de que a educação, inclusive a escolar, pode contribuir 

com a construção da humanidade do ser humano e do entendimento de que a Educação de 

Adultos engloba todo o processo de aprendizagem, formal ou não formal, ―em que pessoas 

consideradas adultas pala sociedade desenvolvem suas habilidades, enriquecem seu 

conhecimento e aperfeiçoam suas qualificações, direcionando-as para sua satisfação e da 

sociedade‖ (ibidem, p. 18). 

Concordamos com Souza (2007, p. 378) que é função social do currículo desenvolver 

processos de conservação, transformação e de renovação dos conhecimentos historicamente 

acumulados e a produção de subjetividades individuais e coletivas. O autor defende um 

currículo para a EJA que apresente temas que tratam questões e problemáticas que emergem 

da realidade natural e cultural, proposta que se aproxima de Freire (1987) em sua ―Pedagogia 

do Oprimido‖ quando se refere aos temas do mundo da vida, as relações sociais e culturais, e 
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da teoria curricular aventada pelos Estudos Culturais nas proposições de Corazza (2001) em 

seus temas culturais – sobre questões de classe, raça, etnia, identidade, sexualidade, gênero. 

 Este elenco de autores concorda que as pedagogias são resultantes de disputas entre 

classes ou grupos sociais em defesa de seus interesses. Tomando como referência dos Estudos 

Culturais, Corazza (2001, p. 1) afirma que a Pedagogia Cultural, ―para além da instituição 

escolar, existe e ocorre em todo espaço social em que saberes são construídos, relações de 

poder são vividas, experiências são interpretadas, verdades são disputadas‖ (ibidem, p. 2), 

onde a cultura é assim o solo privilegiado e bastante "problemático" no qual se realizam a 

educação, a pedagogia e o currículo. 

Associamo-nos a Carvalho, R. (2004) para tecer a observação de que, apesar da 

qualidade social e acadêmica do debate estabelecido no âmbito da teoria crítica do currículo 

acerca da distribuição social do conhecimento, da participação dos atores sociais na 

reprodução cultural e da análise sobre a visão monoculturalista de escola, não tem sido 

suficiente para responder às inúmeras questões e tensões entre cultura escolar e cultura do 

cotidiano, que vêm sendo apontadas por educadores e especialistas e tratadas por estudos no 

campo dos Estudos Culturais e por matrizes do pensamento pós-moderno. 

Outro aspecto que ajuda a justificar o desenvolvimento desta pesquisa advém de nosso 

interesse e preocupação com questões que dizem respeito às relações que estabelecemos na 

trivialidade, no dia-a-dia que, por vezes, se entrelaçam com as informações produzidas e 

veiculadas na e pela tevê. 

Martin-Barbero (2008, p. 291) afirma que ―se a televisão na América Latina ainda tem 

a família como unidade básica de audiência é porque ela representa para a maioria das pessoas 

a situação primordial de reconhecimentos‖. Romper com as ultrapassadas considerações 

moralistas, classificando a televisão como corruptora das tradições familiares e com uma 

filosofia que atribui à mídia uma função reflexa, é o início de uma concepção que vê na 

família um dos espaços de leitura e decodificação da televisão. Martin-Barbero (ibidem, p. 

295) postula ainda que a mediação da cotidianidade familiar na configuração da televisão não 

se limita ao que pode ser examinado no âmbito da recepção, pois inscreve suas marcas no 

próprio discurso televisivo. Da família como espaço das relações estreitas e da proximidade, a 

televisão assume e forja os dispositivos fundamentais: a simulação do contato e a retórica do 

direto. 

Inscrevemo-nos neste pensamento na medida em que estamos compreendendo que a 

televisão não é apenas veiculadora de produtos, informação e entretenimento, é, ao mesmo 
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tempo, produtora de saberes e sujeitos culturais. E se apresenta como um reforço à nossa 

busca por respostas às indagações advindas inicialmente de um olhar reflexivo enquanto 

espectadora, mulher e educadora com certo interesse na apreciação de alguns produtos 

midiáticos e de sua intencionalidade pedagógica. 

Além do fato deste artefato cultural ocupar um lugar estratégico nas dinâmicas da 

cultura cotidiana, na transformação das sensibilidades, nos modos de construir imaginários e 

identidades, constitui-se no mais sofisticado dispositivo de moldagem do cotidiano e dos 

gostos populares, com uma matriz narrativa, gestual e cenográfica cultural, entendido como a 

hibridação de certas formas de enunciação, de certos saberes narrativos, de certos gêneros 

novelescos e dramáticos do Ocidente com as matrizes culturais de nossos países. 

No que se refere à telenovela, sobre a qual trataremos mais adiante, Chauí (2006, p. 

51) aponta que esta cria um sentimento de realidade:  

 

o espaço se torna exótico quando corresponde ao do nosso cotidiano e se 

torna familiar quando corresponde ao exótico desconhecido; o tempo dos 

acontecimentos telenovelísticos é lento, dando a impressão de que, a cada 

capítulo, se passou apenas um dia de nossa vida; e as personagens, seus 

hábitos, sua linguagem, suas casas, suas roupas, seus objetos, são 

apresentados com o máximo de realismo possível. Por conseguinte, a 

telenovela aparece como um relato de realidade, mantendo uma suposta 

clareza e naturalização da realidade social. 

 

Para Sarlo (2004, p. 42), esse sentimento de realidade acrescido de uma espécie de 

aparência democrática da mídia televisiva através das suas personagens reais e/ou fictícias 

promove uma aparência de certa intimidade. Com linguagem imediata e de fácil 

compreensão, tornando todos os acontecimentos visíveis aos olhos que deve servir como 

objeto de investigação das pesquisas educacionais, é exatamente porque a televisão configura-

se como um poderoso espaço de produção e circulação de significados com valor de verdade 

que precisa ser investigada em seu conteúdo e potencial. 

É importante acrescentar que no domínio da indústria cultural, a mídia televisiva 

tomou para si nas últimas décadas, não apenas a função de entretenimento, mas incorporou 

um papel educativo, implicando numa desfronteirização entre o trabalho da escola (saberes e 

escrita) e a mídia (lazer, diversão e ficção). 

Dizendo com Carvalho, R. (2004, p. 431), ao assumir a função educativa, os produtos 

televisivos não perdem sua perspectiva de espetáculo, pelo contrário, transformam vidas e 

sujeitos em espetáculo de consumo. Essa seria talvez uma das características mais importantes 
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e presentes nos produtos televisivos na opinião de Fischer (2002c, p. 47), a de fazer da vida 

um espetáculo, mas não qualquer espetáculo. Nele, há que haver corpos jovens, limpos, belos. 

Há que haver sonoridades harmônicas, trilhas sonoras que pontuam vozes humanas e 

enunciadas sobre consumo. 

Parece por assim dizer um empobrecimento da dimensão da experiência como uma 

violência invisível que atinge as classes sociais, quase todas as culturas contemporâneas. 

Dizendo com Kehl (2002, p. 166), ―a televisão é sedutora porque devolve ao receptor um 

princípio atemporal, da não mediação, do prazer, o código da realização dos desejos‖, 

permitindo uma espécie de ―linguagem de sonho‖ permanente. E isso tem a ver com o modo 

como se articula o seu discurso e não necessariamente com seus conteúdos. 

Isto significa, em uma leitura pós-moderna, que a racionalidade é o aqui e agora da 

realidade e que os signos não são mais representação, são o real, o próprio simulacro se torna 

realidade. 

 

2. O problema investigado 

 

O campo dos estudos de letramento na EJA (STROMQUIST, 2001), o campo dos 

estudos sobre formação de professoras e de identidades culturais (COSTA, 2005; LOURO, 

1997) e o campo dos estudos identitários (HALL, 2000; SWAIN, 2001) têm se debruçado 

sobre a produtividade do discurso curricular (escolar ou cultural) na constituição de 

identidade e subjetividades de gênero. 

Stromquist (2001, p. 312) chama a atenção para programas de alfabetização de adultos 

que transmitem mensagens cuja linguagem expressa ideologias de gênero que atribuem às 

mulheres papéis eminentemente reprodutivos e sustentam concepções convencionais de 

feminilidade e masculinidade. A autora indica também a existência de grupo de educadores da 

educação popular e feministas que vê o letramento como ferramenta para o empoderamento 

individual e coletivo, especialmente das mulheres.  

Louro (1997, p. 88) defende que as identidades de gênero são construídas em muitas 

instâncias e espaços. O espaço escolar constitui-se em um desses importantes espaços, 

instituições. Em sua materialidade física, nos recursos materiais, nos códigos, determina os 

usos diversos do tempo e do espaço, consagra a fala ou o silêncio, constitui significados, 

sentimentos, imprime posturas nos sujeitos. Homens e mulheres aprendem e incorporam 
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gestos, movimentos, habilidades e sentidos, aos quais respondem, acatam, aceitam ou 

rejeitam, reagem, enfim, estabelecem algum tipo de relação. 

De acordo com Costa (2005), os currículos escolares, as normas, os procedimentos de 

ensino, teorias, linguagem, materiais didáticos, procedimentos de avaliação constituem-se no 

que estamos caracterizando como dispositivos concretos da pedagogia. O currículo ―fala‖, 

conta histórias e saberes que se pretendem universais, fala de alguns sujeitos e não de outros 

por meio de mecanismos imperceptíveis e naturalizados ou normalizados/normalizantes; a 

linguagem institui e demarca lugares, pelo ocultamento ou silêncio do gênero, mas também 

pelas adjetivações atribuídas aos sujeitos em relação ao comportamento. 

Sob esse enfoque, mas em relação à mídia, Swain (2001, p. 68) propõe que a televisão, 

as telenovelas, os romances, as revistas, os jornais e a internet, em seu espaço de recepção e 

interação, veiculam representações sobre as mulheres, os homens, a sociedade. A mídia, em 

tempos de globalização, segundo esta autora, pretende a homogeneização da condição 

feminina e a recuperação da imagem da ―verdadeira mulher‖, aquela feita para o amor, a 

maternidade, a sedução, a contemplação do homem, costela de Adão reinventada. Para a 

autora, é preciso se contrapor a essa forma de inscrição da mulher como ser feminino. 

Associada a essas perspectivas, entende-se que é preciso analisar o modo como estão 

implicados os enunciados dos dispositivos concretos do currículo da escola e do currículo 

cultural da mídia na produção de discursos sobre feminilidade aprendidos ou reaprendidos 

cotidianamente por homens e mulheres. Ou seja, problematizar tanto a mídia televisiva 

(telenovela) como o currículo propriamente escolar nas suas práticas discursivas, o que 

significa considerá-los como sistemas de significação implicados na produção de identidades 

e subjetividades no contexto de relações de poder (SILVA, 1995, p. 142). 

A identidade, neste estudo, está sendo percebida na concepção de sujeito pós-

moderno, ou seja, o sujeito não tem uma identidade fixa, essencial ou permanente, tal como 

defende Hall (2000). Para o autor, a identidade é formada e transformada continuamente em 

relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que 

nos rodeiam (HALL, 2000). Em consonância com Hall, Silva (1995, p. 46) defende que ―a 

identidade cultural ou social é o conjunto daquelas características pelas quais os grupos 

sociais se definem como grupos: aquilo que eles são‖. Acrescenta o autor: ―a identidade é 

construída por meio de variadas formas de representação‖ (ibidem, p. 47). 
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Discutir sobre a identidade, propõe Silva (ibidem, p. 16), precede um exame da forma 

como a identidade se insere na cultura, bem como da forma como a identidade e a diferença 

se relacionam com a discussão sobre a representação. 

Entenda-se aqui representação não sob o crivo de uma episteme da Renascença com 

uma noção de semelhança e de similitude entre as coisas subordinadas a uma ordem 

transcendental divina. Nem tão pouco sob uma ontologia própria, onde as palavras 

representam as coisas, baseada numa lógica da identidade e da diferença com vistas a uma 

classificação dos fenômenos, mas, numa concepção mais abrangente de representação adotada 

pela análise cultural.  

Dizendo de outra forma, a representação como está sendo apreendida no texto em tela 

é um processo cultural que, por sua vez, diz respeito às práticas de significação e aos sistemas 

simbólicos por meio dos quais se produzem significados, posicionando-nos como sujeito; ou 

seja, ao produzirmos significados damos sentido à experiência, ao que somos. Dizendo de 

outra forma, ―é por meio dos significados produzidos pelas representações que damos sentido 

à nossa experiência e àquilo que somos‖ (SILVA, 2009, p. 17). 

Desse modo, tal como defende Louro (1997), as representações são apresentações, são 

formas culturais de referir, mostrar e nomear um grupo ou um sujeito. A autora entende, 

portanto, que as representações dos sujeitos dizem algo sobre esses sujeitos, delineiam seus 

modos e traços, definem seus contornos, enfim, são formas culturais de referir-se aos sujeitos 

e de afirmar se um indivíduo pode ou não ser identificado como pertencendo a um 

determinado grupo, ―as representações produzem sentido e certamente se transformam e se 

distinguem – histórica e socialmente‖ (LOURO, 1997, p. 99). 

Esses sentidos que as representações produzem são criações sociais múltiplas, pois 

diversos grupos e vozes desenham os sujeitos, os quais, por sua vez, se adaptam ou 

contrapõem a essa caricatura. Ou seja, ―os significados que as representações acabam 

produzindo não preexistem no mundo, mas eles têm que ser criados, e são criados 

socialmente, são criados através de relações de poder‖ (op. cit.). 

Ao conceito de identidade associamos o conceito de subjetividade, sendo este último 

entendido como processo de subjetivação que está ―diretamente relacionado às experiências 

que o sujeito faz de si mesmo, num jogo de verdade em que é fundamental a relação consigo‖ 

(LARROSA, 1994, p. 14). 

Os processos de subjetivação são sempre situados e amplamente diversos, nos modos 

de existência que produzem, de acordo com a época e o tipo de construção social. Constituem 
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diversos modos de existência que são aprendidos numa dinâmica de saber e poder que não são 

compactos ou definitivos, que implicam em jogo de saberes e poderes cheios de 

possibilidades éticas e estéticas. 

Embora não seja feita uma análise do processo de subjetivação na dissertação em tela, 

o conceito de subjetivação de gênero aqui tratado se justificou pelo interesse em 

problematizar discursos da mídia e discursos da escola em suas práticas de ação, com vistas a 

discutir sua produtividade e implicações na produção de subjetividades femininas. 

No contexto das pedagogias culturais, a mídia televisiva é vista como um dispositivo 

pedagógico, ou seja, como ―[...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba 

discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, enunciados 

científicos, proposições filosóficas‖ (FISCHER, 1976, p. 96). E, por sua vez, a telenovela 

recorta, nesse conjunto discursivo, um elenco de enunciados que interage num dado momento, 

num lugar de fala que nos traz o discursivo e o não discursivo como objetos sociais e 

históricos elaborados no social, segundo códigos e significados pré-construídos; por outro 

lado, são, também, produtores de representações instituidoras da sociedade. 

Para Costa (2005, p. 78), ―a mídia enquanto artefato cultural ocupa um lugar singular 

do social articulando múltiplos discursos e acionando uma política de identidade que diz 

respeito a relações de gênero‖. E especialmente neste debate, a telenovela está sendo estudada 

como um espaço de práticas discursivas que empregam técnicas de subjetivação que integram 

as tecnologias sociais, produzindo o gênero como representação e como autorrepresentação. 

Sob o mesmo enfoque, Fischer (2001, p. 9) defende que a mídia ―não apenas veicula, 

mas também constrói discursos e produz significados, identidades e sujeitos descritos nas 

diversas estratégias de linguagem que caracterizam a televisão como um local privilegiado de 

produção de subjetividades‖. Pode-se dizer que a mídia, a telenovela, é um lugar de criação, 

reforço e circulação de sentidos que operam na formação de identidades individuais e sociais, 

bem como de produção social de inclusões, exclusões e diferenças. No caso das identidades 

femininas, estas são produzidas também por meio dos dispositivos pedagógicos da telenovela 

que promovem uma espécie de mediação entre ―aquele que olha e aquilo que é olhado‖ 

(DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 21)
5
.  

                                                 
5
 Em ―O que vemos, o que nos olha‖, o filósofo francês Georges Didi-Huberman se detém nas relações entre 

linguagem e visualidade. O autor apresenta em sua análise duas constatações: a) as imagens são ambivalentes, 

isso causa inquietação; b) O ato de ver sempre nos abrirá um vazio invencível que tem seu equivalente em 

duas atitudes humanas: a do homem da crença – que vai querer ver sempre alguma coisa além do que se vê, e 

a do homem da tautologia – que não percebe nada além do que a imagem, nada além do que é visto. Para nós 

parece relevante a aproximação de Fischer (2002b, p. 52) com este pensamento e os modos como os produtos 
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Na sociedade contemporânea, a mídia televisiva tem se firmado como veículo de 

entretenimento, de informação e como lugar de aprendizagem e de ―criação, reforço e 

circulação de sentidos para a formação de identidades individuais e sociais‖ (FISCHER, 2001, 

p. 2).  

Neste âmbito, a televisão tem ocupado um lugar estratégico nas dinâmicas da cultura 

cotidiana, constituindo-se no mais sofisticado dispositivo de moldagem do cotidiano e dos 

gostos populares, numa matriz narrativa, gestual e cenográfica do mundo cultural, entendido 

como a hibridação de certas formas de enunciação, de certos saberes narrativos, de certos 

gêneros novelescos e dramáticos do Ocidente com as matrizes culturais de nossos países 

(MARTIN-BARBERO, 2008).   

Associa-se a essa afirmativa de Martin-Barbero o fato de a cultura da mídia ser, em 

nossos dias, a cultura dominante, como defende Kellner (2001, p. 27): ―com o advento da 

cultura da mídia, os indivíduos são submetidos a um fluxo sem precedentes de imagens e sons 

dentro de sua própria casa, em um novo mundo virtual de entretenimento, informação [...] 

enquanto produz novos modos de experiência e subjetividade‖. 

Dentre os produtos midiáticos de maior permanência no cotidiano de homens e 

mulheres está a telenovela, que produz e reinventa discursos, dentre os quais aqueles sobre a 

mulher e a feminilidade, com ampla visibilidade e acesso em nossa sociedade. Dessa forma, 

torna-se impossível negar que os espaços da mídia constituem-se também como lugares de 

formação – ao lado da escola, da família, das instituições religiosas. 

Em sendo um gênero de ficção, onde os fatos são inventados, uma telenovela
6 

permite 

combinar em sua estrutura elementos dos folhetins aliados a fatos históricos, assuntos em 

destaque na sociedade contemporânea e uma história de amor nos moldes de ―Romeu e 

Julieta‖ (envolvendo famílias rivais), algum enigma ou mistério com suas devidas proporções. 

As veiculadas no horário da tarde abordam um tema mais leve, com histórias focadas em 

                                                                                                                                                         
da mídia buscam dar conta da complexidade das práticas culturais, pois ‗o que vemos e o que nos olha na TV‘ 

configura-se em nossos tempos em ―uma progressiva transformação do espaço e do debate públicos que se 

apóiam nas experiências particulares, nas emoções, no elogio narcísico ao corpo e da narrativa pessoal mais do 

que nas práticas políticas mais amplas ou nas experiências solidárias abertas ao outro e ao diferente‖ (op.cit.). 
6
 Sob a coordenação da Profª. Maria Immacolata Vassallo de Lopes, do Departamento de Comunicações e Artes 

da ECA/USP, o Núcleo de Pesquisa de Telenovela da USP (NPTN) é o primeiro centro de referência no Brasil 

destinado exclusivamente à pesquisa e à documentação sobre telenovela, desenvolvendo estudos sobre suas 

características, influências, dramaturgia e linguagens. O NPTN, além de promover pesquisas científicas e 

cursos, guarda e organiza um acervo sobre a Ficção Seriada Televisiva Audiovisual, composto por periódicos, 

encadernações nacionais e internacionais, perfazendo um total de aproximadamente três mil unidades, além de 

30 teses, capítulos de novelas e boletins de programação entre outros. Dados de arquivo eletrônico do Centro 

de Estudos em Telenovela da USP. http://www.eca.usp.br/nptn/. 
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romance e aventura. Já no horário da noite envolvem temas mais radicais, misturando o 

romance já existente com dramatizações e leves cenas de sexo e violência. 

De forma geral, as histórias frequentemente começam com tramas leves e pouco 

complicadas, e apenas com o passar da história os mistérios se desenrolam pouco a pouco, 

tornando o enredo forte e complexo.
 
A narrativa é escrita como obra aberta, quando uma 

telenovela vai ao ar ela tem cerca de 20 capítulos gravados, fechados, os quais advêm de uma 

sinopse, de um argumento aprovado pela emissora e que contém a espinha dorsal da história. 

Tais dispositivos, numa perspectiva foucaultiana, são vistos como práticas discursivas. 

Práticas que obedecem a regras anônimas sobre o que se pode dizer ou não sobre a vida, pois, 

para Foucault, não há saber sem uma prática discursiva definida, na medida em que toda 

prática discursiva pode definir-se pelo saber que ela forma. Nesse sentido, o conceito de 

discurso foi fundamental para a análise empreendida. 

O conceito de discurso, em Foucault, é concebido como uma materialidade que 

implica regras específicas para o dizer e para sua repetição e está intrinsecamente implicado 

com o conceito de poder. E, nesse sentido, os elementos que o constituem também o revelam. 

Em ―Arqueologia do Saber‖, o autor propõe uma reflexão produtiva sobre esse paradoxo: 

 

[...] O discurso não é uma estreita superfície de contato, ou de confronto, 

entre uma realidade e uma língua, o intrincamento entre um léxico e uma 

experiência: gostaria de mostrar, por meio de exemplos precisos, que, 

analisando os próprios discursos, vemos se desfazerem os laços 

aparentemente tão fortes entre as palavras e as coisas, e destacar-se um 

conjunto de regras, próprias da prática discursiva. [...] Certamente os 

discursos são feitos de signos: mas o que fazem é mais que utilizar esses 

signos para designar coisas. É esse mais que os tornam irredutíveis à língua e 

ao ato da fala. É esse mais que é preciso fazer aparecer e que é preciso 

descrever (FOUCAULT, 2004, p. 54-55). 

 

Carvalho, R. (2004, p. 174) ressalta que o conceito de discurso em Foucault 

fundamenta-se na análise pós-estruturalista da história social e da cultura contemporânea, 

assim como é visto no seu caráter construtivo, ou seja, tanto nas formações sociais como em 

situações locais e em seus usos o discurso define, constrói e posiciona os sujeitos. ―O discurso 

veicula e produz poder; reforça-o, mas também o mina, o expõe, torna frágil e permite 

impedi-lo de avançar. Pode ser ao mesmo tempo elemento e efeito do poder‖ (idem, 2004, p. 

175). 

Entende-se a produção de identidades sociais e culturais como efeito de processos 

linguísticos de significação; nesse sentido, é legítimo afirmar que se trata de um processo 
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discursivo, e desta forma, interessa de modo singular analisar enunciados que estão 

legitimando a formação discursiva sobre feminilidade. 

O estudo a que se refere esse texto dissertativo problematiza como discursos 

curriculares escolares e discursos curriculares das pedagogias culturais estão produzindo 

representações de modos de ser feminino. E neste texto, problematizar significa suscitar uma 

problemática. 

Em estudo recente, Costa (2009, p. 15) inicia seu artigo com um convite para 

olharmos a educação sob outros ângulos, na medida em que ―a vida nas sociedades 

contemporâneas tornou-se complexa, exigindo novas estratégias de existência sob novos 

padrões e processos de comunicação e informação‖. E pergunta: como se vive em um mundo 

como este? Como nos tornamos pessoas nele? E ainda: como se educa e como nos educamos 

em um mundo como este? Estas proposições provocam um olhar em direção à complexidade 

dos fenômenos educacionais e a uma das ―figuras‖ constitutivas da pesquisa acadêmica – o 

problema de pesquisa. 

Nessa direção, Corazza (2007) propõe que uma prática investigativa é um modo de 

pensar, sentir, desejar, uma forma de interrogar, de suscitar acontecimentos. E postula que 

construir um problema de pesquisa significa suspeitar de todo e qualquer sentido consensual, 

de toda e qualquer concepção partilhada e que se habituou a indagar se aquele elemento do 

mundo, das coisas, das práticas, do real, ―é assim tão natural nas significações que lhe são 

próprias; duvidar dos sentidos cristalizados, dos significados que são transcendentais e 

possuem estatuto de verdade. Sendo assim, um problema de pesquisa não é descoberto, mas 

engendrado‖ (CORAZZA, 2007, p. 116). 

Coerentemente com essas perspectivas, foi feito o desenho da seguinte pergunta de 

pesquisa: Quais as interpenetrações do discurso sobre feminilidade entre os discursos do 

currículo escolar da EJA e do currículo cultural da telenovela? Essa questão tem como 

desdobramento outras questões como, qual a função enunciativa desse discurso? Qual a 

memória discursiva sobre as relações de gênero desses textos curriculares? Quais as 

regularidades enunciativas desses enunciados? 

 

3. A escolha do arquivo 

 

A presente investigação aproxima-se de estudos desenvolvidos no campo da 

perspectiva pós-crítica do currículo, e das estratégias analíticas do discurso na perspectiva 
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foucaultiana, ou seja, de análises que contemplam questões relacionadas às relações de 

saber/poder, problematizando as práticas escolares e midiáticas em seus processos 

identitários. 

Do ponto de vista teórico-metodológico, esta investigação no campo dos Estudos 

Culturais e da Pedagogia Cultural inscreve-se em uma empreitada investigativa à moda 

foucaultiana o que significa que é preciso trabalhar arduamente com o próprio discurso, 

deixando-o aparecer na complexidade que é peculiar.
7
 Tais discursos do currículo escolar e do 

currículo cultural exigem a escolha de lugares enunciativos que as represente. Os lugares 

enunciativos ―expressam ou comunicam um significado, sendo assim, práticas de significação 

em um jogo de discursos, implicadas as relações saber/poder‖ (COSTA, 2000, p.6). Nesta 

pesquisa, esses lugares têm o status de dizer/anunciar, construir e produz discursos sobre a 

feminilidade. 

Nesse sentido elegeu-se: i) os textos que compõem o discurso curricular da 

SEEL/PCR formado pela Proposta Curricular para o Ensino Fundamental e as Proposições 

para o Ensino Fundamental da EJA, pelos diários de classe da EJA do ano de 2009, dos 

boletins eletrônicos da PCR postados entre 2009 e 2010 e textos de livros didáticos; ii) Textos 

que engendram o discurso cultural da telenovela: seleção de cenas retiradas do conjunto de 

duzentos e nove capítulos (209) da telenovela Viver a Vida exibida entre 14/09/2009 a 

14/05/2010 pela Rede Globo de Televisão, resumo da trama novelística, artigos de jornais 

eletrônicos e impressos de revistas voltadas para este produto midiático. 

A escolha por essa seleção de documentos do currículo cultural e do currículo escolar 

se apoia na perspectiva foucaultiana de que não há um a priori, uma origem do discurso da 

feminilidade a ser perseguida. Mas, um regime de positividade do discurso e, neste sentido, 

―ao invés de vermos alinharem-se, no grande livro mítico da história, palavras que traduzem, 

em caracteres visíveis, pensamentos constituídos antes e em outro lugar, temos na densidade 

das práticas discursivas sistemas que instauram os enunciados como acontecimentos‖ 

(FOUCAULT, 2004, p. 146). Isso significa dizer que o arquivo ―não é a soma de todos os 

textos que uma cultura guardou em seu poder‖ e pode contar sua história, seu passado e dar 

testemunho de sua identidade, mas, deve ser entendido como ―o sistema que rege o 

aparecimento dos enunciados como acontecimento‖ (op.cit.). 

 

                                                 
7
 Rosa Maria Bueno Fischer em Foucault e a Análise do discurso, apresentado no 10º ENDIPE na UFRJ em 

maio de 2000. 
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4. Objetivo e organização da dissertação 

 

O objetivo da investigação foi apreender como se dá a interpenetração dos discursos 

sobre feminilidade entre a pedagogia cultural da telenovela e a pedagogia escolar do currículo 

da EJA. 

Para dar conta deste objetivo foi desenvolvida uma análise do discurso sobre 

feminilidade nos enunciados do currículo da EJA da SEEL/PCR e nos enunciados do 

currículo cultural da telenovela cujos enunciados instituem um discurso articulado a 

estratégias de poder e de procedimentos disciplinares da feminilidade. 

Dar conta dessa perspectiva exigiu o recurso de um quadro teórico e metodológico no 

campo do feminismo, das teorias pós-críticas do currículo, e da análise do discurso. É o que se 

apresenta na primeira parte desta dissertação - DISCURSOS SOBRE FEMINILIDADE E 

CAMINHO INVESTIGATIVO - constituída por três capítulos. 

No capítulo 1, o tema Enunciados sobre Feminilidade, Gênero e Mídia é 

apresentado em duas seções: Discurso clássicos e investigações recentes sobre feminilidade 

na educação. A primeira faz uma síntese dos discursos clássicos sobre feminismo em quatro 

subseções – feminilidade: relações de saber-poder - discurso feminista; feminilidade: o 

feminino e o falo - discurso psicanalítico; feminilidade: recato e docilidade - discurso 

pedagógico tradicional/liberal; e feminilidade: maternidade e harmonia do lar - discurso 

religioso. A segunda seção apresenta investigações recentes sobre feminilidade associada às 

questões de gênero, mídia, educação - com as subseções – gênero, geração, sexualidade e 

mídia: Estudos Culturais; - gênero, mídia e educação: Representações sociais; - gênero, 

desempenho escolar, sindicalismo: Teorização educacional critica. 

O tema Discursos Pós-críticos do currículo no capítulo 2 é tratado a partir de três 

seções nas quais estão apresentadas versões curriculares pós-críticas: Estudos culturais e 

currículo; Pedagogia Feminista e currículo; Pedagogia como Cultura e Cultura como 

Pedagogia. A primeira seção traz o enfoque dos estudos curriculares que têm como foco a 

cultura como sistema de significação, as relações de poder e suas implicações na produção 

dos indivíduos; a segunda seção tematiza as questões curriculares e a conceituação de gênero, 

patriarcalismo e o currículo preponderantemente masculino; e a terceira realça o papel dos 

textos midiáticos como pedagogias culturais e a consequente interpenetração com os textos 

curriculares da escola. 
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O capítulo 3 aborda as questões que orientaram o mapa investigativo, organizado em 

três seções que tratam especificamente: Abordagem qualitativa – análise do discurso na 

perspectiva foucaultiana; Função enunciativa – recorte da análise; Arquivo: Currículo da 

EJA e currículo cultural da telenovela. Na primeira seção apresentamos uma visão geral da 

conceituação analítica da arqueologia de Michel Foucault e daquilo que nos aproximou dessa 

forma de análise; na segunda seção apresentamos o recorte da análise a partir da versão 

foucaultiana da análise do discurso - a função enunciativa; e na última seção apresentamos o 

nosso arquivo – lugares enunciativos e textos analisados. 

A segunda parte desta Dissertação - REGULARIDADES ENUNCIATIVAS NO 

CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E NO CURRÍCULO 

CULTURAL DA TELENOVELA - está dedicada à análise do nosso arquivo. Essa análise é 

apresentada em três capítulos. No capítulo 4 com o tema Enunciados da feminilidade no 

discurso curricular da Educação de Jovens e Adultos (EJA) organizado em três seções, 

apresentamos a função enunciativa desse discurso. Na primeira seção Participação, Justiça 

social e respeito à diversidade no trabalho e nas relações de gênero: Espaço de 

diferenciação, apresentam-se os lugares de enunciação, função enunciativa, temas, conceitos, 

gramática; na segunda seção Currículo e Diversidade cultural, estudos de gênero e feminismo 

neo-marxista – coexistência discursiva, faz-se uma correlação com o interdiscurso; e a última 

seção Planejamentos, seminários, formações e textos diversos – materialidade discursiva 

afirma a condição do discurso em se manter e circular. 

O tema Enunciados da feminilidade currículo cultural da telenovela é apresentado no 

Capítulo 5 também em três seções. Na seção inicial com temáticas: Superação, Corpo/ 

Beleza e Abnegação: Espaço de diferenciação, apresentam-se os lugares de enunciação, 

função enunciativa, temas, conceitos, gramática; na seção seguinte O feminino da Pedagogia 

tradicional/liberal; Maternidade e abnegação do discurso religioso; o feminino e o falo do 

discurso psicanalítico: coexistência discursiva, faz-se uma correlação com o interdiscurso; e, 

finalmente, a última seção, Sites, reprises, programas de entrevistas, trilha sonora, revistas, 

fotografias, indústria cultural da moda: materialidade discursiva, afirma a condição do 

discurso em se manter e circular. 

O último capítulo, Capítulo 6, apresenta as Regularidades Enunciativas em duas 

seções. Na primeira são apresentadas as homogeneidades enunciativas (enunciados reitores, 

enunciados derivados, hierarquias); na outra seção, as oposições intrínsecas. 
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Nas considerações finais, retomamos o nosso objetivo e confrontamos com a análise 

desenvolvida. 
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PARTE I – DISCURSOS SOBRE FEMINILIDADE E 
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CAPÍTULO 1 ENUNCIADOS SOBRE FEMINILIDADE 

 

Eis o momento! Começando nesta porta, um longo e 

eterno caminho mergulha no passado: atrás de nós 

está uma eternidade! Não será verdade que todos os 

que podem andar têm de já ter percorrido este 

caminho? (Nietzsche, Friedrich. In: Deleuze, G. 

Nietzsche e a filosofia, 1976, p. 306) 

 

 

1.1 Séries discursivas 

 

Seguindo o pensamento foucaultiano, Maingueneau (2008, p. 241) assevera que as 

formações discursivas devem ser vistas sempre dentro de um espaço discursivo ou de um 

campo discursivo, ou seja, elas estão sempre em relação com determinados campos de saber, 

conjunto de enunciados – séries discursivas, que podem se associados a um mesmo sistema de 

regras, historicamente determinadas. 

Foucault (2004) chama de discurso ―um conjunto de enunciados na medida em que 

revelam a mesma formação discursiva‖. Desta forma, quando falamos em discurso 

psicanalítico, feminista, religioso, pedagógico, está se afirmando que cada um deles 

compreende um conjunto de enunciados, apoiados num determinado sistema de formação ou 

formação discursiva: da economia, da ciência política, da medicina, da pedagogia, da 

psiquiatria. Isso, porém, não significa definir as formações como disciplinas ou como 

sistemas fechados em si mesmos, mas ―como princípio de dispersão e de repartição dos 

enunciados‖ (FOUCAULT, 2004, p. 141). 

Sendo as formações discursivas, elas mesmas formam séries discursivas, enunciados 

que tangenciam mais de uma formação, no caso desta pesquisa, abordaremos, neste capítulo, 

enunciados sobre feminilidade em séries discursivas específicas – discurso feminista, discurso 

psicanalítico, discurso pedagógico, discurso religioso. 

 

1.1.1 Feminilidade: relações de saber-poder - Discurso feminista 

 

Tecido sob a contribuição de um elenco de autoras, o tema da feminilidade é 

representado nesta dissertação associado às temáticas de sujeito, gênero e corpo. 

Dentre os discursos feministas, selecionamos os estudos desenvolvidos por Butler 

(2008), Louro (1997) e Scott (1996), pelo reconhecimento de suas pesquisas no campo 
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acadêmico e por serem autoras que compartilham de uma percepção de gênero como 

identidades histórica e socialmente construídas nas relações de poder-saber, constituídas para 

além dos papéis sociais e argumentos biológicos. 

Para além desses estudos incluímos o clássico estudo de Beauvoir nos anos de 1940, 

inclusive por constituir-se como referência para aquelas autoras. 

Beauvoir, em ―O segundo sexo‖, faz uma crítica a ―uma pretensa universalidade, 

unidade e neutralidade do sujeito‖. Nesse texto, a autora coloca em discussão a existência, em 

um mundo social, daqueles que ocupam a posição não específica, sem marcações (sexual, 

racial, religiosa), universal, e a daqueles que são definidos, reduzidos e marcados por sua 

―diferença‖, sempre aprisionados em suas especificidades, designando o Outro: 

 

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico 

psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da 

sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse produto 

intermediário entre o macho e o castrado que qualificam de feminino. 

Somente a mediação de outrem pode constituir um indivíduo como Outro 

(BEAUVOIR, 1980, p. 9). 

 

Nesse sentido, a obra de Beauvoir representa uma das primeiras críticas ao sujeito 

universal, desafia sua universalidade argumentando que existem, na sociedade, aqueles que 

não possuem marcações universais e aqueles que são marcados, reduzidos à sua diferença, 

aprisionados em suas especificidades, designando, assim, o Outro: ―O homem é o sujeito, o 

absoluto; ela é o Outro‖ (BUTLER, 2008, p. 10).  

Assim, como aponta Mariano (2005), ―sua maior contribuição para os Estudos 

Feministas repousa na denúncia da referência masculina do sujeito, implicando sua 

desconstrução e seu descentramento‖. 

No entanto, na crítica de Butler há controvérsias tanto acerca do significado do que 

Beauvoir denomina de ―construção‖, quanto no caráter variável dado ao gênero, por ausência 

de explicação. E acrescenta que o termo ―torna-se‖ mulher está atrelado a uma compulsão 

cultural a fazê-lo, e pontua:  

 

Não há nada em sua explicação que garanta que o ―ser‖ que se torna mulher 

seja necessariamente fêmea. Se o corpo é uma situação, não há como 

recorrer um corpo que já não tenha sido sempre interpretado por meio de 

significados culturais, consequentemente, o sexo não poderia qualificar-se 

como uma facilidade anatômica pré-discursiva, e será sempre representado, 

por definição, como tendo sido gênero desde o começo (BUTLER, 2008, p. 

26).   
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Segundo a própria Butler (2008), as análises desenvolvidas por Beauvoir são 

importantes para o debate e estudos feministas, inclusive na atualidade, porque levantam, 

ainda que implicitamente, questões sobre a restrição do feminino ao corpo: construído sob 

uma corporalidade renegada, e uma concepção do masculino sem uma corporificação 

socialmente marcada fornecendo elementos para investir numa crítica às associações culturais 

entre mente e masculinidade, corpo e feminilidade, a qual é representada em termos da 

hierarquia de gênero que essa distinção tem convencionalmente produzido, mantido e 

racionalizado. 

Contudo, retornando ao significado de ―construção‖, assim como na visão de Beauvoir 

(1980), o gênero é construído, mas há um agente em sua formulação que, de algum modo, se 

apropria desse gênero, podendo, em princípio, assumir algum outro. O corpo também aparece 

como um meio passivo, ser no qual se inscrevem significados culturais, ou então, dizendo 

com Butler (2008), como o instrumento pelo qual uma vontade de apropriação ou 

interpretação determina o significado cultural por si mesma. ―Em ambos os casos, o corpo é 

representado como um mero instrumento ou meio com o qual um conjunto de significados 

culturais é apenas externamente relacionado‖ (BUTLER, 2008, p. 27). 

Sobre a história das mulheres, Louro (1997) revela que pesquisadoras e pesquisadores 

de estudos sobre a mulher que tinham uma visão política mais global recorriam regularmente 

a três categorias para escrever uma nova história: classe, raça e gênero. Essa postura, em sua 

opinião, assinalava inicialmente o compromisso da pesquisadora e do pesquisador com uma 

história que incluía a fala das oprimidas e dos oprimidos, e com uma análise do sentido e da 

natureza de sua opressão. No entanto, a justaposição desses três eixos acabaria por sugerir 

uma equivalência inexistente entre categorias que articulam bases e associações histórico-

sociais diferentes, o que requer certa clareza ao colocá-las em debate no campo social como 

categorias de análise. 

Na visão de Scott (1996, p. 2), inscrever as mulheres na história não apenas implica na 

redefinição e no alargamento das noções tradicionais do que é historicamente importante, para 

incluir tanto a experiência pessoal e subjetiva, quanto as atividades públicas e políticas, mas, 

implica em uma nova história das mulheres. 

Contudo, em sua opinião, o modo como essa nova história incluiria e apresentaria 

simultaneamente a experiência das mulheres, dependeria da maneira como o termo gênero 

poderia ser desenvolvido como categoria de análise. E chama a atenção para o fato de que nos 

últimos anos a literatura que tinha como tema as questões voltadas para o feminino substituiu 
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o termo mulher pelo termo gênero, ou seja, gênero como sinônimo de mulheres. ―Dessa 

forma, é a partir de uma nova linguagem que o conceito de gênero inaugura um novo debate, 

sendo usado como diferente do termo sexo ou diferença sexual e para chamar a atenção para 

os aspectos normativos da feminilidade‖ (LOURO, 1997, p. 20). 

No Brasil, o uso da categoria gênero, assente na qualidade social das diferenciações 

com base no sexo, é recente, e o termo gênero só aparece na literatura e nos debates 

feministas com relativa força no final dos anos de 1980. 

Até meados dos anos de 1970, a palavra indicava uma rejeição ao determinismo 

biológico implícito no uso de termos como sexo ou diferença sexual. E sublinhava o aspecto 

relacional das definições normativas de feminilidade. Porém, apenas as feministas que 

estavam preocupadas com o fato de que a produção dos estudos femininos centrava-se nas 

mulheres de forma muito estreita e isolada utilizaram o termo ―gênero‖ para introduzir uma 

noção relacional no nosso vocabulário analítico. 

A utilização e a definição do conceito nessa perspectiva apontam para uma ―ótica 

dirigida para um processo, para uma construção, e não para algo que existia a priori‖ 

(LOURO, 1997, p. 23), sinalizando, assim, uma importante mudança de perspectiva nos 

Estudos Feministas, a qual não pode ser entendida sem considerarmos as disputas e as 

polêmicas. 

Louro (1997) propõe o gênero como constituinte da identidade, mas admite a 

complexidade da questão lembrando que boa parte dos discursos sobre gênero por vezes o 

incluem ou associam-no na/à sexualidade. Sua afirmação apóia-se em estudos que 

contrapõem uma compreensão da sexualidade a partir de atributos naturais, tais como os 

desenvolvidos por Michel Foucault, Jeffrey Weeks e Deborah Britzman, que advogam que a 

sexualidade tem muito a ver com as palavras, as imagens, o ritual e a fantasia com o corpo, e 

observa que, 

 

Se Foucault foi capaz de traçar uma História da Sexualidade, isso aconteceu 

pelo fato de compreendê-la como uma ―invenção social‖, ou seja, por 

entender que ela se constitui a partir de múltiplos discursos sobre o sexo: 

discursos que regulam, que normalizam que instauram saberes, que 

produzem ―verdades‖ (ibidem, p. 26). 

 

 

E acrescenta: 
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Os sujeitos podem exercer sua sexualidade de diferentes formas, eles e elas 

podem viver seus desejos e prazeres corporais de muitos modos – viver sua 

identidade sexual. Por outro lado, os sujeitos também se identificam, social e 

historicamente, como masculinos ou femininos e assim constroem suas 

identidades de gênero (ibidem, p. 27). 

 

Apesar de propor uma possível esquematização das identidades, a autora deixa clara a 

existência de uma inter-relação entre as identidades na prática social, mas que não se 

constituem em uma mesma coisa. 

Scott (1996), em seu referenciado texto Gênero: uma categoria útil de análise 

histórica define gênero sob duas proposições que se conectam uma à outra: se, por um lado, o 

gênero é elemento constitutivo de relações sociais fundamentadas nas diferenças instituídas 

entre os sexos, por outro, também dá significado às relações de poder, é ―um campo primário 

no interior do qual, ou por meio do qual, o poder é articulado‖ (ibidem, p. 9). 

Para Butler (2008, p. 45), ―o gênero não é um substantivo, mas, tampouco é um 

conjunto de características flutuantes, pois seu efeito substantivo é performativamente
8
 

produzido e imposto pelas práticas reguladoras da coerência de gênero‖, isto é, constituinte de 

uma concepção de identidade a priori. Na medida em que as práticas reguladoras fixam o 

gênero no sexo sob uma correspondência de caráter essencialista, implicando numa 

subjetividade que corresponda à identidade de gênero instituída como correspondente, ou seja, 

nesta perspectiva, seria pensar em uma feminilidade direta e unicamente para o feminino. 

Sobre isto afirma que, 

 

Consequentemente, o gênero mostra ser performativo no interior do discurso 

herdado da metafísica da substância – isto é, constituído da identidade que 

supostamente é. Neste sentido, o gênero é sempre um feito, ainda que não 

seja obra de um sujeito tido como preexistente à obra (BUTLER, 2008, p. 

48). 

 

E que, 

 

No desafio de repensar as categorias de gênero fora da metafísica da 

substância, é mister considerar a relevância da afirmação de Nietzsche, em 

‗A genealogia da moral‘, de que não há ‗ser‘ por trás do fazer, do realizar e 

do tornar-se; o fazedor é uma mera ficção acrescentada à obra – a obra é 

                                                 
8
 De acordo com Silva (2009, p. 92), na ótica de Butler (2008), o conceito de performatividade desloca a ênfase 

na identidade como descrição, como aquilo que é uma ênfase que é, de certa forma, mantida pelo conceito de 

representação para a ideia de ‗tornar-se‘, para uma concepção da identidade como movimento e 

transformação. Formulado inicialmente por Austin (1998), no conceito de performatividade, a linguagem não 

se limita a proposições que simplesmente descrevem uma ação, uma situação ou um estado de coisas. Essas 

proposições fazem com que algo se efetive, se realize. 
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tudo. [...] não há identidade de gênero por trás das expressões do gênero; 

essa identidade é performativamente construída, palas próprias expressões 

tidas como seus resultados (ibidem, p. 48). 

 

Em sua posição, a visão do gênero como substância tem razões políticas, onde ―a 

instituição de uma heterossexualidade compulsória e naturalizada exige e regula o gênero 

como uma relação binária em que o termo masculino diferencia-se do termo feminino por 

meio das práticas do desejo heterossexual‖ (BUTLER, 2008, p. 45). 

Essa complexa discussão, com posições discordantes e por vezes até contrárias, no 

campo dos Estudos Feministas não parece pretender dar uma resposta definitiva ao problema 

da igualdade e da diferença, mas se mostra frutífera para a produção de debates sobre as 

relações de gênero e a construção de identidades, questões estas que propõem uma 

desconstrução do pensamento dicotômico, a polaridade dos gêneros, a consequente relação de 

oposição hierárquica entre os sexos. 

A desconstrução, como propõe Louro (1997, p. 32), trabalha contra essa oposição 

binária que equipara, pela mesma lógica, outros pares de conceitos, produção/reprodução, 

público/privado, razão/sentimento, pares estes correspondendo a masculino e feminino 

imediatamente, priorizando o primeiro em relação ao segundo, do qual o outro se deriva, 

conforme supõe o pensamento dicotômico
9
. 

As considerações, observações e problemáticas apontadas nesta seção reafirmam a 

defesa do conceito gênero não ligado ao desempenho de papéis masculinos ou femininos, mas 

sim ligado à produção de identidades – múltiplas e plurais – de mulheres e homens no interior 

de relações de poder. 

 

1.1.2 Feminilidade: o feminino e o falo - Discurso psicanalítico 

 

Estudos no campo da crítica psicanalítica, como os desenvolvidos por Kehl (1998) e 

Birman (2001), assinalam que a cultura europeia dos séculos XVIII e XIX produziu inúmeros 

discursos com o sentido de promover uma devida conformação entre as mulheres e o conjunto 

de requisitos destinados ao feminino, designado de feminilidade. 

Esses discursos estão sendo apresentados aqui sob a ótica de duas versões 

psicanalíticas: a versão freudiana e a lacaniana. 

                                                 
9
 A dicotomia corpo/alma possui uma problematização muito antiga que começa há mais de quatro séculos antes 

de Cristo, onde filósofos gregos, como Platão, viam a alma como o lugar privilegiado da razão, da sabedoria e 

da ciência. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Dicotomia. 
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Na análise de Birman (2001), a ideia de que as mulheres seriam um conjunto de 

sujeitos definidos a partir de sua natureza, do corpo e suas vicissitudes, aparece no discurso 

europeu do século IX contrapondo-se a outra ideia, bastante corrente: a de ―natureza 

feminina‖. Esta precisaria ser domada pela sociedade e pela educação para cumprir o destino 

a que estaria naturalmente designada: 

 

A feminilidade aparece aqui como o conjunto de atributos próprios a todas 

as mulheres, em função das particularidades de seus corpos e de sua 

capacidade procriadora, partindo daí, atribui-se às mulheres um pendor 

definido para ocupar um único lugar social – família e o espaço doméstico. 

A partir do qual se traça um único destino para todas: a maternidade (p. 58). 

 

No discurso psicanalista freudiano, a figura feminina se configura numa criatura 

histérica, libidinal, insatisfeita e infantil, atada pelo seu estado da natureza materna, e o 

masculino são os seres da razão, tendo em vista que a ideia de natureza feminina se 

fundamenta no pensamento freudiano, na genitália feminina. 

Nesta acepção, o ser da mulher só pode ser revelado na sua positividade e 

negatividade, por uma especulação em relação ao homem, na medida em que no discurso 

psicanalítico, especialmente em Freud, a figura do masculino seria em si mesma mais 

evidente que a do feminino. Dizendo com Birman (2001, p. 182), a figura feminina seria 

marcada pelo velamento e pela obscuridade. 

A feminilidade seria algo, pois, da ordem do enigmático e do quase indizível. Isso 

quer, portanto, que ―a figura da mulher estava sendo concebida por Freud como inconsciente 

e obscura‖ (BIRMAN, 2001, p. 182), algo que talvez apenas a poesia e a arte pudessem 

decifrar melhor esse ser da feminilidade do que a ciência. Portanto, enquanto uma 

transparência evidenciaria o masculino, é a obscuridade que evidencia o feminino na 

representação teórica do discurso freudiano, transformando o ser da mulher em algo 

enigmático. Logo, ―pela sua evidência mesma, a figura do homem poderia ser inicialmente o 

paradigma para a leitura do feminino. Ou seja, o masculino tomado como paradigma, faria 

com que o feminino fosse mais bem esclarecido, sendo assim sublimada sua condição 

enigmática. 

―Assim, a transparência do masculino poderia desvelar a obscuridade indivisível do 

feminino‖ (BIRMAN, 2001, p. 183). Essa crença de Freud tratada em seus primeiros ensaios 

sobre a feminilidade representa uma antiga versão freudiana de perfeição e imperfeição. A 

primeira representada pelo homem e a segunda pela mulher. 
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Com isso não apenas o sexo perfeito poderia ser mais bem conhecido e 

falado do que o imperfeito, como também somente pela mediação da 

perfeição sexual a imperfeição poderia ser conhecida e efetivamente 

pesquisada. A luminosidade seria definitivamente masculina, enquanto a 

feminilidade seria obscuridade e sombra, só podendo ser revelada pela luz 

lançada pela masculinidade, que a retiraria do limbo, isto é, da sua posição 

de enigma e de silêncio (BIRMAN, 2001, p. 183). 
 

 

Ao retomar a concepção de histeria, o discurso freudiano se vale dessa leitura sexual, 

trazendo como isso ―uma concepção sobre a hierarquia entre o masculino e o feminino, que 

seria regulada pelos opostos – perfeição/imperfeição‖ (op. cit.). Na percepção de Birman 

(2001), se inscreveria aqui a suposta evidência do masculino e a dimensão enigmática da 

feminilidade encontraria nesta visão uma das possibilidades para sua interpretação. É preciso 

dizer que o discurso freudiano do paradigma masculino de perfeição e do feminino imperfeito 

perpassa o século XVII, ainda que se complexifique posteriormente. 

Sobre o estudo da sexualidade, a teoria freudiana funda-se no pressuposto de que a 

masculinidade seria primeira para ambos os sexos e a feminilidade seria adquirida pela 

mulher depois, com a perda dessa masculinidade originária. Então, ―tornar-se mulher, seria 

este, então o percurso a ser realizado pela menina‖ (ibidem, p. 213). Como a masculinidade 

estaria na origem, a feminilidade seria sempre uma derivação, ramificação de uma 

masculinidade originária, sobre o que Birman (2001) acrescenta: 

 

O que implica reconhecer e atribuir à masculinidade uma espécie de 

superioridade ontológica em relação à feminilidade, já que a segunda seria 

sempre derivada da primeira e uma subtração daquela. Estaríamos aqui numa 

concepção hierárquica entre os sexos, como na antiguidade, pela qual o 

homem teria estatuto superior em face a mulher (p. 214). 

 

Esses enunciados se instituem na função atribuída ao falo. Na figura do falo ―se 

condensaria o valor enquanto tal‖ (op.cit.). O falo seria o mediador do gozo e o prazer; pelo 

falo, o sujeito se constituiria como ser desejante, pelo falo ―o sujeito se constituiria pelo eixo 

da atividade‖ (ibidem, p. 215). No discurso freudiano, a feminilidade seria identificada com a 

passividade e a masculinidade com a atividade. O falo seria a condição de possibilidade da 

estruturação do erotismo. Sendo assim, ―tanto a sexualidade masculina quanto a feminina se 

ancorariam igualmente no falo‖ (ibidem, p. 224). 
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Quando o discurso freudiano enunciou o conceito de feminilidade, por volta dos anos 

de 1937, sua formulação é negativa – ―a feminilidade seria a fronteira do denominado rochedo 

da castração‖, na ordem do biológico (ibidem, p. 223), mas também revelaria o psiquismo 

como algo que estaria antes da subjetividade fundada no falo, concebida como presente no 

fundo de ambos os sexos, tanto no masculino quanto no feminino, ―numa posição de latência 

contra a qual as sexualidades masculinas e femininas se organizariam‖ (ibidem, p. 224). Isso 

significa que, para Freud, a sexualidade seria constituída pelo falo. Numa dualidade entre o 

ser e o ter, na feminilidade estaria a ausência, o não ter, um faltante. Por isso homens e 

mulheres teriam horror à experiência da feminilidade, exatamente pela ausência do falo. Essa 

suposição freudiana coloca a inscrição da feminilidade como origem, o masculino, agora, não 

estaria mais na posição de originário. 

Já o discurso psicanalítico lacaniano recorre na teoria linguística de Saussure à 

diferenciação de linguagem e língua que permite certa mobilidade na mudança nos destinos 

dos sujeitos – a cura. O sujeito da teoria lacaniana é um sujeito que fala e cuja fala 

corresponde à necessidade de expressar algo que ainda não está inscrito no universo 

constituído da língua – ―o sujeito do desejo, em busca de um significante que o realize. Pois o 

desejo realiza-se ao encontrar sua expressão‖
10

 (KEHL, 1998, p. 30). 

Pautado numa concepção freudiana de que a verdade do sujeito se manifesta onde isto 

sofre, Lacan anuncia: ―A verdade diz Eu falo, para que reconheçamos este eu por que fala, 

talvez não fosse sobre o eu que deveríamos nos lançar, mas sobre as arestas do falar que 

deveríamos nos deter‖. Ou seja, ―o sujeito advém quando se atreve a fazer uso de um falo (no 

sentido daquilo que vem suprir uma falta): o falo da fala‖ (ibidem, p. 31). Em Lacan o que o 

sujeito procura, e não pode transformar em conhecimento, é o que o Outro quer de mim? O 

que sou para o Outro? Este é o sentido que ele vai ter de inventar para sua existência, sem, no 

entanto, ser possível ignorar os modos de inscrição do sujeito no discurso do Outro, que é o 

discurso da cultura a que pertence. Sobre isto, a autora acrescenta: 

 

A primeira delas, que nos é dada assim que nascemos, é a marca da 

diferenciação sexual. A primeira definição de uma criança, dada antes 

mesmo que o feto complete sua evolução [...] é que seja menino ou menina. 

Significantes que indicam não apenas uma diferença anatômica, mas a 

pertinência a um de dois grupos identitários carregados de significação 

(ibidem, p. 32). 

 

                                                 
10

A autora faz referência ao texto de Freud Interpretação dos Sonhos.  
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O discurso masculino oitocentista inscreve as mulheres em uma correspondência com 

a posição que a psicanálise lacaniana designa como sendo a do ―outro do discurso‖. Kehl 

(1998, p. 81) afirma que, mesmo considerando que a posição de outro do discurso não possa 

se sustentar perpetuamente, as mulheres durante quase todo século XIX permanecem 

socialmente invisíveis, pois, sua entidade civil nesse período está atrelada à maternidade. 

Essa naturalização da maternidade e de uma feminilidade atrelada à reordenação do 

espaço público e do espaço privado emerge na modernidade, quando surge uma definição 

entre os espaços de produção e a família, e entre a criação e a manutenção de novos modelos 

de relações sociais e de papéis sexuais. 

Para a referida autora as modificações sociais, econômicas, políticas e do âmbito da 

cultura ao longo da história aliadas à diacronia da língua frutificam alterações dos lugares que 

a cultura confere aos sujeitos, reservando ao feminino e à mulher o lugar da inocência ou do 

pecado, da castração ou da onipotência, da sexualidade desenfreada, ameaçadora ou da 

vocação natural ao pudor e à castidade – ―o sujeito do desejo, em busca de um significante 

que o realize, ou seja, a sua expressão‖ (KEHL, 1998, p. 30), inscrição esta que ―depende das 

práticas falantes que por sua vez correspondem à tentativa de responder a deslocamentos 

ocorridos na sociedade ao longo do tempo – os quais escapam ao controle das vontades dos 

sujeitos‖ (KEHL, 1998, p. 29). 

 

1.1.3 Feminilidade: recato e docilidade - Discurso pedagógico tradicional/liberal 

 

Em seus estudos, Rago (1997) distingue diferentes exigências da sociedade burguesa 

na educação feminina, mas que recaem em um mesmo ponto de convergência. Às ricas era 

fundamental uma educação para o casamento, incluindo nessa formação tanto uma 

preocupação estética pessoal quanto a arrumação elegante da casa e no cuidado com as 

crianças. As mulheres pobres são solicitadas nas fábricas, em serviços de balcão em lojas, 

casas de famílias abastadas, companhias telefônicas, no comércio. E ainda, o tabu da 

virgindade, o sentimento de culpa diante do abandono do lar e dos filhos carentes, do marido 

exausto por longas horas de trabalho, ou seja, não escapa da esfera privada da vida doméstica.  

A ideia de que as mulheres seriam um conjunto de sujeitos definidos a partir de sua 

natureza aparece em contradição com outra ideia recorrente, a de que a natureza feminina 

precisaria ser controlada, moldada pela sociedade e pela educação para que as mulheres 

pudessem cumprir seu destino ao qual estariam naturalmente designadas. Dizendo com Khel 
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(1998, p. 58), como já citado anteriormente, a feminilidade aparece, então, como um conjunto 

de atributos próprios a todas as mulheres, em função das particularidades de seus corpos e de 

sua capacidade procriadora atribuindo à maternidade o destino de todas associado às virtudes 

próprias de um ideal de feminilidade: o recato, a docilidade, uma receptividade passiva em 

relação aos desejos e às necessidades dos homens, atribuindo à mulher um espaço definido 

para ocupar um único lugar social, o espaço doméstico e seu destino, a maternidade, sua 

vocação natural. 

O discurso de uma natureza feminina aparece evidenciado como uma dialética entre o 

que é natural e o que deve ser cultivado nas mulheres para alcançar os ideais iluministas de 

feminilidade, ou o ―estado de natureza‖ no pensamento rousseauriano. 

Em ―O Contrato Social‖, Rousseau (1995) desenvolve um ideal do casamento baseado 

no amor, na liberdade dos cônjuges e na busca da felicidade compartilhada, mas com a 

publicação do ―Emílio ou Da Educação‖, passa a propagar as virtudes do amor materno, bem 

como os fundamentos para a educação do homem e da mulher, ao passo que, ―das mulheres 

dependem ainda os seus costumes [...] Assim, educar os homens quando são jovens, cuidar 

deles quando são grandes, aconselhá-los, consolá-los, eis os deveres das mulheres em todos os 

tempos‖ (ROUSSEAU, 1995, p. 320)
11

. 

Para Sofia são destinados os ensinamentos de elementos da cultura para o 

desenvolvimento de sua personalidade, tendo o cuidado para que estes não interfiram no 

conjunto de elementos formadores de sua virtude essencial: a modéstia, submissão, respeito, 

amor à virtude, temperamento brando, pudor e vergonha. Ao passo que a educação de Emílio 

tem como objetivo a expansão de vários atributos de um homem: força, caráter, inteligência, 

talentos e conhecimento. 

Em seu texto, Rousseau inicia com a seguinte advertência: ―Em tudo o que não 

depende do sexo, a mulher é homem‖ remetendo ao modelo freudiano de diferenciação entre 

homem e mulher pelo aspecto sexo. Essa diferença é um determinante natural da posição da 

mulher na espécie, a partir da qual serão elencadas as características esperadas e desejadas de 

uma esposa, a fim de que cada um cumpra seu papel na sociedade a partir de suas 

predisposições naturais. 

Ao estender-se sobre a perfeita educação para Emílio, do berço ao casamento, destina 

um capítulo à descrição da esposa adequada para esse homem: ―Sofia é bem nascida, é de um 

temperamento naturalmente bom, tem o coração muito sensível e essa extrema sensibilidade 

                                                 
11

 Rousseau, Jean-Jaques. Emílio ou Da Educação. São Paulo: Martins Fontes, 1995. 
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dá-lhe por vezes uma atividade de imaginação difícil de ser moderada‖ (ROUSSEAU, 1995, 

p. 471) e se tornará esposa de Emílio. 

Este discurso estabelece um paradigma ideal de feminilidade baseado na dedicação, na 

submissão, na doçura e no cultivo da moderação e do pudor. Este último aspecto identifica o 

que denomina de excessos sexuais como sendo próprios da natureza feminina, os quais devem 

ser dominados por meio da razão, pelo ensinamento da vergonha e do pudor que, concedido 

pelo Criador à mulher, precisa ser incutido nas meninas, visando à preservação do casamento 

e da fidelidade. 

A diferenciação dos papéis sociais por sexo foi tema da vasta literatura vitoriana que, 

na análise de Perrot (2009), fascinou a Europa do século XIX. À mulher cabia, agora, para os 

mínimos detalhes da vida cotidiana de cada um dos membros da família, vigiar seus horários, 

estar a par de todos os pequenos fatos do dia a dia, prevenir a emergência de qualquer sinal de 

doença ou do desvio. E para dar conta de tal tarefa, contava com os serviços das camadas 

pobres da população. 

Uma feminilidade descrita como frágil e soberana abnegada e vigilante, engendrada no 

século XIX, propõe novas regras de etiqueta para o sexo feminino, tanto para as moças de 

famílias ricas quanto para a classe trabalhadora exaltando como virtudes a castidade, a 

afetividade assexuada da esposa, mãe, dona de casa, contrariando as várias vozes em favor da 

igualdade de direitos frente às exigências advindas da urbanização, do comércio e da indústria 

nos centros do país. 

Perrot (2005, p. 329) aponta em seus estudos que de acordo com a definição de 

cidadão adotada pela Revolução Francesa a cidadania civil é distinta da cidadania política. As 

mulheres passam a ter acesso à primeira em certa medida e até certo ponto. Apesar do 

estabelecimento do casamento civil, suscetível de ser rompido por divórcio, inclusive por 

consentimento mútuo, consistir em um avanço considerável, o código civil napoleônico 

voltou atrás, fazendo do casamento patriarcal a pedra angular da família e da sociedade. 

A partir de então, funda-se uma distinção entre as moças maiores, solteiras e 

relativamente iguais em direitos, as mulheres casadas, submetidas à autoridade do marido, 

chefe da família, e as que se inscreviam na luta por direitos políticos, o direito ao voto, que 

eram muito mal vistas pelas próprias mulheres. Sobre isto, acrescenta Perrot (2005, p. 330): 

―Na ideologia política de extrema direita, as mulheres não têm individualidade e prolongam a 

família ou o casamento que as incorporavam‖. 
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Contudo, vale salientar que falar sobre as relações familiares na França e de divórcio 

nessa época significa apenas separação por sentença de juiz, não existindo possibilidade por 

parte da mulher de contrair novas núpcias. E, neste sentido, o fato de poder iniciar um 

processo de divórcio não reflete necessariamente maior liberdade, nem mesmo maior 

insatisfação da mulher casada, mas, antes, a desvantagem incontestável, em termos jurídicos, 

da casada na disputa pela guarda dos filhos. 

Ao tematizar a respeito da cultura e disciplina operária no Brasil do século XIX 

apoiando-se em estudos de Michel Foucault, Rago (1997) revela que as normas disciplinares 

impostas pelas fábricas regulavam a maneira de morar, a saúde, a educação, a sexualidade, 

enfim todas as práticas sociais das operárias. A família nuclear, reservada, voltada para si 

mesma, instalada numa habitação aconchegante cumpre o papel de integrar o trabalhador aos 

valores requeridos por essa sociedade ocidental industrializada. 

É preciso dizer que no Brasil industrial (ibidem p. 62), a promoção desse novo modelo 

de feminilidade, a esposa, dona de casa, mãe de família e a preocupação especial com a 

infância constituíram as relações familiares. 

Rago (1997) chama a atenção para as obras de Jules Michelet sobre a mulher moderna, 

as quais descrevem a situação das chamadas ―pobre mulheres‖ da modernidade, 

especialmente nos centros urbanos, as quais, segundo ele, são ―vítimas do egoísmo dos 

homens que vêm se sentindo desobrigados da tarefa de protegê-las‖. E apontam para o fato de 

que é no século XIX que emerge a articulação do discurso da mulher desamparada inspirado 

no modelo de Rousseau com algumas variações de saberes sobre as mulheres. 

No Brasil, a despeito da modernização do século XX, as relações familiares 

continuariam a se pautar por um forte moralismo, tanto nas camadas ricas quanto nas mais 

baixas da sociedade. Diferentemente dos homens, após o divórcio, raramente as mulheres 

expulsavam seus companheiros de casa, impedidas pela opinião pública ou pela fragilidade de 

seu status legal, afirma Mary Del Priori (2006, p. 524): ―Se era concubina, não tinha nenhum 

direito à propriedade de seu companheiro, se era casada, dependia da autorização de seu 

marido para a prática de qualquer ato legal. A mulher abandonada recomeçava a vida com 

bem mais desvantagens do que o homem em situação semelhante‖. 

Assim, ao mesmo tempo o recasamento simbolizava a reconstituição do respeito para 

a mulher, era objeto de descriminação, preconceito, a ponto dela não procurar manter-se 

independente. 
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1.1.4 Feminilidade: maternidade e harmonia do lar - Discurso religioso 

 

Estudos desenvolvidos por Perrot (2005) mostram como se deu o processo de 

urbanização e industrialização, as importantes mudanças causadas na organização social, e 

desvelam os processos que levaram à constituição da família como núcleo da vida privada 

que, separada das atividades econômicas e da esfera política, promovem o confinamento das 

mulheres e das crianças no privado, consentindo assim afirmar que essa polaridade entre a 

vida pública e a privada é fruto do discurso liberal da Europa do século XVIII. 

Perrot (2005, p. 456) alega que o privado é, na verdade, mais do que uma linha, é uma 

zona delimitada por duas fronteiras: de um lado a intimidade do eu, a câmara escura, a 

fortaleza do forte interior; de outro lado, os territórios do público e do privado os quais o 

século XIX se esforçou para dar consistência de esferas, por razões e com modalidades 

variáveis nos diferentes países europeus, sendo talvez mais interessante tratar o público e o 

privado como dimensões presentes em todas as relações sociais e não como mundos ou 

universos, conceitos que definem espaços, que delimitam lugares e pessoas. 

Nesta perspectiva, a divisão entre essas esferas - a distinção de atividades econômicas 

e características ou ainda lugares públicos e privados - não pode ser aplicada, como afirma 

Carvalho (1998, p. 384), a todas as sociedades em todas as épocas. É necessária uma 

classificação que tem sua emergência na organização social ocidental europeia que se 

expressa no pensamento filosófico liberal, como polaridades rígidas. 

Assim como Perrot (2005), outros historiadores assinalam a Revolução Francesa como 

um período de grande flutuação das fronteiras entre a vida pública e a vida privada. Os 

domínios do público invadiram aqueles habitualmente privados, passando a existir uma 

relação intrínseca entre o desenvolvimento do espaço público e a politização da vida cotidiana 

com a redefinição mais clara do espaço privado no início do século XIX. 

O domínio da vida pública ampliou-se de maneira constante como preparação para o 

movimento romântico de fechamento do indivíduo sobre si mesmo e da dedicação à família, 

em um espaço doméstico determinado com maior precisão. E é esse o âmbito em que se faz 

mais evidente a invasão da autoridade pública no espaço privado. Passando a legislar sobre a 

vida familiar, os governos revolucionários mostram sua preocupação em conservar o 

equilíbrio entre a proteção da liberdade individual, a preservação da unidade familiar e a 

consolidação do controle do Estado. 
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A família configura-se agora na fronteira entre o público e o privado, evidenciando a 

invasão da autoridade pública na vida familiar. 

A partir do momento em que o casamento civil é instituído e a cerimônia para sua 

legalização deveria se realizar na presença de um funcionário municipal e não de uma 

autoridade religiosa apenas, a autoridade pública passou a ter participação na formação 

familiar: definindo os impedimentos de união, regulamentando as adoções, definindo os 

direitos dos filhos naturais, propondo educação por meio da criação de um sistema de 

educação nacional e um código civil. O Estado passa a garantir os direitos individuais, 

encoraja a união familiar e limita o poder paterno ampliando o seu próprio, substituindo a 

igreja como autoridade máxima nas questões da vida familiar. Entretanto, na segunda metade 

do século XIX, aumentava cada vez mais o número de pessoas que desejavam uma 

convergência entre casamento e felicidade. 

Sobre a economia familiar, é preciso dizer que até o início dos anos de 1800, as 

esposas participavam na administração dos negócios, faziam a contabilidade da empresa, 

preferiam que o dinheiro fosse investido na indústria, e não na compra de vestidos de seda, 

apesar de não gozar de igualdade de direitos. 

Contudo, as modificações de habitat consolidaram o afastamento das mulheres da 

esfera econômica para isolar-se em casa, na medida em que a burguesia deixa de morar 

próximas de suas fábricas e constroem bairros novos e luxuosos distantes. 

As mulheres, do meio urbano, passam a administrar a casa, um grande número de 

empregados, uma família numerosa e uma moral doméstica cujos principais eixos são: a fé 

contra a razão, a caridade contra o capitalismo e a reprodução como autojustificação fruto do 

atendimento aos preceitos da fé católica e das estratégias matrimoniais do setor têxtil na 

sociedade francesa, tendo em vista que as mulheres encontram na vida privada (do lar) 

compensações que favorecem seu consentimento: uma relativa proteção, o luxo ostensivo, 

principalmente das burguesas, que estão incumbidas das aparências. 

Aos olhos de uma sociedade pautada em princípios utilitaristas, os papéis femininos 

de uma maternidade social apresentados pela Igreja e pelo Estado, no cuidado com os filhos, e 

das tarefas do lar, são constantemente valorizados, dando uma ideia geral de um equilíbrio 

harmonioso e uma continuidade do trabalho dos dois sexos, onde a mulher cuida das despesas 

e exerce um poder eficaz. 

Assim, o biológico se inscreve no social sob uma moral mais simbólica que 

econômica. São as burguesas senhoras do lar responsáveis por essa moral doméstica através 
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da função materna de muitos filhos, que dá conta do asseio, da decoração do lar, da 

observância quase religiosa de uma moda tirânica, as contas da casa. 

Algumas descrições, segundo Perrot (ibidem, p. 129), ajudaram a elucidar os papéis e 

o lugar da mulher na sociedade rural francesa do século XIX: a preparação do enxoval, a 

relação entre mãe e filha, por exemplo, são apenas na opinião dessa autora alguns papéis 

culturais enraizados em seu destino biológico. A mulher agora administra a casa, o grande 

número de empregados e a família numerosa, atividades que não estão encerradas dentro de 

casa. 

Na literatura religiosa, os homens representam o caos e a morte com seu gosto 

destrutivo pelo poder e dinheiro, ao passo que a mulher, anjo do lar, loiras heroínas, restauram 

a harmonia do lar. Um modelo de vida doméstica, marcado por uma visão angelical por assim 

dizer, mas que varia segundo os níveis sociais com suas devidas proporções e um novo 

modelo de feminilidade está sendo desenhado. 

No Brasil, o investimento em um modelo normativo de mulher e de feminilidade se 

evidencia durante o século XX, modelo esse, construído tanto, por uma nova preocupação 

especial com a infância, instituindo o que Rago (1997, p. 75) denominou de ―o mito do amor 

materno‖ associado ao arquétipo da ―esposa-dona-de-casa-mãe-de-família‖, quanto pelos 

discursos religioso e médico na condução da mulher ao lar como sua guardiã e cuidadora. 

Para a autora, é no discurso médico-sanitarista, recorrendo à questão do aleitamento 

materno e ao discurso religioso, que se formula um discurso da medicina de valorização ao 

papel da mulher com uma missão sagrada e uma vocação natural: a procriação, o qual se 

utiliza de argumentos de cunho moral, dá sustentação à construção de uma visão heróica e 

romântica de mulher com o lugar na sociedade e identidade definida. 

Como campo de atuação, diferentemente para o homem, para o qual está reservada a 

esfera pública, o lar se configura no espaço para a realização dos talentos femininos, pois, 

como acrescenta Rago (1997, p. 47), no discurso médico, dois caminhos conduzem a mulher 

ao território da vida doméstica: o instinto natural à procriação e o sentimento de sua 

responsabilidade na sociedade. ―Tudo que ela tem a fazer é compreender a importância de sua 

missão de mãe, aceitar o seu campo profissional; as tarefas domésticas, encarnando a esposa-

dona-de-casa-mãe-de-família‖ (ibidem, p. 75). 
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1.2 Questões de gênero, mídia, educação: investigações recentes sobre feminilidade 

   

Compreendemos que, para reconhecer as discussões desenvolvidas no campo teórico 

onde se insere a presente proposta investigativa, um levantamento do ―estado do 

conhecimento‖ pode contribuir para tomarmos conhecimento das análises e estudos em uma 

área, importante revisão crítica dos estudos e pesquisas sobre um determinado tema e 

momento, com vistas à ordenação periódica do conjunto de informações e resultados já 

obtidos. Essa ordenação permite a indicação das possibilidades de integração de diferentes 

perspectivas, aparentemente autônomas, a identificação de duplicações ou contradições e a 

determinação de lacunas e vieses. 

A partir desse entendimento, realizamos um levantamento de estudos no campo 

educacional, bem como alguns estudos do campo da comunicação e das ciências sociais que 

apresentam essa articulação, dos quais foram selecionadas aquelas pesquisas pertencentes ao 

campo educacional realizadas entre os anos de 1996 e 2009. 

Para além de teses e dissertações de Programas de Pós-Graduação em Educação 

filiados à Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação, através do banco de dados da 

CAPES, mapeamos ainda outras publicações como estudos de revistas especializadas que 

tematizam sobre a educação, educação de adultos e estudos de gênero – SOS CORPO: 

Instituto Feminista para a Democracia, publicações dos Cadernos de Pesquisa da Fundação 

Carlos Chagas e Revista latino-americana Decisio do Centro de Cooperación Regional para 

La Educación de Adultos em América – CREFAL
12

. 

Dos estudos dos Programas de Pós-graduação de universidades brasileiras nas três 

áreas e publicações de tais revistas, quarenta e seis (46) estudos compõem o levantamento em 

questão. 

Na tentativa de manter o diálogo teórico entre duas áreas de pesquisas, mídia e gênero 

no campo educacional, destacamos vinte e seis (26) estudos para fins de análise. 

Gostaríamos de afirmar que compartilhamos da visão de Nilda Jacks (2008) sobre os 

estudos da mídia, bem como a discussão desenvolvida por Fúlvia Rosemberg (2001) sobre a 

                                                 
12

 Estudos/pesquisas do campo dos estudos de gênero que tematizam a questão da feminilidade e educação de 

adultos na ótica do feminismo neomarxista ou liberal são estudos que ressignificaram uma releitura do 

marxismo ortodoxo. A abordagem dos fatores políticos tem centralidade e a política passou a ser enfocada do 

ponto de vista de uma cultura política, resultante das inovações democráticas, relacionadas com as 

experiências dos movimentos sociais, e tem um papel tão relevante quanto a economia no desenvolvimento 

dos processos sociais históricos (GOHN, 2000 apud DI FRIORI, 2007). 
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produção acadêmica contemporânea brasileira em educação e gênero ou mulheres para 

proceder à seleção. 

Estas autoras concordam que incluir os trabalhos daqueles em formação, ou seja, 

dissertações e teses, tem sua relevância ―por representarem o final de uma etapa de formação 

e início das atividades de pesquisa, e configurarem-se como importantes objetos de análise de 

um campo de conhecimento‖ (JACKS, 2008, p. 16). 

Nesta acepção, os estudos e pesquisas educacionais selecionadas foram arranjados em 

três agrupamentos: i) Pesquisas no campo dos Estudos Culturais sob a perspectiva pós-

estruturalista do currículo, onde a mídia está sendo tomada como uma pedagogia cultural e de 

gênero; neste agrupamento aparecem cinco (05) pesquisas entre teses e dissertações; ii) 

Estudos no âmbito das questões de gênero que analisam a mídia televisiva e seu papel no 

âmbito social e da cultura e o campo das Representações Sociais; aqui estão quinze (15) 

estudos, subdivididos em dois subgrupos - sete (07) pesquisas que discutem as questões de 

gênero no campo das Representações Sociais e oito (08) que objetivam a análise da mídia 

televisiva e a educação; iii) Pesquisas que versam sobre gênero, desempenho escolar, 

sindicalismo, discutindo estas questões a partir da teorização educacional crítica; cinco (05) 

textos oriundos de revistas especializadas no debate de gênero no Brasil e América Latina. 

Essa seleção levou em conta os critérios teórico-metodológicos adotados pelas pesquisas, ou 

seja, pesquisas do campo dos estudos culturais, das representações sociais e pesquisas 

recentes sobre feminilidade de revistas/publicações especializadas do campo da teorização 

crítica. 

Entretanto, é preciso lembrar que este levantamento representa um número 

aproximado de estudos, tendo em vista que os resumos nem sempre revelam o real conteúdo 

das pesquisas. O não acesso a vários estudos na íntegra - muitos trabalhos foram excluídos na 

hora da leitura - recorremos então ao risco de não incluí-los. 

 

1.2.1 Gênero, geração, sexualidade e mídia: Estudos Culturais 

 

Nos programas de pós-graduação em educação de universidades brasileiras, a 

sexualidade, a identidade e o discurso da mídia aparecem em pesquisas, como dizemos em 

outro momento, no campo dos Estudos Culturais que problematizam questões relativas à 

mídia e à política cultural. Selecionamos ainda estudos que analisam no campo das teorias 

pós-críticas do currículo questões relativas às relações de poder e gênero. 
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Na tese intitulada Adolescência em Discurso: Mídia e produção de subjetividade, o 

discurso da mídia sobre a adolescência é analisado tomando por base dois programas de 

televisão, uma revista feminina e um jornal, destinados ao chamado público teen. Utiliza o 

conceito de discurso enfatizando o caráter pedagógico assumido pela mídia em seus 

enunciados, através da análise de uma série de modalidades enunciativas nas quais o sujeito 

adolescente é incitado a falar, de modo particular quanto aos cuidados que deve ter com seu 

corpo e com sua sexualidade. O estudo discute o conceito de discurso, poder, saber e sujeito 

sob a perspectiva foucaultiana (FISCHER, 1996). 

Tomando também produtos midiáticos para o público adolescente na investigação, o 

estudo Namoro na TV, juventude e pedagogias amoroso-sexuais no fica comigo examina 

programas interativos para o público adolescente, indaga como se constituem as pedagogias 

amoroso-sexuais produzidas pela cultura da mídia (SOARES, 2005). 

Em A (Des)Construção das identidades Femininas nas tramas da Telenovela Laços de 

Família, a construção de identidade feminina na telenovela é investigada no estudo que 

buscou analisar a construção das identidades femininas presentes nas práticas sociais e 

culturais da mídia televisiva moderna – nos discursos da telenovela Laços de Família 

(RODRIGUES, 2006). Na dissertação intitulada A mocinha mudou para melhor? Gênero e 

sexualidade em desenhos da Disney, as representações de feminino foram analisadas em 

alguns desenhos animados da Disney, com vistas a perceber sua instância educativa na 

construção de identidades de gênero e de sexualidade feminina (RAEL, 2002). 

Com o objetivo de compreender de que forma as crianças da rede pública de Porto 

Alegre entendem as questões de gênero presentes no seu cotidiano, Anizzo (2005), em 

Identidade de gênero e propagandas televisivas, um estudo no contexto da educação infantil, 

tomou como base as falas e as situações emergidas a partir de propagandas televisivas. E sob 

o título Homens sobre Rodas: representações de masculinidade nas páginas da revista 

Quatro Rodas, Figliuzzi (2008) analisou diferentes representações de masculinidade nas 13 

edições da revista Quatro Rodas de 2006, tomando a mídia como uma pedagogia cultural que 

ensina sobre práticas culturais e sociais de gênero.  

 

1.2.2 Gênero, mídia e educação: Representações Sociais 

 

Neste segundo agrupamento de pesquisas estão compreendidos os estudos que buscam 

investigar as questões de gênero ou discurso midiático considerando sua materialidade no 
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espaço escolar, na prática docente, e como estão propostas nas políticas de educação e nas 

representações pelos sujeitos educativos. Neste conjunto, identificamos oito (08) pesquisas 

que discutem as questões de gênero no campo das Representações Sociais e sete (07) que 

objetivam a análise da mídia televisiva e a educação. 

O lugar de meninos e meninas do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino 

se ocupou em entender os processos de assimilação e transmissão dos conteúdos das relações 

sociais de gênero, vivenciados por meninas e meninos do 1º Ciclo do Ensino Fundamental da 

PCR na sala de aula e os sentidos atribuídos. Utilizou-se da observação participante e de 

entrevista semi-estruturara com alunas e alunos (PEREIRA, 2003). 

Em Gêneros no currículo dos anos iniciais do Ensino Fundamental: concepções e 

vivências de professoras, Gama (2004) aborda as situações que evidenciam as relações de 

gênero em sala de aula por professoras em formação acadêmica em pedagogia; identifica 

como elas se apropriam dessas discussões, como associam gênero à educação, à vivência da 

sala de aula, enfim, ao currículo, a partir de observações de sala de aula e entrevista semi-

estruturada com quatro docentes de uma mesma unidade escolar da Rede Municipal de Ensino 

de Recife. 

Em As relações de gênero nas políticas públicas de educação no município de Belo 

Jardim: silêncio ou desvelamento?, Sousa (2006) analisa as principais políticas de educação 

no Brasil, em Pernambuco e em Belo Jardim, entre 1995 e 2002, focalizando as relações de 

gênero nos documentos oficiais. 

Em estudos sob a ótica das representações sociais, estão sendo abordadas as questões 

de gênero, tomando os sujeitos educativos do Ensino Fundamental – professores e 

professoras, alunos e alunas. 

O estudo As Representações Sociais de gênero das professoras de história do ensino 

fundamental da Rede Municipal de Recife no cotidiano da sala de aula buscou compreender 

como se expressam na prática pedagógica as representações sociais de gênero das professoras 

de história (FREIRE, 2002). 

O estudo As Representações Sociais de gênero das professoras sobre o magistério: 

feminização-feminilização do campo socioprofissional trata das representações de gênero das 

professoras sobre o magistério e do discurso sobre a discriminação social desse campo 

majoritariamente feminino. Utilizou entrevista semiestruturada, questionário e observação. 

Através da análise de conteúdo, em Bardin (1977), aponta que a representação social 

de gênero sobre o magistério parte do sentido atribuído ao ser mulher, mas que não está 
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relacionado ao fato deste campo ser constituído em sua maioria por mulheres, e sim à política 

educacional para o ensino fundamental dos anos iniciais (SANTOS, 2004). 

O estudo As representações sociais de gênero das alunas e dos alunos das 7ª e 8ª 

séries do ensino fundamental nas aulas de Educação Física teve como objetivo analisar as 

representações sociais de gênero das alunas e alunos das 7ª e 8ª séries do ensino fundamental, 

nas aulas de educação física; buscou analisar as representações sociais de gênero dos sujeitos 

a partir das categorias emergentes, tomando como referência como esses sujeitos interpretam 

a masculinidade e a feminilidade, a identidade e o preconceito no que se referem às situações 

de aula, às suas disposições no ambiente físico e às suas preferências por determinados 

conteúdos nas aulas de educação física (BARBOZA, 2003). Utilizando a observação, a 

associação livre e entrevistas, aponta para a necessidade da ampliação das discussões no 

interior da educação física, a fim de problematizar uma representação da masculinidade, da 

feminilidade, da identidade e do preconceito revelados por essa investigação de concepção 

fixa e polarizada de gênero. 

E, ainda, Educadoras infantis: O que pensam sobre questões de gênero?, Coutinho 

(2005) busca conhecer as suas concepções sobre educação infantil e gênero e como se 

expressa a correlação entre magistério e essa categoria. A partir da análise temática de 

conteúdo buscou interpretar os sentidos e significados das falas das educadoras, os quais 

revelaram como relevante a ampliação de discussões e estudos acerca de questões de gênero e 

magistério na educação infantil. 

A partir de análise documental, tomando como base o livro didático, o estudo de Pires 

(2002), intitulado As representações de gênero e ilustrações de livros, fez uma análise das 

representações de gênero em 17 livros de língua portuguesa da 4ª série do ensino 

fundamental, que circularam nos anos de 1980, final de 1990 e início de 2000, com vistas a 

investigar as formas de representação de homem e mulher numa seleção de 229 ilustrações, 

focalizando a atribuição de características de homem e de mulher. 

Assim como nos estudos de gênero, a mídia é tomada como objeto de estudo em 

outros sete (07) estudos. 

O estudo Aprendendo a ler/ver televisão na EJA e possibilidades examinou o uso da 

TV no processo de aprendizagem do aluno trabalhador e a necessidade de uma formação 

inicial e continuada de professores, qualificando-os para o uso da TV na escola, como um 

recurso estratégico de ensino, através de pesquisa participante, valendo-se dos registros em 

diário de campo, entrevista aberta e relatos escritos dos alunos (VIEZZER, 2005). 
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Com o foco na leitura e na interpretação que os sujeitos fazem com o texto midiático, 

o uso do texto televisivo se apresenta como objeto de análise no estudo Uso pedagógico do 

texto televisivo na alfabetização de jovens e adultos: elementos para uma metodologia 

mundializada (OLIVEIRA, 2007). Discorre sobre como jovens e adultos em processo de 

alfabetização leem e interpretam os textos televisivos, definindo a televisão como um portador 

de acesso amplo e irrestrito para esses sujeitos. A pesquisa investiga os limites e as 

possibilidades do trabalho de alfabetização com o uso de texto televisivo através da simulação 

de uma situação de ensino-aprendizagem de produção oral e de leitura e interpretação de dois 

programas: telejornal e telenovela. Os resultados apontam para a possibilidade do uso de 

programas televisivos de seu cotidiano com textos que acessam os saberes significativos. 

A cultura juvenil aparece como foco na investigação Ateliê de vídeo e cultura juvenil: 

um estudo de caso sobre aprendizagem e socialização de jovens urbanos de segmentos 

populares através das tecnologias do vídeo digital. Rosatelli (2007) buscou compreender 

como as tecnologias do vídeo podem ser mediadoras de novas formas de aprendizagem e 

socialização, sob forma de pesquisa etnográfica com 18 jovens vinculados a um programa de 

formação de uma organização não governamental para desenvolver conhecimentos sobre as 

tecnologias do vídeo digital e verifica a importância do audiovisual no contexto sociocultural 

juvenil e identifica tendências, temas e processos educativos. Suas constatações conduzem ao 

reconhecimento de novos modos de apropriação dos códigos audiovisuais, a partir de uma 

relação entre a juventude e as tecnologias da comunicação, de forma complexa e não 

funcional e intuitiva, sob uma onipotência das mídias. 

A dissertação intitulada Vale a pena ver de novo? Juventude, escola e televisão, 

apresenta a importância dos meios de comunicação para a formação cultural dos estudantes do 

ensino médio da periferia de Salvador, através de pesquisa etnográfica, utilizando a 

observação participativa, entrevista e a produção de diário de campo. Os resultados 

mostraram a importância e a relevância das informações divulgadas na e pela TV para os 

jovens (DANTAS, 2008). 

Constatamos ainda que a relação entre a pedagogia e as mídias, impressa e televisiva, 

são objeto de estudo em três produções. 

Em Vivências e saberes de estudantes de Pedagogia: um estudo de suas relações com 

as mídias, Lemke (2008) investigou, através do método de Estudo de Caso associado à 

técnica de Grupo Focal e da aplicação de questionário, as relações de estudantes de pedagogia 

com as mídias vividas em diferentes contextos, tempos e espaços e os saberes pedagógicos 
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pré-profissionais levantados a partir de suas lembranças e percepções sobre mídias em 

situações de ensino. Sinaliza a existência de uma intensa relação com as mídias, no entanto 

desconectada do contexto profissional – a docência. Apesar de existir a presença de saberes 

experienciais sobre mídias, os docentes não mostraram habilidade para discutir, refletir e 

contextualizar a mídia no contexto de sala de aula. 

Em Imagens na Educação: um estudo sobre as concepções de natureza em anúncios 

publicitários, Richter (2009) empreendeu aprofundar a compreensão dos significados de 

anúncios publicitários com imagens de natureza, fazendo uso de oficinas pedagógicas em 

forma de Estudo de Caso. 

O estudo A modelagem de leitores e de leituras no discurso da revista Nova Escola 

tomou como universo de investigação o projeto gráfico da Revista Nova Escola publicada em 

2006, com o objetivo de investigar a imagem de leitura suposta nesta revista destinada a 

docentes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, e como esta mídia ao mesmo tempo 

forma um modelo de leitor com determinadas crenças, ideologias e valores (CHARNIZON, 

2008). 

 

1.2.3 Gênero, desempenho escolar, sindicalismo: teorização educacional crítica 

 

Dentre as publicações do SOS CORPO está O Estado laico e liberdades 

democráticas. Trata-se de um conjunto de textos advindos de dois seminários: Estado Laico e 

Liberdades Democráticas, organizado no I Fórum Social Brasileiro, em Belo Horizonte, em 

2003, e no I Fórum Social Nordestino, em Recife, 2004. Esse conjunto de textos busca fazer 

um resgate do debate sobre o Estado laico, a garantia da democracia e os direitos de homens e 

mulheres (BATISTA; MAIA, 2006). 

Foi realizado ainda um levantamento das publicações da Fundação Carlos Chagas 

(FCC) por se tratar de uma revista de estudos e pesquisas em educação que tem como objetivo 

divulgar a produção acadêmica sobre educação, gênero e raça, e privilegia pesquisas 

realizadas no país. Dentre as publicações dos Cadernos de Pesquisa, estão sendo destacados 

dois (02) artigos. 

Baseado em estudo desenvolvido entre 2002 e 2003 com o conjunto das crianças e 

professoras de 1ª a 4ª séries de uma escola pública do município de São Paulo, o artigo Quem 

são os meninos que fracassam na escola?, Carvalho, M. (2004) busca compreender os 

processos que têm conduzido um maior número de meninos do que de meninas, e, dentre eles, 
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uma maioria de meninos negros e/ou provenientes de famílias de baixa renda, a obter 

conceitos negativos e a serem indicados para atividades de recuperação. 

No artigo Mulheres e Homens em Sindicato docente: um estudo de caso, Ferreira 

(2004) examina a relação entre participação feminina e masculina no Centro dos Professores 

do Estado do Rio Grande do Sul – CPERS/Sindicato –, comparando filiação e presença nas 

diretorias da entidade segundo o sexo, para verificar se nessa entidade a situação das mulheres 

é diferente da sua situação em outras diretorias de sindicatos de classe com base composta 

majoritariamente por homens. 

E, por último, merecem destaque os estudos veiculados na revista eletrônica 

―Decisio‖, da CREFAL – revista publicada pelo Centro de Cooperação Regional para a 

Educação de Adultos na América Latina e Caribe, que tem como principal objetivo a difusão 

de conhecimentos no campo da educação de jovens e adultos. Apresenta, dentre suas 

publicações, um número dedicado às questões de gênero e suas problemáticas no âmbito da 

América Latina
13

. 

Dentre estes textos está La perspectiva de gênero: conceptos básicos onde Careaga 

(2002) faz uma reflexão sobre o conceito de sexo como uma ferramenta para a análise social 

construída nos últimos anos. O texto postula que sua utilização adequada exige um olhar 

crítico sobre as formas tradicionais de relacionamento, a questionar valores e crenças, além da 

tentativa de imaginar um mundo no qual as relações sociais são baseadas na equidade. Além 

disso, procura ao longo da discussão fornecer alguns elementos para olhar criticamente a 

realidade social e começar a olhar para alguns itens para processamento. 

                                                 
13

 Estudos/pesquisas do campo dos estudos de gênero que tematizam a questão da feminilidade e educação de 

adultos sob a ótica do feminismo que re-significaram uma releitura do marxismo ortodoxo. A abordagem dos 

fatores políticos tem centralidade e a política é enfocada do ponto de vista de uma cultura política resultante das 

inovações democráticas, relacionadas com as experiências dos movimentos sociais, com papel tão relevante 

quanto à economia, no desenvolvimento dos processos sociais históricos. No Brasil, no dizer de Rago (1996), 

desde meados dos anos 70, o feminismo neomarxista ou liberal se propôs a denunciar a dominação sexista, 

existente inclusive no interior dos grupos políticos, sindicatos e partidos de esquerda. E no início dos anos 80 

que emergem, portanto, inúmeros grupos feministas, mais ou menos próximos do campo marxista e dos grupos 

políticos de esquerda, ao mesmo tempo em que abertos para os novos horizontes teóricos e políticos que se 

abriam no país, sobretudo com os "novos movimentos sociais". Assim como outros grupos denominados 

"minorias", as feministas buscavam uma linguagem própria, capaz de orientar seus rumos na construção da 

identidade da mulher como novo ator político. Desta experiência surgiram inúmeras associações feministas no 

país, como o Centro Brasileiro da Mulher, no Rio de Janeiro; a Associação de Mulheres, de São Paulo, 

futuramente denominada "Sexualidade e Política"; o Coletivo Feminista do Rio de Janeiro; o Coletivo Feminista 

de Campinas; o SOS Violência, de São Paulo; o SOS Campinas; o SOS Corpo, no Recife; o Maria Mulher, em 

João Pessoa; o Brasília Mulher; o Brasil Mulher; o Grupo "Sexo Finalmente Explícito"; o Centro de Informação 

da Mulher, ou CIM, de São Paulo, entre outros. Todos eles mesclavam ex-militantes partidárias, marxistas e ex-

marxistas, assim como feministas das novas gerações que defendiam prioritariamente as "políticas do corpo" e as 

questões da sexualidade. 
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Outro texto é Violência de géreno: sugerencias para la intervención en escuelas 

secundarias. Neste artigo Alvarez, Lira e Gonzalez-Fortaleza (2002) discutem brevemente a 

relação entre pares de adolescentes, homens/homens, mulheres/homens e mulheres/mulheres 

sobre as normas, as atitudes e as crenças culturais relativas à construção da identidade de 

gênero e a presença da violência. Foram realizados oito grupos focais para análise de como 

um sexo se refere ao outro sexo. 

Diante do contexto de estudos mapeados, a pesquisa em tela se aproxima das análises 

desenvolvidas no campo dos Estudos Culturais sob a perspectiva pós-estruturalista do 

currículo. Ou seja, se associa às análises que contemplam as questões relacionadas às relações 

de saber/poder, problematizando a mídia e os processos identitários, investindo na análise dos 

discursos sobre feminilidade, advindos de enunciados do currículo escolar da EJA e dos 

enunciados do currículo cultural da telenovela. 
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CAPÍTULO 2 DISCURSOS PÓS-CRÍTICOS DO CURRÍCULO 

 

 

 

 

 

 

2.1 A teorização pós-crítica do currículo 

 

A teorização pós-critica
14

 do currículo nasce num cenário global marcado pelo 

agravamento das desigualdades sociais, pela persistência da pobreza e miséria, pelo ―aumento 

do desemprego, pela degradação do meio ambiente, pela aceleração dos problemas 

demográficos, pela crise dos paradigmas e pelo fato de se reacender o preconceito‖ 

(MOREIRA, 2005, p. 11). 

No caso específico do currículo, a emergência da teorização pós-critica se dá pela 

crise da teoria curricular crítica. Moreira (2005) apresenta como razões as críticas feitas por 

diversos autores como Pinar, Reynolds, Slattery e Taubman (1986 apud MOREIRA; SILVA, 

1995) que apontam para o amplo corpo conceitual da teorização crítica; a carência de 

pesquisas que alcancem os padrões básicos da ciência convencional - problemas nos estudos 

qualitativos feitos por Ladwig (1986 apud MOREIRA; SILVA, 1995); a ausência de 

sugestões para uma prática docente crítica (GORE, 1994) e a dificuldade de conseguir, na 

prática, programar seus princípios teóricos, embora, para Moreira (ibidem), a teoria curricular 

crítica constitua a mais produtiva tendência no campo do currículo. 

Fundadas nos discursos do Pós-Modernismo e do Pós-Estruturalismo, as teorias pós-

críticas têm no pensamento de Foucault uma proximidade pela fertilidade que esse 

pensamento oferece em relação ao nexo entre currículo e poder (MOREIRA, 2005, p. 26) e na 

discussão sobre subjetividades multidimensionais. 

O pós-estruturalismo pode ser definido como uma continuidade e ao mesmo tempo 

como uma transformação do estruturalismo, principalmente no que se refere à ênfase na 

linguagem e ao processo de significação. 

                                                 
14

 A teorização pós-crítica do currículo tem categorias principais: identidade, alteridade, diferença, subjetividade, 

significação e discurso, saber, poder, representação, cultura, gênero, raça e etnia, sexualidade e 

multiculturalismo (SILVA, 2004, p. 46). 

Preciso delas, das minhas velas. Suas chamas fiéis 

me tranquilizam. Quer ficar calmo? Pergunta o 

velho Bachelard, respira suavemente diante da 

chama da vela leve que faz sossegadamente seu 

trabalho de luz. (Rubem Alves. In: O retorno e 

terno: Crônicas) 
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Autores como Giroux (1995), Silva (2005) e Moreira (2005) são unânimes ao afirmar 

que se um lado simboliza um movimento intelectual que proclama que estamos vivendo uma 

nova época histórica, representa, principalmente, ―um conjunto variado de perspectivas, 

abrangendo uma diversidade de campos intelectuais, políticos, estéticos, epistemológicos‖ 

(SILVA, 2005, p. 111).  

Na opinião de Silva (2005), em termos sociais e políticos, o pós-modernismo toma 

como referência uma posição ou transição entre, de um lado a modernidade e, de outro, algum 

ponto da metade do século XX. Sobre isto, acrescenta: 

 

Na sua vertente social, política, filosófica, epistemológica, o pós-

modernismo questiona os princípios e pressupostos do pensamento social e 

político estabelecido e desenvolvidos a partir do Iluminismo. As ideias de 

razão, ciência, racionalidade e progresso constante que estão no centro desse 

pensamento (p. 111). 

 

 

De forma geral, para o pós-modernismo, a noção de educação, pedagogia e currículo, 

oriundas do pensamento moderno, está centrada na transmissão do conhecimento científico 

para a formação do sujeito racional e autônomo ―e em moldar o cidadão e a cidadã da 

moderna democracia representativa‖ (SILVA, 2005, p. 112). 

O pós-estruturalismo pode ser definido como uma continuidade e ao mesmo tempo 

como uma transformação do estruturalismo, principalmente no que se refere à ênfase na 

linguagem e ao processo de significação. 

Em contraposição ao estruturalismo, há uma ampliação em sua centralidade da 

linguagem como sistema de significação. Esta continua central, mas, dizendo com Silva 

(2005, p. 119), ―a fixidez do significado que é de certa forma, suposta no estruturalismo, se 

transforma no pós-estruturalismo, em fluidez, indeterminação e incerteza. Por outro lado, o 

conceito de diferença, central no estruturalismo, torna-se radicalizado‖. 

No campo do discurso curricular pós-crítico, versões que ampliam a compreensão 

entre currículo e cultura desenvolvendo estudos que examinam diferentes artefatos culturais - 

filmes, telenovelas e anúncios publicitários -, como os Estudos Culturais, a Pedagogia 

Feminista e a Política Cultural, contribuem para o desenvolvimento de pesquisas educacionais 

com vistas a analisar criticamente as mensagens veiculadas nos diferentes meios de 

comunicação com os quais interagimos no cotidiano. 
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2.1.1 Estudos Culturais e Currículo 

 

Na opinião de Costa (2003), pensar em Estudos Culturais em educação na América 

Latina implica refletir sobre os entendimentos compartilhados acerca desse campo ou desse 

movimento que cruza fronteiras, inaugura formas diferentes de pensar sobre quase tudo que 

acreditávamos resolvido, e não se quer estável, definitivo, certo, demarcado, aprisionado em 

territórios geográficos, disciplinares, teóricos ou temáticos. E nesta perspectiva podem ser 

concebidos como 

 

Um partilhamento de entendimentos, de conceitos-chave e ―formas de olhar‖ 

que eles trouxeram, principalmente, para as áreas das humanidades, da 

comunicação, da literatura. Entretanto, isso soa um tanto parcial e inexato, 

uma vez que não se trata apenas de ―partilhar‖, ―apropriar-se‖ ou ―utilizar‖; 

as ―lentes‖ dos EC parece que vêm possibilitando entender de forma 

diferente, mais ampla, mais complexa e plurifacetada a própria educação, os 

sujeitos que ela envolve, as fronteiras (COSTA, 2003, p. 22). 

  

Constitui-se, assim, em uma nova forma de abordagem do campo pedagógico dando 

centralidade às questões como cultura, identidade, discurso e poder no cenário pedagógico. 

Vale salientar que, apesar dos esforços para a ampliação da compreensão da educação 

para além da esfera escolar, como pontua Carvalho, R. (2004), ―as análises acerca dos 

problemas advindos da visão hegemônica monoculturalista da escola não têm sido suficientes 

para responder às tensões existentes no quotidiano escolar‖ (ibidem, p. 65). 

Esta posição nos permite dizer que é preciso concordar com o posicionamento de 

estudiosos que estabelecem relações entre o campo da educação e o campo dos Estudos 

Culturais, como Costa (2003), principalmente ao afirmar que no Brasil as contribuições mais 

importantes dos Estudos Culturais em educação parecem ser aquelas que têm possibilitado a 

extensão das noções de educação, pedagogia e currículo para além dos muros da escola; a 

desnaturalização dos discursos de teorias e disciplinas instaladas no aparato escolar; a 

visibilidade de dispositivos disciplinares em ação na escola e fora dela; a ampliação e a 

complexificação das discussões sobre identidade e diferença e sobre processos de 

subjetivação. Sobretudo, tais análises têm chamado a atenção para novos temas, problemas e 

questões que passam a ser objeto de discussão no currículo e na pedagogia. 

Essa outra maneira de olhar a educação e a cultura está associada às mudanças na 

forma de conceber a linguagem. Dizendo com Silva (1994, p. 249), não é mais vista como 
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veículo neutro e transparente de representação da realidade e deixa de ser vista como fixa ou 

estável, em vez disso, a linguagem é encarada como um movimento em constante fluxo. 

É preciso dizer que nesta perspectiva, linguagem e cultura imbricam-se por meio das 

diversas formas de textos literários ou midiáticos. E, como propõe Costa (2002, p. 74), a 

educação é vista como um espaço narrativo que ao mesmo tempo produz um espaço que 

reforça a desigualdade e a subordinação, além de rejeitar uma noção de pedagogia como 

técnica ou habilidades neutras, mas argumenta que a pedagogia é uma prática cultural que 

só pode ser compreendida através de questões sobre história, política, poder e cultura. 

Os Estudos Culturais estão profundamente preocupados com a relação entre cultura, 

conhecimento e poder. Essa abordagem ―tem como ênfase a análise do conjunto da produção 

cultural de uma sociedade – seus diferentes textos e suas práticas – para entender os padrões 

de comportamento e a constelação de idéias compartilhadas por homens e mulheres que nela 

vivem‖ (GIROUX, 1995, p. 86). Ao mesmo tempo em que aborda questões do âmbito da 

cultura global, adquire os contornos e matizes das configurações locais, reinventando-se 

constantemente nos seus questionamentos e perspectivas de análise, o que possibilita operar 

em um âmbito muito amplo da política cultural. Na afirmação de Costa (2000), as 

transformações na concepção de cultura, em seu caráter político, são uma questão central nos 

Estudos Culturais. 

Como não se constituem em um campo disciplinar, aproveita-se de quaisquer campos 

que forem necessários para produzir o conhecimento exigido por um determinado projeto. Os 

Estudos Culturais não têm como sua qualquer metodologia distinta nenhum tipo de análise. 

Apresentam-se como ―uma espécie de processo, uma alquimia para produzir conhecimento 

útil sobre o amplo domínio da cultura humana‖ (GROSSBERG; NELSON, 1995, p. 13). 

Constituem-se num campo interdisciplinar, transdisciplinar e, algumas vezes, 

contradisciplinar que atua na tensão entre suas tendências para abranger tanto uma concepção 

ampla, antropológica, de cultura, quanto uma concepção estreitamente humanística de cultura.  

Como estudos pluridisciplinares e de identidade complexa, percorrem várias áreas 

disciplinares, tais como comunicação, sociologia, literatura, línguas modernas e educação. 

Os Estudos Culturais oferecem algumas possibilidades para educadores e educadoras 

repensarem a natureza teórica das práticas educacionais, bem como refletirem sobre o que 

significa educar para o século XXI, na medida em que não é possível ignorar 

multiculturalismo, raça e etnia, identidade, poder, conhecimento, ética, trabalho, sexualidade e 
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gênero como questões que exercem um papel importante na definição do significado e 

propósito da educação numa sociedade do consumo e da mídia. 

Em seus desdobramentos, os Estudos Culturais investem intensamente nas discussões 

sobre a cultura, colocando a ênfase no seu significado político; estão profundamente 

preocupados com a relação entre cultura, conhecimento e poder (GIROUX, 1995). Para Hall 

(2000), os textos culturais não só falam de coisas pré-existentes, mas instituem as próprias 

coisas.  

A partir do exposto, parece-nos evidente que a cultura aparece como uma questão 

central nos Estudos Culturais. No entanto, centrar as análises nos fenômenos culturais não 

implica reduzir tudo à cultura, significa, segundo Hall (2000, p. 47), assumir que a cultura é 

uma das condições constitutivas de existência de toda prática social, que toda prática social 

tem uma dimensão cultural, entender a cultura como todo meio de vida de um grupo social 

estruturado através da representação, do poder e da história. 

O currículo e seus componentes constituem um conjunto articulado e normatizado de 

saberes regidos por uma determinada ordem estabelecida em uma arena onde estão em luta 

visões de mundo e onde se produzem, elegem e transmitem representações, narrativas, 

significados sobre as coisas e os sujeitos numa relação de saber e poder, onde, sob a 

perspectiva foucaultiana, o poder não é algo de fora, mas implicado, inscrito no interior do 

próprio currículo. 

Julgamos importante salientar que o entendimento desta concepção de poder é 

altamente fecundo para o exame da relação entre currículo e política cultural na medida em 

que o poder é concebido em sua produtividade, e não a partir de um eixo de repressão que 

reconhece a existência de um jogo de correlação de forças que estabelece critérios de validade 

e legitimidade segundo os quais são produzidos as representações, os sentidos e as realidades 

(COSTA, 2005, p. 41). 

Neste estudo, não interessa examinar as relações entre cultura e currículo 

simplesmente, mas tomar o currículo escolar como, segundo Costa (2005, p. 37), ―um campo 

em que estão em jogo múltiplos elementos, implicados em relações de poder, compondo um 

terreno da política cultural e assim analisado como território de produção e circulação de 

significados‖. Um campo distanciado da noção de neutralidade quando da transmissão de 

conhecimentos e informações ou da veiculação de um processo individual de construção 

cognitiva. 
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Em sua crítica ao que denomina de forma tradicional de ver o currículo, Silva (1995, 

p. 203) afirma que tendemos a ver o currículo como ligado a ideias, a conceitos, a conteúdos, 

a informações e, com isso, deixamos de vê-lo em seus aspectos disciplinares, reguladores e 

como uma narrativa que constitui práticas discursivas. 

Sob este entendimento, parafraseando Silva (1995), as narrativas constituem uma das 

práticas discursivas mais importantes. Elas contam histórias sobre nós e o mundo e nos 

ajudam a dar sentido, ordem, às coisas do mundo e a estabilizar e fixar nosso eu. E o poder de 

narrar está estritamente ligado à produção das identidades sociais. É através das narrativas, 

entre outros processos, que o poder age para fixar as identidades dos grupos sociais 

subalternos como outros, mas, da mesma forma, esses outros podem afirmar identidades que 

sejam diferentes daquelas fixadas pelas narrativas hegemônicas. 

As narrativas não apenas nos ajudam a dar sentido ao mundo, a torná-lo inteligível; 

elas constituem o mundo e fornecem elementos para nos construir. Na medida em que elas 

são cruzadas pelas linhas de poder, não existem num campo tranquilo de imposição. 

Os significados produzidos e transportados nas e pelas narrativas curriculares não são 

fixos, decisórios. Estes, antes de qualquer coisa, são um terreno de luta e contestação pelo 

significado e pela narrativa, na medida em que, como propõe Silva (1995, p. 205), ―o 

currículo traz implícita ou/e explicitamente uma trama sobre o mundo social, ele contém 

muitas narrativas: a narrativa da moral, da razão, da ciência, da história, da política, da 

estética‖. 

Assim, nessa abordagem, a relação entre linguagem e pedagogia deve ser entendida, 

―para além de sua importância pedagógica estrita, como veículo de interpretação. Ela deve ser 

também entendida como um local de contestação social. Como parte de uma luta mais ampla; 

como um discurso de possibilidade, considerando a linguagem tanto como uma política da 

representação quanto como uma prática social através da qual as identidades são re-

configuradas‖ (SILVA, 1995, p. 96). 

Dessa forma, reconhecer o currículo como narrativa, bem como formado de inúmeras 

narrativas, ―significa desconstruí-las como únicas. Significa romper com a trama das formas 

dominantes de contar histórias, com a produção de identidades e subjetividades sociais 

hegemônicas‖, abrindo para a possibilidade de histórias, identidades e subjetividades 

diferentes, plurais, múltiplas. E como os diversos artefatos culturais e práticas culturais, o 

currículo nos constrói como sujeitos sociais. 
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No campo curricular, a cultura é significação e produção de sentidos, são produzidos 

juntos e, ambos, relações sociais. Os significados são organizados em estruturas, sistemas e 

relações que, por sua vez, apresentam-se como marcas linguísticas, como redes de 

significantes, tecidos de signos e textos (SILVA, 2006, p. 18). E nesta acepção, o currículo 

pode ser enxergado como uma prática de significação, como um texto e, por ser porção da 

cultura, carrega e abriga uma prática produtiva. 

O currículo não é passivo, mas sim uma movimentação constante de significação, 

passando por modificações. Contudo, nessa prática de significação, há uma prática de 

produção de sentidos. 

Pode-se dizer que na perspectiva dos Estudos Culturais, nas práticas de significação, o 

conhecimento está sob o peso das relações de poder. A televisão, a literatura, a publicidade, a 

música e o cinema são peças importantes de análise para os Estudos Culturais. 

No campo curricular, é vital que os artefatos culturais sejam percebidos e 

compreendidos como instâncias culturais e pedagógicas, que possuem uma ―pedagogia‖, 

ensinam, estão envolvidos em processos de transformação e produção identitária e de 

subjetividade. Dizendo com Silva (2007, p. 139), ―[...] ao mesmo tempo em que a cultura em 

geral é vista como uma pedagogia, a pedagogia é vista como uma forma cultural: o cultural 

torna-se pedagógico e a pedagogia torna-se cultural‖. 

A análise da presente investigação foi desenvolvida com base nos Estudos Culturais 

(EC)
15

, os quais estão unidos por uma abordagem cuja ênfase recai na importância de se 

analisar o conjunto da produção cultural de uma sociedade, seus diferentes textos e suas 

práticas, para entender os padrões de comportamento e a constelação de ideias compartilhadas 

por homens e mulheres que nela vivem. 

Nessa pesquisa, tomamos da versão do discurso curricular pós-crítico como principais 

categorias e conceitos: gênero, pedagogias culturais e discurso, apoiando-se em estudos que 

tomam a pedagogia como um fenômeno cultural abrangente e complexo que se concretiza 

tanto no âmbito das instituições e instâncias estritamente educativas quanto em outros 

territórios e artefatos do mundo contemporâneo. 

 

 

 

                                                 
15

 Os Estudos Culturais têm como principais categorias de pesquisas atuais os estudos de gênero e sexualidade, 

além das categorias: nacionalidade e identidade nacional, pedagogias culturais, política da estética, discurso e 

textualidade, cultura popular, dentre outros temas, numa era pós-moderna. 
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2.1.2 Pedagogia Feminista e currículo 

 

Pesquisas apresentadas por Costa (2006), Louro (1997), Rosemberg (2001), 

Walkerdine (2007) são unânimes em apontar que os estudos e o próprio conceito de gênero 

aparecem como objeto de estudo abordando aspectos sociais do sexo feminino na década de 

50 nos Estados Unidos; esclarecem que, até então, o termo gênero na gramática inglesa 

designava o sexo dos substantivos, estando seu sentido restrito aos aspectos biológicos da 

identidade sexual feminina enquanto oposto ao masculino; o termo vem se sofisticando e 

refere-se aos aspectos socialmente construídos no processo de identificação sexual. 

Analisando a formação da subjetividade feminina de professoras e sua identidade 

social, Costa (2006, p. 20) aponta para a pertinência em analisarmos o espaço da mídia e sua 

relação com a constituição de identidades sociais. Uma de suas constatações é de que ―parece 

que alguns produtos da mídia escrita (mas também da mídia falada, merecendo registro a 

incursão das novelas televisivas e do cinema) têm se mostrado particularmente fecundos na 

constituição de padrões e referências sociais‖. 

Em sua opinião, esses padrões dizem respeito ao destaque dado por certos veículos de 

comunicação a um comportamento de submissão por parte das mulheres e de exaltação a seus 

valores estéticos como objetos do desejo para determinados grupos sociais e a reafirmação da 

agressividade do homem, passando pelo campo ocupacional. Em seu entendimento, se faz 

necessária uma ampliação dos debates em direção às relações sociais entre homens e 

mulheres. 

Os estudos de gênero são de fundamental importância como uma possibilidade de 

ampliação desses debates, por objetivar, dentre outras questões, chamar a atenção para as 

relações entre os sexos, afirma Louro (1997, p. 27), pois, ―embora tenha sua origem no campo 

dos Estudos das Mulheres, análise de gênero não é sinônimo de estudo das mulheres‖ 

(SILVA, 2005, p. 95). O seu uso rejeita explicitamente as explicações biológicas como 

aquelas que encontram um denominador comum para várias formas de subordinação no fato 

de que as mulheres têm filhos e de que os homens têm uma força muscular superior, como 

afirma Scott (1996). 

A fim de contrapor aos paradigmas clássicos para a educação formal de meninos e 

meninas, a chamada pedagogia feminista, defendida como um novo modelo pedagógico 

construído ―para subverter essa posição desigual e subordinada das mulheres no espaço 

escolar, vai propor um conjunto de estratégias, procedimentos e disposições que devem 
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romper com as relações hierárquicas presentes nas salas de aula tradicionais‖ (LOURO, p. 

113). E acrescenta: 

 

[...] as feministas estabeleceram seus próprios grupos de aprendizagem, 

parecem ter desenvolvido um modelo no qual a distinção tradicional entre 

professor/a e aluno/a já não se encaixa. Do mesmo modo, a distinção entre 

objetivo e subjetivo (uma distinção que para os teóricos da educação se torna 

cada vez mais inadequada), e a dicotomia entre razão e emoção também 

estão sendo postas em questão. As feministas podem demonstrar que o 

dualismo do saber educativo e do saber pessoal, do ensino e da 

aprendizagem, e todas as divisões concomitantes, não são parte integrante da 

educação em si mesma. 

 

 

Na mesma medida em que as pedagogias feministas, ao equiparar com igual 

legitimidade os saberes pessoais e os acadêmicos, abrem espaço, dão lugar, propõe Louro 

(1997, p. 115) ―a fala daquelas que tradicionalmente se vêem condenadas ao silêncio, por não 

acreditarem que seus saberes possam ter alguma importância ou sentido.‖ E podem ser 

inscritas como pedagogias de perspectiva emancipatória – que pretendem a conscientização, 

libertação, transformação. Contudo, os dualismos implícitos nestas pedagogias, em sua 

opinião, parecem anunciar uma concepção das relações de gênero em que o pólo masculino 

sempre detém o poder e o feminino é desprovido de poder, por isso a necessidade de apoderar 

as mulheres. A autora chama a atenção para o fato de que apesar da importância política que 

tais formulações pedagógicas certamente tiveram, ―elas necessariamente teriam de ser 

questionadas numa perspectiva feminista pós-estruturalista. Talvez elas devam ser 

questionadas, em qualquer perspectiva feminista crítica contemporânea que se pretenda mais 

inclusiva‖ (LOURO, 1997, p. 116). 

Além disso, aponta para o fato de que algumas críticas recaem sobre a aparente 

―negação do poder que estaria subjacente a tais pedagogias‖, pela impossibilidade de se 

conceber que as salas de aula feministas possam ter abolido as relações de poder, exatamente 

pelo fato de não haver sociedade livre do exercício do poder. Fato curioso em se tratando de 

um campo teórico onde a diferença é um conceito central, minimizam-se as diferenças e 

supõem que todos os sujeitos são iguais, que todos exercitam o poder com a mesma 

intensidade, dominam saberes que são igualmente legitimados e reconhecidos socialmente. E 

acrescenta: 
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[...] A pedagogia feminista também põe em ação outro dualismo: de um 

lado, uma concepção masculina de docência, ligada ao conhecimento e à 

autoridade, e, de outro, uma concepção feminina ou feminista de docência, 

ligada ao apoio e ao estímulo. No pólo do apoio e estímulo é possível 

perceber uma figura que se aproxima da representação mais convencional de 

professora. [...] Algo que se ligaria a uma espécie de feminismo da ‗boa 

moça‘: uma professora que seria de certa forma, dessexualizada e 

recondicionada como um sujeito maternal nutridor (p. 118). 

 

 

Sua crítica sugere a construção ―de uma prática educativa não-sexista‖, na medida em 

que as práticas educativas se dão dentro das relações de poder, ―essa terá que se fazer a partir 

de dentro desses jogos de poder‖ (op. cit.). 

Rosemberg (2001, p. 525) lembra que as sociedades são estruturadas em torno de 

relações de dominação, entre as quais as relações de gênero, e consideram as atividades 

associadas ao masculino como superiores às atividades associadas ao feminino, 

independentemente do sexo das pessoas que as executem. 

Sua posição é que se faz necessário contrapor-se a esse tipo de argumentação e 

demonstrar que não são propriamente as características sexuais, mas a forma como essas 

características são representadas ou valorizadas. É aquilo que se diz ou se pensa sobre elas 

que vai constituir, efetivamente, o que é feminino ou masculino em uma dada sociedade e em 

um dado momento histórico. Para que se compreendam o lugar e as relações de homens e 

mulheres numa sociedade, importa observar não exatamente seus sexos, mas sim tudo o que 

socialmente se construiu sobre os sexos. 

Neste sentido, mas sob outro enfoque, Walkerdine (2007), em suas constatações sobre 

os argumentos de diferenciação identitária e a aprendizagem da matemática, mostra que o 

bom desempenho na matemática tem sido associado a uma indicação do sucesso em 

raciocinar, onde as explicações admitem o sucesso das meninas, mas afirma que esse êxito 

baseia-se no fato de elas seguirem regras consideradas menores ou inferiores, na memorização 

e no cálculo, e não na compreensão, na apropriação desse conhecimento. 

Em sua análise, as afirmações de professoras sobre o desempenho de meninos e 

meninas nas atividades de matemática negam o sucesso das meninas tanto ao anunciarem que 

meninas apenas seguem regras, quanto na afirmativa de que são boas quando comparadas 

com meninos desobedientes. 

Com base nos estudos de Michel Foucault, esta autora apresenta uma importante 

constatação a respeito da argumentação biológica de diferenciação ao afirmar que os 

argumentos derivados de Foucault podem ajudar-nos a começar a desconstruir essa verdade 
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sobre as meninas. E sugere que somente se compreendermos sua produção histórica e sua 

efetividade será possível ir além dela. Mapeia antecedentes históricos afirmando que as 

mulheres não possuem uma aptidão para raciocinar ou ‗mentes matemáticas‘ e documenta 

como e por que esses argumentos que a sustentam têm tal força com vistas a desafiá-los. E 

acrescenta: 

 

Desde o Iluminismo, senão antes, o conceito cartesiano de razão tem estado 

profundamente imbricado em tentativas de controlar a natureza. A 

racionalidade foi escolhida para ser um tipo de renascimento do eu pensante, 

sem a intervenção de uma mulher. O eu racional era profundamente 

masculino, um eu do qual a mulher havia sido excluída, seus poderes 

considerados não apenas inferiores, mas também subservientes. O sujeito 

‗pensante‘ era macho; a fêmea fornecia o suporte biológico para a procriação 

e serviços voltados à possibilidade do ‗homem‘. [...] Contudo ―a natureza 

feminina‖ não preexiste ao desenvolvimento das doutrinas, campos de 

conhecimento e práticas científicas que a produziram. Nesse sentido, a 

verdade de afirmações científicas não é descoberta: ela é produzida 

(WALKERDINE, 2007, p. 13). 

 

 

Dizendo de outra maneira, seu argumento é que ideias sobre razão e raciocínio não 

podem ser compreendidas historicamente à parte de considerações sobre gênero. 

Assim, a presente pesquisa se insere nesse debate na medida em que investe numa 

análise dos discursos sobre feminilidade na pós-modernidade, em um mundo onde as questões 

são dinamizadas e redirecionadas, pois a comunicação expõe a sua própria constituição de 

categorias ao se expressar e as matrizes de inteligibilidade do discurso social – tudo dito e 

escrito, tudo que se imprime; tudo que se diz publicamente ou se represente hoje na mídia 

veicula imagens: as novelas, os romances, as revistas, os jornais, a internet, etc., são textos 

que compõem um mosaico que integra a maneira de se perceber o mundo e a si mesmos, 

espaços de circulação de narrativas, lugares de processos de subjetivação (SWAIN, 2001, p. 

68). 

De modo mais específico, interessa-nos problematizar sobre as narrativas que 

associam a feminilidade a um modelo de comportamento feminino ou a uma maneira de ser 

mulher; narrativas que polarizam homem e mulher com base em suas diferenças psicológicas 

e biológicas, impondo assim um deslocamento de significados. Pois, seja no âmbito do senso 

comum, seja revestida por uma linguagem científica, a distinção biológica, ou melhor, ―a 

distinção sexual, serve, na verdade, para justificar a desigualdade social‖ (LOURO, 1997, p. 

20). 
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2.1.3 Pedagogia como cultura, Cultura como pedagogia 

 

O conceito de ―pedagogias culturais‖, usado por estudiosos como Giroux (1995), não 

se refere estrita ou especificamente a um conjunto de estratégias e habilidades a serem 

empregadas para ensinar conteúdos específicos no âmbito da educação formal mas considera 

a ―ampla gama de modos simbólicos de produção – imagens eletronicamente produzidas, 

textos escritos, falas e ações, como influentes que constroem significados e operam no 

contexto de uma diversidade de lutas sociais e modos de contestação‖ (GIROUX, 1995, p. 

133). 

Nessa perspectiva, mesmo entendendo que todas as pedagogias sejam culturais, faz-se 

necessário, neste estudo, o uso dessa denominação com o fim de distinguir das pedagogias 

escolares sob a afirmação de que as pedagogias culturais contemporâneas dizem respeito às 

pedagogias praticadas para além do espaço escolar. 

Associado a este entendimento, Giroux (1995, p. 154), em ―Memória e pedagogia no 

maravilhoso mundo da Disney‖, ao discutir sobre as perspectivas de análise da relação entre 

pedagogia, política e cultura, argumenta em favor de reconhecer textos culturais que 

mobilizam versões particulares do passado, com vistas à ampliação da compreensão dos 

locais onde a pedagogia do poder é usada para produzir narrativas, representações e estórias 

particulares sobre o que está autorizado a falar, sob quais condições e no interesse de quem. 

Isso significa ampliar o significado e a prática da pedagogia para além das fronteiras da 

escola. 

Kellner (2001, p. 9) inicia ―A Cultura da mídia‖ discutindo sobre a centralidade da 

cultura da mídia na contemporaneidade; argumenta que há uma cultura veiculada pela mídia 

cujas imagens, sons e espetáculos ajudam a urdir o tecido da vida cotidiana, dominando o 

tempo de lazer, modelando opiniões políticas e comportamentos sociais e fornecendo o 

material com que as pessoas forjam sua identidade. O rádio, a televisão, o cinema e os outros 

produtos da indústria cultural fornecem os modelos daquilo que significa ser homem ou 

mulher, bem-sucedido ou fracassado, poderoso ou impotente. 

Em sua análise, a cultura da mídia também fornece o material com que muitas pessoas 

constroem o seu senso de classe, de etnia e raça, de nacionalidade, de sexualidade, de ―nós‖ e 

―eles‖. Ajuda a modelar a visão prevalecente de mundo e os valores mais profundos: define o 

que é considerado bom, mau, positivo ou negativo, moral ou imoral. E as narrativas e as 

imagens veiculadas pela mídia fornecem os símbolos, os mitos e os recursos que ajudam a 
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constituir uma cultura comum para a maioria dos indivíduos em muitas regiões do mundo de 

hoje. 

Assim, no dizer de Kellner (2001, p. 10), ―a cultura veiculada pela mídia fornece o 

material de criação das identidades através das quais os indivíduos se inserem nas sociedades 

tecnocapitalistas contemporâneas, produzindo uma nova forma de cultura global‖. 

Com base nessa perspectiva, o currículo da mídia não tem nenhum caráter impositivo, 

pois, em consonância com a afirmativa de Costa (2005, p. 20), ―chegamos e aderimos a este 

por interesse ou deleite. E através dele nos informamos e somos ensinados sobre o mundo, os 

outros e sobre nós mesmos‖. 

Dessa forma, podemos afirmar que tudo o que nos passa alguma coisa pode ser 

considerado um texto. ―E nossa formação implica, necessariamente, nossa capacidade de 

escutar e ler o que essas coisas têm a nos dizer, como uma relação de produção de sentido‖ 

(LARROSA, 1994, p. 133). 

Compartilhamos a percepção de que os produtos midiáticos, em seu discurso, 

propõem representações sobre o gênero feminino; entendemos por representação todas as 

narrativas, o dizer algo sobre, o atribuir sentidos. Segundo Giroux (1995, p. 155), ―as imagens 

eletronicamente mediadas, especialmente a televisão e o filme, representam uma das armas 

mais potentes da hegemonia cultural no século XX‖. 

O conceito de ―representação‖, no sentido em que está sendo apreendido, é 

fundamentalmente pós-estruturalista; tal como anunciamos anteriormente, ―compreendida 

como aquelas formas de inscrição através das quais o Outro é representado, ou seja, a 

representação é aquilo que se expressa num texto literário, numa pintura, numa fotografia, 

enfim, numa telenovela‖ (SILVA, 2005, p. 127). 

Assim, ao apresentar as identidades, reinventando-as, a mídia estabelece uma 

esquematização das coisas com a simplificação de fenômenos culturais, banalizando-os ou 

mistificando-os em suas narrativas. Em tempo, representar se define como sendo uma maneira 

de falar de identidades. 

Como já fora afirmado em outra seção deste texto dissertativo, o conceito de 

identidade está sendo entendido sob a concepção de sujeito pós-moderno, o qual não tem uma 

identidade fixa, essencial ou permanente. 

Compreende-se assim que ―as identidades resultam de sedimentações das diferentes 

identificações ou posicionamentos que adotamos e procuramos vivenciar como se viessem de 

‗dentro‘, mas que são, sem dúvida, ocasionados por uma mistura especial de circunstâncias, 
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sentimentos, histórias, etc. Algo formado ao longo do tempo, através de processos conscientes 

e inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no momento do nascimento‖ 

(HALL, 2000, p. 38).  

Nessa visão de identidade: identidades múltiplas, plurais, onde ao mesmo tempo, se é 

mulher, professora, mãe, filha, negra, índia ou branca, heterossexual ou homossexual, o 

conceito de gênero é compreendido como constituinte da identidade dos sujeitos, o qual 

―transcende ao simples desempenho de papéis, mas faz parte do sujeito, constituindo-o‖ 

(LOURO, 1997, p. 25). Em nosso caso, a identidade, além de central, é um conceito 

complexo e que precisa ser mais bem formulado para darmos seguimento a essa discussão. 

Em Identidade e diferença, Silva (2009, p. 55) busca problematizar a questão da 

identidade, da subjetividade com vista a evitar a sobreposição dos termos que por vezes 

ocorre. 

A subjetividade supõe a compreensão que temos do nosso eu; envolve os pensamentos 

e as emoções conscientes ou inconscientes sobre quem somos nós, em outras palavras, a 

concepção de quem somos nós. No entanto, ―vivemos a nossa subjetividade em um contexto 

social no qual a linguagem e a cultura dão significado à experiência que temos de nós 

mesmos‖ e também adotamos uma identidade. 

Os discursos convocam os sujeitos para assim dar sentido a um conjunto de 

enunciados construídos, ou seja, ―os sujeitos são sujeitados ao discurso e eles próprios 

acabam por assumi-lo como indivíduos que, dessa forma, se posicionam a si próprios‖. Isso 

quer dizer que as nossas identidades são constituídas do elenco de posições que assumimos e 

com as quais nos identificamos. Mas não apenas isso, a identidade também é constituída 

―dentro de processo de produção simbólica e discursiva‖ (ibidem, p. 80), na medida em que a 

identidade só tem o seu sentido em relação com uma cadeia de significação formada por 

outras identidades que, por sua vez, não são fixas ou predeterminadas. Não são definidas, mas 

impostas, disputadas nas relações sociais hierárquicas. 

Pensando com Silva (ibidem, p. 82), o que está em disputa são a afirmação da 

identidade e a enunciação da diferença, colocando em jogo o acesso aos bens sociais – ―o 

poder de definir a identidade e de marcar a diferença não pode estar separado das relações 

mais amplas de poder‖, de demarcar as fronteiras, distinguir, eleger, classificar – atribuir 

valores de oposição: branco/negro; heterossexual/homossexual; normal/anormal; 

masculino/feminino. São esses outros que ameaçam a identidade hegemônica, mas, ao mesmo 

tempo a alimentam, ―sem cuja existência ela não faria sentido‖. 
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A produção de identidades sociais e culturais acontece no interior das práticas 

culturais, não sendo assim algo dado pela natureza, mas, ―ela é objeto de uma incessante 

construção‖ (SILVA, 2006, p. 25). 

Por esse motivo, continua o autor, deve-se pensar na identidade como uma produção, 

que não está nunca completa, que está sempre em processo, e é sempre construída no interior, 

e não fora, da representação, sendo importante também pensar que esse processo de formação 

de identidade existe em relação – ―Sou o que o outro não é; sou o que o outro é. Identidade e 

alteridade são, assim, processos inseparáveis‖ (ibidem, p. 26). 

É preciso lembrar que as relações de alteridade são e precisam ser relações de poder, 

onde a diferença não se estabelece de forma isolada. Dizendo com Silva (2006, p. 26), ―ela 

depende de processos de exclusão, de vigilância de fronteiras, de estratégias de divisão. A 

diferença nunca é apenas e puramente diferença, mas, também é fundamentalmente 

hierarquia, valoração e categorização‖. 

Em sua opinião, é essa hierarquização que permite afirmar que o que é superior e o 

que é inferior se estabelecem a partir de posições de poder. As relações de diferença cultural 

não são, nunca, simétricas. Na medida em que as identidades são categorias inerentemente 

sociais e políticas, mais que uma essência, é uma relação e um posicionamento. A sociedade 

não está, assim, formada simplesmente de soma de identidades culturais que preexistam às 

relações de poder que as constituem. 

Nessa perspectiva, pois, a identidade não está constituída em torno de um núcleo de 

autenticidade, de uma experiência cultural primordial, que definiria as experiências culturais. 

A própria diferença é sempre o resultado – nunca definitivo – de um processo de construção. 

A identidade cultural é fundamentalmente histórica. 

No jogo da política de identidade, diferentes grupos reivindicam a participação e o 

direito de voz, o que coloca em evidência a emergência em se discutir a questão da identidade 

social. A política de identidade está no centro das disputas por representação, pois, há a 

emergência de novas identidades sociais (dantes reprimidas), o que acaba por colocar em 

xeque a identidade hegemônica do sujeito moderno: masculino, branco, heterossexual. 

―Mudanças estruturais alteram radicalmente a paisagem cultural em que esta identidade 

reinava soberana, assentada numa posição aparentemente firme e segura. Essa localização é 

abalada, essa identidade hegemônica entra claramente em crise‖ (SILVA, 2006, p. 27). 

É preciso dizer que nesse jogo os processos educativos estão sendo vistos aqui como 

centrais no processo contínuo de formação de identidades sociais e culturais, onde o currículo, 
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como um espaço de significação, está implicado nesse processo, nas relações de inclusão, 

exclusão, classificação de sujeitos, na disputa por um lugar social, ou seja, ―nas relações de 

poder, em que se definem e se constroem, as identidades sociais que dividem o mundo social‖ 

(ibidem). 

 

Como política curricular, como macrodiscurso, o currículo tanto expressa as  

visões e os significados do projeto dominante, quanto ajuda a reforçar, a dar-

lhes legitimidade e autoridade. Como microtexto, como prática de 

significação em sala de aula (por exemplo), o currículo tanto expressa essas 

visões e significados, quanto contribui para formar as identidades sociais que 

lhes sejam convenientes – o currículo é sempre um empreendimento ético e 

político (SILVA, 2006, p. 28). 

 

 

Não podendo ser visto como um espaço de transmissão de conhecimentos, mas um 

espaço onde entrecruzam práticas de significação, de identidade e poder, está envolvido 

naquilo que nos tornamos ou nos tornaremos, ―o currículo produz, o currículo nos produz‖ 

(ibidem). 

Nesta acepção, o discurso curricular da política cultural apresenta para esta dissertação 

uma visão de currículo e pedagogia que inscreve o currículo na produção de significados e 

valores culturais, na medida em que o currículo não está simplesmente envolvido com a 

transmissão de conhecimentos específicos. ―O currículo é um local onde ativamente, se 

produzem e se criam significados sociais e estreitamente ligados a relações de poder e 

desigualdade‖ (SILVA, 2005, p. 55). 

Para abordar sobre a produção de discursos sobre a feminilidade sob uma perspectiva 

pós-estruturalista do currículo e a mídia televisiva como uma pedagogia cultural, a pesquisa 

em tela se apóia nos estudos de Fischer (1976, 2001, 2002a, 2002b); Kellner (2001); Lopes 

(2002); Martin-Barbero (2001, 2008); Sarlo (1997, 2004), por constituírem-se em um 

conjunto de estudos que tomam a mídia e, mais especificamente a mídia televisiva, com esse 

propósito. 

Na sociedade contemporânea a tevê é parte integrante de sofisticados processos de 

veiculação e de produção de significados, de sentidos, os quais, por sua vez, ―estão 

relacionados a modos de ser, de pensar, conhecer o mundo e de se relacionar com a vida‖ 

(FISCHER, 2002a, p. 154). 

Fischer (1976, p. 70) afirma que a televisão opera em sua materialidade discursiva 

como um lócus privilegiado de informação e de ensino, um gerador e veiculador de discursos, 
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de comunicação, informação e formação e, como tal, construtor de sujeitos sociais, a partir de 

uma cotidianização de uma relação complexa entre elementos do público e da intimidade. E, 

por meio da construção da linguagem das tramas audiovisuais, delineiam-se diferentes 

estratégias comunicativas de informar e simultaneamente formar a sociedade. A telenovela se 

configura, assim, como ―um texto de ficção que pode, em alguns momentos dirigir-se ao 

telespectador por meio de várias narrativas‖ (op. cit.). 

Kellner (2001, p. 11), ao discutir sobre os modos de existência e princípios 

organizadores da cultura da mídia, afirma: 

 

Numa cultura contemporânea em que a mídia, os meios dominantes de 

informação e entretenimento são uma fonte profunda e muitas vezes não 

percebida de pedagogia cultural, contribuem para nos ensinar como nos 

comportar, pensar e sentir, no que acreditar temer e desejar – e o que não. 

[...] A cultura da mídia integra os processos de formação de identidades, mas 

ao mesmo tempo é algo novo na aventura humana. 

 

 

Concordamos com Fischer (2002b, p. 90) quando propõe uma urgente e necessária 

análise do discurso midiático com vistas a compreender este tipo de linguagem que tem uma 

intencionalidade didática e presença no nosso cotidiano. 

No âmbito das pesquisas educacionais, este movimento significa mergulhar em um 

tipo específico de linguagem que conta com um conjunto expressivo de materiais, na 

expectativa de dar conta dessas paisagens imaginárias de nosso tempo. Materiais estes que 

têm uma presença efetiva no cotidiano dos sujeitos sociais, dos alunos, meninos e meninas, 

crianças, adolescentes, dos professores e professoras, com os quais interagimos no cotidiano 

escolar. Ou como propõe Silva (1995, p. 54), 

 

Precisamos aprender a ler essas imagens, essas formas culturais fascinantes e 

sedutoras cujo impacto massivo sobre nossas vidas apenas começamos a 

compreender e que a educação certamente deveria prestar atenção a essa 

nova cultura, tentando desenvolver uma pedagogia crítica que estivesse 

preocupada com a leitura de imagens. 
 

 

Com o objetivo de caracterizar o gênero telenovela, Lopes (2002) define a telenovela 

como um gênero ficcional representativo da modernização tardia por combinar o tradicional e 

o moderno, um produto cultural híbrido que possui uma matriz narrativa popular e ativadora 

de competência cultural e técnica. E acrescenta: 
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Além disso, a concepção de gêneros ficcionais como modelos dinâmicos, 

capazes de assimilar as variações que historicamente se impõem, tornou-se 

fundamental para o entendimento das telenovelas brasileiras. [...] Assim o 

conceito de gênero é entendido como mediação, matriz cultural, estratégia de 

comunicabilidade, e a cultura é concebida como dimensão híbrida (ibidem, 

p. 76). 

 

Dessa forma, essas posições possibilitam afirmar que a mídia, e em particular a mídia 

televisiva, não pode ser vista como apenas tendo um caráter fútil, alienante, uma vez que se 

constitui em um espaço de construção de identidades e subjetividades sob determinada lógica 

discursiva na medida em que não apenas veicula, mas constrói discursos e produz significados 

e sujeitos. 

No Brasil, a televisão surge como meio técnico, enquanto forma de produção, 

circulação e consumo de produtos, que a distinguia das outras mídias, no sentido de transmitir 

em sincronia com sua recepção, sons e imagens de forma simultânea ao evento ocorrido em 

seu tempo real, o que foi ao longo dos tempos sendo sofisticada pelas inovações tecnológicas 

como o vídeotape, que conferiu mais flexibilidade à produção e ao processo de retransmissão 

em cadeia; o satélite que alargou ainda mais esse espaço ligando o Brasil ao mundo. 

Os estudos desenvolvidos por Martín-Barbero (2001, 2008) revelam que até meados 

dos anos de 1970 os seriados norte-americanos dominavam de forma esmagadora a 

programação de ficção nos canais de televisão latino-americanos. 

No entanto, no final desse mesmo ano, a situação começou a mudar e, durante os anos 

1980, a telenovela nacional em vários países, assim como no Brasil, passa a ocupar um lugar 

determinante na produção televisiva com a devida apropriação do gênero em cada país. O 

cinema marcou muito forte e positivamente a produção televisiva ao passo que se questiona se 

a telenovela incorporou ou não significativamente a experiência cinematográfica. Sobre isso 

falaremos mais adiante, quando abordaremos a constituição ou estrutura desse gênero. 

Vale salientar que a consolidação da dramaturgia como indústria televisiva esteve 

implicada em esquemas dramáticos de cruzamentos entre a televisão e outros campos 

culturais como a literatura, o cinema, a radionovela, que circunscreve às exigências da nova 

indústria cultural sua conformação ao mercado e a sua legitimação como gênero midiático. 

Neste cenário de impasses ambíguos, a telenovela brasileira se consolida como uma 

narrativa ―moderna‖. Este termo é apresentado por Martin-Barbero (2001, p. 120) que o 

define como sendo aquela narrativa que, sem romper de todo o esquema melodramático, irá 
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incorporar um realismo e o encontro do gênero com a história e com algumas matrizes 

culturais. 

É preciso lembrar que as indústrias culturais operam a partir das exigências de 

mercado, assim como do peso que a indústria audiovisual possa ter no processo de 

globalização na sociedade ocidental, latino-americana, pois, ―as mídias televisivas jogam no 

terreno estratégico das imagens que de si mesmos fazem os povos e com as que se fazem 

reconhecer pelos demais povos‖ (MARTIN-BARBERO, 2001, p. 112). 

Nesta perspectiva, mas em outra direção, o autor, inspirado em Bakhtin, define o 

gênero telenovela como ―um relato no qual o autor, o leitor e as personagens trocam 

constantemente de posições, um intercâmbio entre relato e vida, uma conexão do espectador 

com a trama, uma retroalimentação‖. 

Esta definição apresenta uma estreita relação da posição de Martin-Barbero (2008) em 

“Dos meios às mediações” com esta, na medida em que a telenovela é tomada por este autor 

como mediação, ou seja, ―como matriz cultural e estratégia de comunicabilidade, sendo, ao 

mesmo tempo, parte constitutiva do meio – televisão e elemento essencial de expressão do 

cotidiano vivido pelos sujeitos‖ (ibidem, p. 294). 

Nesta pesquisa, a mídia televisiva em sua pedagogia cultural está sendo analisada a 

partir da ótica da análise dos estudos de mediações, ou seja, dos lugares dos quais provêem as 

construções que delimitam e configuram a materialidade social e a expressividade cultural da 

televisão. 

Essa materialidade social se apresenta de três formas: na cotidianidade familiar, ou 

seja, a família como espaço das relações estreitas e da proximidade com a simulação do 

contato e a retórica do direito – trata-se da irrupção do mundo da ficção e do mundo do 

espetáculo no espaço da cotidianidade e da rotina. E para facilitar o trânsito entre a realidade 

cotidiana e o espetáculo ficcional, recorre a dois intermediários: um personagem retirado do 

espetáculo popular, o animador ou apresentador, e o tom que fornece o clima exigido, 

coloquial. É esse tom coloquial que faz do transmissor um interlocutor, ou melhor, aquele que 

interpela a família convertendo-a em seu interlocutor. 

Na televisão predomina a proximidade e a magia de ver, aquela que reproduz a 

sensação de imediato, traço que dá forma ao cotidiano. Os rostos da televisão são próximos, 

amigáveis; nem fascinantes, nem vulgares. Um discurso que familiariza. 

A temporalidade social é outro constituinte da cotidianidade. Ao invés de um tempo 

que é medido, que transcorre, a matriz cultural do tempo organizado pela televisão é a da 
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repetição, de um tempo repetitivo, que começa e acaba para começar, um tempo feito de 

fragmentos. Cada programa, cada texto televisivo remete seu sentido ao cruzamento de 

gêneros e tempos. Cada gênero pertence a uma família de textos que se replicam e reenviam 

uns aos outros nos diferentes horários do dia da semana. Sobre o tempo ocupado, cada texto 

remete à sequência horária daquilo que o antecede e daquilo que o segue, ou àquilo que nos 

aparece em outros dias, no mesmo horário. 

E, por fim, na competência cultural, a qual diz respeito à relação televisão/cultura e se 

o que ela pode ser considerada cultura ou não, Martin-Barbero recorre a Benjamin ao se 

referir à fotografia, para afirmar que é a própria noção de cultura, sua significação social, o 

que está sendo transformado pelo que a televisão produz e em seu modo de reprodução. É a 

partir de seus gêneros que a televisão ativa a competência cultural e à sua maneira dá conta 

das diferenças sociais que a atravessam, e em particular os que articulam séries narrativas, 

pois, se constitui em uma importante mediação entre as lógicas de produção e a de consumo 

televisivo, entre o formato e os modos de uso. 

No entendimento de Martin-Barbero (2001, p. 150), a telenovela é o artefato cultural 

que mais se aproxima de uma matriz narrativa. Além de ser ativadora de competências 

culturais e técnicas, pois, ao mesmo tempo em que se aproxima da narração e por isso 

conserva forte ligação com a cultura oral, explora o universo das lendas e heróis, os contos de 

terror e de mistério que se deslocam do campo para a cidade. 

Entretanto, como gênero ficcional, a telenovela sofreu mudanças e adaptações 

até chegar ao formato com que se apresentam atualmente. Sua estrutura é bem mais complexa 

do que parece e pouco se relaciona com a do cinema, com a do teatro ou a da radionovela. 

Em meados da década de cinquenta, o tradicional "dramalhão" cede espaço a outro 

eixo dramático: a adaptação de textos estrangeiros. Autores consagrados pela literatura 

mundial como Julio Verne, Alexandre Dumas e Victor Hugo tiveram seus textos adaptados 

para a telenovela brasileira, entre eles Os três mosqueteiros e o Corcunda de Notre 

Dame, escritos por Dumas e Vitor Hugo, respectivamente, e produzidos e exibidos pela TV 

Tupi em 1957. 

A década de cinquenta, na televisão brasileira, é conhecida como a época do 

improviso e o de fazer "ao vivo". Ainda fortemente marcada pelas tradições da radionovela, a 

telenovela vai aos poucos se libertando do improviso e das "entonações" típicas do rádio para 

dar espaço ao profissionalismo e a uma qualidade de produção que iria despontar na década 
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seguinte. O rádio, sem dúvida, representou uma espécie de laboratório para diversos autores 

de telenovelas. 

Com o advento do vídeo tape em 1960, o desenvolvimento da televisão ganha novos 

rumos, pois já era possível a gravação de sons e imagens, possibilitando a produção em série, 

algo que parecia impossível. É neste contexto que a telenovela - exibida em capítulos diários - 

surge confirmando a hegemonia que a televisão exerceria a partir dali em relação aos demais 

veículos de comunicação. O folhetim sai, portanto, do rodapé dos jornais, faz carreira nas 

ondas do rádio e ganha, por fim, o horário nobre da televisão com o lançamento da novela, em 

1963, pela TV Excelsior 2-5499 ocupado, escrita por Dulce Santucci, baseada no texto 

original de Alberto Migre. 

E em 1964, a novela O Direito de Nascer constitui um marco na história da telenovela 

no Brasil. Este texto original cubano escrito por Félix Caignet adaptado para a televisão tem 

elementos que mesclam sofrimento e superação. 

Foi a partir de Beto Rockfeller da TV Tupi, exibida em 1968 com um ano de duração, 

que diversas outras histórias foram criadas buscando temas que contemplassem situações que 

se identificassem, de alguma forma, com a população brasileira durante a década de setenta. 

A partir da década de 1970, a Rede Globo de televisão se consolida como a maior 

produtora do gênero buscando imprimir na telinha o que ela própria convencionou chamar de 

Padrão Globo de Qualidade. Esta década consagra definitivamente a telenovela como o 

produto mais assistido pela população brasileira
16

. 

A década de 90 é conhecida como a era em que emissoras concorrentes tentam ganhar 

uma fatia do bolo publicitário proporcionado pela produção de telenovelas. A extinta TV 

Manchete apresentou Pantanal de Benedito Rui Barbosa e Xica da Silva de Walcir Carrasco, 

enquanto o SBT não mediu esforços para produzir Éramos Seis de Silvio de Abreu. Já a Rede 

Globo fecha a década com o grande sucesso O Rei do Gado de Benedito Rui Barbosa. 

Com a extinção da TV Manchete e o recuo do SBT em produzir novelas nacionais 

retomando sua trajetória em exibir títulos mexicanos ou textos adaptados, a audiência da 

                                                 
16

 Nesta época, há uma ampliação na produção de dramaturgia pela Rede Globo com grande sucesso de 

audiência, dentre as quais estão as telenovelas Irmãos Coragem (Janete Clair), O Bem Amado (Dias 

Gomes), Selva de Pedra (Janete Clair), Gabriela (Walter George Durst). Saramandaia (Dias Gomes), Escrava 

Isaura (Gilberto Braga), Pecado Capital (Janete Clair) e Dancin’ days (Gilberto Braga). Ao ponto de os anos 

de 1980 ser considerada a década em que a telenovela colhe os frutos plantados na década anterior e reina 

absoluta no gosto popular. Nesta década, destacamos Guerra dos Sexos (Silvio de Abreu), Os imigrantes 

(Benedito Ruy Barbosa), Roque Santeiro (Dias Gomes), Dona Beija (Wilson Aguiar Filho), Vale 

Tudo (Gilberto Braga) e Que Rei sou Eu? (Cassiano Gabus Mendes). Informações do Centro de Estudos de 

Telenovela – CETVN: http://www.eca.usp.br/nptn 
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telenovela tende a ficar com sua maior produtora, a Rede Globo. As questões da realidade 

ganham cada vez mais espaço na dramaturgia da Rede Globo que divulga ações do chamado 

merchandising social nas novelas O Clone de Glória Perez, Mulheres Apaixonadas e Páginas 

de Vida de Manoel Carlos. 

Esse breve panorama, por um lado, permite identificar as mudanças na estrutura e no 

conteúdo das chamadas produções seriadas, dentre as quais está a telenovela, e por outro, 

perceber as diversas estratégias de linguagem que a televisão se utiliza para manter-se, como 

propõe Fischer (2001, p. 5), como um locus privilegiado de informação e educação e na 

captura do telespectador. 

Em sua estrutura, a telenovela como temos hoje é uma história dividida em capítulos, 

assim como a minissérie e o seriado, contudo, nesse caso, o seguinte é continuação do 

anterior; o sentido geral do conjunto é previsto inicialmente, e seu desenrolar, seu desenlace 

não são previamente decididos; durante seu desenvolvimento, pode receber novos 

personagens e dar novos direcionamentos para as várias tramas que compõem o todo, afirma 

Sadek (2008, p. 33). 

É uma narrativa contemporânea que trabalha com várias tramas ao mesmo tempo. 

Cada trama interna apresenta continuidade, mas o fato de algumas partes obedecerem a certos 

princípios não significa que o todo também obedecerá. Sadek (2008) lembra que ―são muitas 

tramas concomitantes que interferem umas nas outras, de modo que não pode falar em 

conflito único nem em continuidade de ação na telenovela como um todo, tampouco de 

regularidade‖ (ibidem, p. 47). Pode-se, no máximo, falar de continuidade em uma trama 

específica, como em A Indomada
17

, de 1997, que articulava em sua trama questões sócio-

políticas do Brasil dos anos de 1990 com o mistério da lenda do Cadeirudo em um jogo de 

linguagem que mistura sotaques e inserções idiomáticas inglesas. 

Como literatura dialógica, constitui um relato onde o autor, o leitor e personagens 

trocam constantemente de posições, um intercâmbio entre narrativa e vida, entre o que faz o 

ator/atriz e espectadores/espectadoras. No dizer de Martin-Barbero (2008, p. 308), são 

―aspectos que sinalizam a identidade de uma nova espécie literária que se mantém aberta a 

reações, desejos e reações do público‖. Ou seja, ―intercâmbio que é confusão entre relato e 

                                                 
17

 Descrição apresentada em Vivendo com a Telenovela (2002), texto resultante da realização de uma pesquisa 

integrada intitulada: Recepção de telenovela: uma exploração metodológica, sobre o processo de recepção da 

telenovela A Indomada de 1997 com quatro famílias na cidade de São Paulo, sob a coordenação da Dra. Maria 

Immacolata V. Lopes – PUC-SP. 
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vida, que conecta de tal maneira o espectador com a trama que este acaba alimentando-a com 

a própria vida‖ (2001, p. 150). 

Neste sentido, Lopes (2002) destaca que o espaço da cultura vem se convertendo nos 

últimos anos em um lugar fundamental de questionamento sobre sentidos implicados nos 

processos de modernização das sociedades. E acrescenta que, 

 

Na América Latina, e especialmente no Brasil, a televisão tem se mostrado 

um meio estratégico de modernização, cuja lógica empresarial se articula 

através de formas variadas de integração e de conflito com as demais lógicas 

sociais, e de onde resultam processos culturais e comunicativos marcados 

pela hibridação no sentido de Canclini
18

 (p. 78). 

 

 

Para Canclini, o incremento de processos de hibridação torna evidente que captamos 

muito pouco do poder se só registramos os confrontos e as ações verticais. O poder não 

funcionaria se fosse exercido unicamente por burgueses sobre proletários, por brancos sobre 

indígenas, por pais sobre filhos, pela mídia sobre os receptores. Porque todas essas relações se 

entrelaçam umas com as outras, cada uma consegue uma eficácia que sozinha nunca 

alcançaria. Mas não se trata simplesmente de que, ao se superpor umas formas de dominação 

sobre as outras, elas se potenciem. O que lhes dá sua eficácia é a obliquidade que se 

estabelece na trama. 

Da forma como se propõe a pesquisa em tela, assumir as narrativas ficcionais, a 

telenovela, como matrizes culturais diz respeito ao seu alcance e à sua presença na sociedade: 

 

É possível afirmar que os gêneros se constituem como mediação 

fundamental na relação entre produtores, produtos e receptores na cultura 

moderna. Pensar, portanto, na importância e significado dos gêneros 

ficcionais pressupõe, em um primeiro momento, deslocar a reflexão do 

espaço da realização estritamente literária, ampliar sua potencialidade e 

descobrir que eles ocupam outros lugares no campo da moderna produção 

cultural (LOPES, 2002, p. 245).  

 

Dentre os estudos que objetivam a problematização da mídia televisiva como artefato 

cultural e em seu ―dispositivo pedagógico‖ está Sarlo (2004). 

Em Cenas da Vida Pós-moderna, apresenta o conceito de televisibilidade, fenômeno 

que diz respeito ao estilo-padrão dos produtos televisivos sob um discurso seriado e uniforme, 

                                                 
18

 O autor pergunta: como discernir onde acaba o poder étnico e onde começa o familiar ou as fronteiras entre o 

poder político e o econômico? Às vezes é possível, mas o que mais conta é a astúcia com que os fios se 

mesclam com que se passam ordens secretas e são respondidas afirmativamente (CANCLINI, 1997). 
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com imagens pertencentes a um mesmo sistema de apresentação visual, o que as torna 

imediatamente reconhecíveis. 

 

Um conjunto de recursos técnicos e táticas de linguagem sob a marca de um 

discurso seriado, constituído por um fluido de atratividade, sob a marca dos 

elementos da repetição, da descontinuidade e do estilo padrão de 

apresentação visual, articula elementos discursivos e não discursivos e tem o 

controle remoto como seu principal dispositivo de poder, ainda que 

imaginário (SARLO, 2004, p. 154). 

 

E em estudo anterior, alerta para a questão do aprendizado que fazemos de uma 

espécie de ilusão de que tudo pode ser mostrado de maneira imediata, como se pudéssemos 

ter acesso a tudo sem qualquer tipo de ação humana, como se estivéssemos permanentemente 

diante dos acontecimentos e da vida ―ao vivo‖, como se aquilo ali fosse a própria e única 

realidade possível de ser acessada e que merece ser analisada.  

Na posição desta autora, os processos de comunicação e informação, os processos de 

produção, veiculação e recepção de produtos midiáticos precisam ser analisados levando-se 

em consideração as estratégias de construção desses produtos e as questões que dizem 

respeito à linguagem. 

É preciso lembrar que ao se levar em conta a virada linguística e cultural, práticas 

sociais e artefatos culturais são tomados como discursos, como práticas discursivas, práticas 

de significação que atribuem sentido ao mundo. As produções culturais e seus textos, como o 

texto televisivo, podem ser apreendidos como discurso, que ao descrever as coisas institui as 

próprias coisas. Linguagem e cultura estão estritamente imbricadas por meio das diversas 

formas de textos literários ou midiáticos, e a cultura, como afirma Costa (2002, p. 74), não é 

um componente subordinado a ela, é constitutiva de nossas formas de ser, de viver, de 

compreender e de explicar o mundo. Ou dizendo com Hall (2000, p. 13), ―toda prática social 

depende e tem relação com o significado: consequentemente, a cultura é uma das condições 

constitutivas de existência dessa prática, que toda prática social tem uma dimensão cultural e 

tem o seu caráter discursivo‖. 

Kellner (2001) defende a tese de que há uma cultura veiculada pela mídia ―cujas 

imagens, sons e espetáculos ajudam a forjar o tecido da vida cotidiana, dominando o tempo do 

lazer, modelando opiniões políticas e comportamentos sociais e fornecendo o material com 

que as pessoas forjam suas identidades‖ (ibidem, p. 8). 
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Para dar sustentação à sua posição sobre o que denominou de a cultura da mídia, o 

autor argumenta que o rádio, a televisão, o cinema e os outros produtos da indústria cultural 

fornecem os modelos daquilo que significa ser homem ou mulher, bem sucedido ou 

fracassado, poderoso ou impotente. Além disso, a cultura da mídia também fornece o material 

com que muitas pessoas constroem o seu senso de classe, de etnia e raça, de nacionalidade, de 

sexualidade, de nós e eles. E ajuda a modelar a visão prevalecente de mundo e os valores 

profundos: define o que é considerado bom ou mau, positivo ou negativo, moral ou imoral. E 

acrescenta: 

 

As narrativas e as imagens veiculadas pela mídia fornecem os símbolos, os 

mitos e os recursos que ajudam a constituir uma cultura comum para a 

maioria dos indivíduos em muitas regiões do mundo de hoje. A cultura 

veiculada pela mídia fornece o material que cria as identidades pelas quais 

os indivíduos se inserem nas sociedades tecnocapitalistas contemporâneas, 

produzindo uma nova forma de cultura global (ibidem, p. 9). 

 

Na posição de Fischer (2001, p. 16), com a qual concordamos, na contemporaneidade 

a mídia televisiva ―opera como uma espécie de processador do que ocorre no tecido social‖, 

na medida em que é convocada a dar visibilidade e significado à vida social, mediando o que 

acontece: ―tudo‖ deve passar por ela, ―tudo‖ deve ser narrado, mostrado, significado por ela. 

Para ela, não há dúvidas, por exemplo, de que a TV seria um lugar privilegiado de 

aprendizagens diversas; aprendemos com ela desde formas de olhar e tratar nosso próprio 

corpo até modos de estabelecer e de compreender diferenças de gênero, diferenças políticas, 

econômicas, étnicas, sociais, geracionais. 

Esse elenco de questões permite reafirmar a importância de integrar a leitura da 

linguagem audiovisual e, mais especialmente, a tevê, aos estudos do campo educacional, 

estabelecendo um diálogo com o contexto social; e investir na problematização das mais 

variadas formas de como somos educados, ou dizendo com Costa (2009, p. 18), ―como nos 

tornamos sujeitos de certo tipo em meio às pedagogias da cultura de nosso tempo, como 

investimos na construção de nós mesmos, de nossas subjetividades, inspirados e enleados em 

textos culturais‖.  

Neste capítulo, dentre as versões da teorização pós-crítica do currículo, interessaram a 

esta pesquisa os conceitos de Estudos Culturais e Currículo na abordagem das relações entre 

cultura e currículo, tomando o currículo escolar como território de produção e circulação de 

significados implicados em relações de poder, de Pedagogia cultural considerando os 

elaborados processos de veiculação e de produção de sentidos e significados, comprometidos 
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com a formação de identidades e subjetividades, e de Pedagogia feminista como um conjunto 

de estratégias, procedimentos e práticas educativas que estão implicadas nas relações de 

gênero. 
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CAPÍTULO 3 CAMINHOS INVESTIGATIVOS 

 

Estamos imersos nesses problemas e possibilidades, 

falamos e nos inquietamos a partir deles, como 

simples mortais, e como pesquisadores também 

(Fischer, Rosa Maria Bueno. In: Caminhos 

investigativos II, 2007). 

 

É sabido da complexidade de definir uma metodologia de investigação diante de uma 

pesquisa de abordagem qualitativa, em se tratando de uma pesquisa de gênero. 

Segundo Terragni (2005), pesquisas relativas a gênero dizem respeito ao masculino e 

ao feminino, porém, em sua maior parte implicam uma reflexão sobre as mulheres, sua 

identidade, trabalho e família. 

A pesquisa feminista é, principalmente, uma pesquisa de tipo qualitativo, o que não 

significa dizer que sejam postos de fora ou que não se faça uso de dados agregados, mas 

aponta para o fato de que a pesquisa feminista se orientou para o uso de entrevistas em 

profundidade, observação participante, pesquisa de intervenção, coleta de materiais 

biográficos, histórias de vida (TERRAGNI, 2005, p. 145). 

No entanto, é importante dizer da existência de estudos e pesquisas no campo dos 

estudos de gênero que têm usado de forma produtiva Estudos Culturais e Análise de Discurso 

(BARKER; GALASIÑSKI, 2001; GORE, 1994).  

No âmbito desta pesquisa, a utilização desses dois campos se configura em uma 

articulação que se mostra fecunda para analisarmos as regularidades do discurso da 

feminilidade nos enunciados do currículo da EJA e nos enunciados do currículo cultural da 

telenovela. 

 

3.1 Abordagem qualitativa – análise do discurso na perspectiva foucaultiana 

 

A pesquisa qualitativa, em seu surgimento, provocou uma ruptura no modo da 

produção científica: o que antes previa a produção de verdades passa a dar margem às 

questões mais processuais, de significação, subjetivas e até mesmo sentimentais das 

sociedades. A origem da pesquisa qualitativa emerge basicamente no século XIX, nos Estados 

Unidos, com a investigação social, principalmente em decorrência das grandes mudanças 

sociais da época. Bogdan e Biklen (1994, p. 20) afirmam que ―a urbanização e o impacto da 
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imigração em massa deram origem a vários problemas nas cidades: sanitários, de saúde 

pública, bem-estar e Educação‖. 

Nas primeiras décadas do século XX, a pesquisa qualitativa assume e incorpora 

metodologias cada vez mais distantes da perspectiva quantitativa e exata. Surgem os estudos 

de caso, as observações e entrevistas em profundidade, estudos etnográficos, historia oral, 

bem como documentos como cartas e fotografias na composição do método e do campo. 

Em seu quadro teórico, de acordo com Melucci (2005, p. 25), tem ocorrido uma 

enorme mudança nas pesquisas qualitativas nas últimas três décadas no que se refere ao 

interesse e a um debate cada vez mais crescente relacionado aos métodos das pesquisas 

qualitativas nas ciências sociais. 

Esta mudança tem raízes nas diversas modalidades com que nos referimos às questões 

sociais contemporâneas, processos de individualização das sociedades complexas, produzindo 

um sujeito autônomo com novos papéis e relações. Melucci (2005) elenca alguns processos 

gerais que caracterizam as sociedades complexas, tais como a experiência do indivíduo, a vida 

cotidiana, o consumo, o mercado dos bens, a cultura e o corpo tornando-se um objeto de 

atenção. 

A pesquisa qualitativa desenvolve-se a partir do conhecimento particular, de uma 

função geral, de uma redefinição epistemológica de suas características na centralidade da 

linguagem, de uma redefinição profunda da relação entre o observador e o campo, de uma 

dupla hermenêutica, ou seja, de interpretações e relações de poder. 

Acrescenta-se a estas questões o fato de que, a partir dos anos de 1980, as pesquisas 

no campo da comunicação lançam seu interesse pela análise qualitativa. Dessa forma pesquisa 

de abordagem qualitativa fornece grandes contribuições nas análises de verificação sobre o 

conteúdo da mídia, revelando-se, de acordo com Sasson (2005, p. 195), ―como pertinente e 

interessante também em relação a muitos outros gêneros textuais‖. 

Nessa redefinição, o autor nos apresenta algumas premissas importantes como a 

centralidade da linguagem no sentido de que tudo o que é dito, é dito para alguém em algum 

lugar; a redefinição da relação, observador e seu campo; a duplicidade da hermenêutica à qual 

a pesquisa social está unida, valorizando não a produção do conhecimento absoluto, mas sim 

as interpretações plausíveis; e a apresentação dos resultados, partindo da ideia de que tais 

resultados são transparentes porque são transmitidos através da linguagem codificada em uma 

corporação científica. 
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Tais premissas são aqui associadas ao debate epistemológico que vem sendo 

desenvolvido no campo dos Estudos Culturais.  

 

[...] a perspectiva dos Estudos Culturais insiste que todas as relações sociais 

são influenciadas por relações de poder que devem ser entendidas mediante a 

análise das interpretações que os sujeitos fazem das suas próprias situações. 

Em segundo lugar, defendem que toda a investigação se baseia numa 

perspectiva teórica do comportamento humano e social (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994, p. 61). 

 

 

Sobre a Análise do Discurso (AD), Maingueneau (2008, p. 44) decide associá-la, 

sobretudo, ―à relação entre texto e contexto‖. Nesta acepção, a análise do discurso não tem 

por objeto ―nem a organização textual em si mesma, nem a situação de comunicação, mas 

deve pensar o dispositivo de enunciação que associa uma organização textual e um lugar 

social determinados‖. 

A AD busca identificar as regras que regem a produção dos discursos dominantes, dos 

saberes ditos verdadeiros em contraposição aos saberes que são excluídos ou negados em 

função de interesses de determinados grupos sociais. 

Para Pêcheux (1995 apud CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2008), não há 

discursos neutros, constituídos sob a ilusão de que não se está tomando posição ao proferir 

determinado enunciado. A noção de discurso considera o histórico e o social conjuntamente, 

sob o modo da ideologia – é esta que interpela o sujeito que se submete à formação discursiva 

dominante. Em todo discurso, há deslizamento de sentidos e interpretação, que são 

engendradas pelas formações ideológicas presentes em dado contexto. 

Na afirmação de Orlandi (1996), ―não se trata, na AD, de interpretar, encontrar ou 

extrair um sentido último do texto, como na hermenêutica‖, mas de ―compreender o processo 

discursivo através da identificação da estrutura invisível da formação discursiva que produz 

discursos e explicitar seu caráter ideológico‖. 

Para Foucault (2005), entretanto, os discursos são práticas sociais – práticas 

discursivas entendidas como regras anônimas, constituídas no processo histórico, 

determinadas no tempo e no espaço. Não centra sua atenção na ideologia da constituição dos 

discursos, mas na história, entendida não de uma perspectiva linear ou evolutiva, mas a partir 

de acontecimentos marcados por rupturas e descontinuidades. 

A arqueologia foucaultiana fala de cortes, falhas inteiramente novas de positividades e 

redistribuições súbitas. ―Procura soltar todos os fios ligados pela paciência dos historiadores, 
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multiplica as diferenças, que não têm por objetivo superar as diferenças, mas mapeá-las‖ 

(FOUCAULT, 2004, p. 154). 

Sua arqueologia não descreve disciplinas, ―estas, no máximo, em seu desdobramento 

manifesto, podem servir de isca para a descrição das positividades; mas não lhe fixam os 

limites: não lhe impõem recortes definitivos; não se encontram inalteradas no fim da análise; 

não se pode estabelecer relação biunívoca entre as disciplinas instituídas e as formações 

discursivas‖ (ibidem, p.157). 

Busca definir os próprios discursos como práticas que obedecem a regras, e, nesse 

sentido, Foucault (2004, p. 159) percebe o discurso na qualidade de monumento, no sentido 

de que se descreve a si próprio e pode descrever as suas articulações com os demais discursos. 

Para Foucault, a análise arqueológica ―não é nada além e nada diferente de uma reescrita, isto 

é, na forma mantida da exterioridade, uma transformação regulada do que já foi escrito. Não é 

o retorno ao próprio segredo da origem; é a descrição sistemática de um discurso-objeto‖ 

(FOUCAULT, 2004, p. 160). 

Foucault, em sua Arqueologia do Saber (2004), assim como em ―A ordem do 

discurso‖ (2006), traça uma conceituação para discurso. E propõe que o discurso não se 

configura em um apanhado de signos, cheios de significados, mas como nos apresenta Fischer 

(2001, p. 198) sobre a análise foucaultiana:  

 

Para Foucault, nada há por trás das cortinas, nem sob o chão que pisamos. 

Há enunciados e relações, que o próprio discurso põe em funcionamento. 

Analisar o discurso seria dar conta disso: de relações históricas, de práticas 

muito concretas, que estão ―vivas‖ nos discursos. 

 

Ou dizendo com o próprio Foucault:  

 

[...] gostaria de mostrar que o discurso não é uma estreita superfície de 

contato, ou de confronto, entre uma realidade e uma língua, um 

intrincamento entre um léxico e uma experiência; gostaria de mostrar, por 

meio de exemplos precisos, que, analisando os próprios discursos, vemos se 

desfazerem os laços aparentemente tão fortes entre as palavras e as coisas, de 

destacar-se um conjunto de regras, próprias da prática discursiva. [...] não 

mais tratar os discursos como conjunto de signos (elementos significantes 

que remetem a conteúdos ou a representações), mas como práticas que 

formam sistematicamente os objetos que falam. Certamente os discursos são 

feitos de signos; mas o que fazem é mais que utilizar esses signos para 

designar coisas. É esse mais que os torna irredutíveis à língua e ao ato da 

fala. É esse ―mais‖ que é preciso fazer aparecer e que é preciso descrever 

(FOUCAULT, 2004, p. 54-55). 
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Para o autor, tudo está imerso em relações de poder e saber. Tudo é prática discursiva. 

Na perspectiva de Foucault (2004), poder e saber estão intrinsecamente ligados: os textos e as 

instituições, os enunciados e as visibilidades. Assim, o discurso, em sua explicação pelo autor, 

ultrapassa a materialidade das coisas, dos signos, das palavras e não é fenômeno; tem, sim, 

discurso, uma regularidade. 

O discurso é, para Foucault, um conjunto de enunciados que se opõe na mesma forma 

discursiva (ibidem, p. 132): 

 

[...] um enunciado é sempre um acontecimento, que nem a língua, nem o 

sentido podem se esgotar inteiramente. Trata-se de um acontecimento 

estranho, por certo: inicialmente porque está ligado, de um lado, a um gesto 

de escrita ou à articulação de uma palavra, mas, por outro lado, abre para si 

mesmo uma existência remanescente no campo de uma memória, ou na 

materialidade dos manuscritos, dos livros e de qualquer forma de registro: 

em seguida, porque é único como todo acontecimento, mas está aberto à 

repetição, à transformação, à reativação; finalmente, porque está ligado não 

apenas a situações que provocam, e a consequências por ele ocasionadas, 

mas, ao mesmo tempo, e segundo uma modalidade inteiramente diferente, a 

enunciados que o precedem e o seguem. 

 

 

Mesmo estando o enunciado ancorado em signos, ele traz consigo uma função, a 

enunciativa. De acordo com Carvalho (2008, p. 199), Foucault ―não define o que é uma 

função enunciativa, mas aponta uma série de características dessa função‖. 

Michel Foucault, em sua obra Arqueologia do saber, ao falar dos componentes da 

função enunciativa, descreve: um referente – relação entre enunciado e os espaços de 

diferenciação de seu aparecimento, em nível descritível; um sujeito – descrição da posição de 

um indivíduo ao tornar-se um sujeito ocupante de um determinado lugar e a diferenciação 

destes lugares; um campo associado – coexistência com outros enunciados; uma 

materialidade específica – caracteriza o processo de transcrição das proposições de uma 

região discursiva para outra visto que são coisas ditas, escritas, inscritas que podem ser 

repetidas ou reproduzidas, ativadas pelas técnicas, práticas e relações sociais. 

 

O enunciado é, portanto, um acontecimento e, como tal, não existe sem 

pertencer a uma formação discursiva. De acordo com Foucault, formação 

discursiva é [...] um feixe complexo de relações que funcionam como regra; 

ele prescreve o que deve ser relacionado em uma pratica discursiva, para que 

esta se refira a tal ou qual objeto, para que empregue tal ou qual estratégia. 

Definir em sua individualidade singular um sistema de formação é, assim, 
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caracterizar um discurso ou um grupo de enunciados pela regularidade de 

uma prática (ibidem, 82-83). 

  

Em resumo, no dizer de Fischer (2001), pluridiscursividade, heterogeneidade 

discursiva, interdiscurso são algumas palavras ou expressões que se referem, basicamente, à 

dispersão dos enunciados. 

Foucault afirma que os enunciados são povoados, em suas margens, de vários outros 

enunciados; afirma, assim, a ação do interdiscurso, da complementaridade e da luta dos 

diferentes campos de poder-saber. Afirma a importância da análise arqueológica, segundo a 

qual se despreza a solenidade da ciência, para privilegiar textos e gestos nem tão inéditos 

assim, enunciados miméticos, banais e discretos, ao lado das grandes e luminosas 

originalidades. 

Chama-se de interdiscurso o conjunto das unidades discursivas (que pertencem a 

discursos contemporâneos de outros gêneros, etc.) com os quais o discurso particular entre em 

relação implícita e explícita (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2008, p. 286). 

De forma radical, para o autor haveria quase um primado do interdiscurso sobre o 

discurso, já que a unidade a ser analisada consistiria exatamente num espaço de trocas entre 

vários discursos. ―Considerar a interdiscursividade significa deixar que apareçam as 

contradições, as diferenças, inclusive os esquecimentos; significa deixar aflorar a 

heterogeneidade que subjaz a todo discurso‖ (FISCHER, 2001, p. 212). 

As formações discursivas precisam ser vistas em um espaço discursivo, uma vez que 

estas estão sempre relacionadas com outros campos de saber. O discurso pedagógico é um 

exemplo: está imbricado com um conjunto de enunciados, ancorado em um sistema de 

formação discursiva como o da economia, o da psicologia, o da política e até mesmo o 

midiático. 

Carvalho, R. (2004) observa que a análise arqueológica proposta por Foucault se 

configura como uma forma de conhecer ―o ato de conhecer‖, uma história dos dizeres através 

da análise do discurso. É uma história dos saberes em que não está contemplada a história do 

progresso e da razão, e, nesse sentido, é descontinuísta, neutralizando a questão do progresso 

– não valida a atualidade da ciência como critério de julgamento do passado. 

Uma história que rompe com a questão normativa, a ordem temporal de recorrência. O 

seu objeto, portanto, não é a ciência, e sim o saber. Tem como preocupação relacionar 

trabalho, vida e linguagem. 
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Esta pesquisa propõe-se, portanto, teórica e metodologicamente, a articulação entre 

Análise do Discurso na perspectiva de Michel Foucault, e os Estudos Culturais. Articular 

estes campos não se configura como um equívoco teórico e metodológico visto que, de acordo 

com Melucci (2005, p. 33), a virada epistemológica e a virada cultural possibilitaram uma 

ressignificação do campo da Pesquisa Qualitativa, produzindo uma mudança nos antigos 

limites que colocavam em lugares distintos a quantidade e a qualidade. 

Neste sentido, a associação dos Estudos Culturais, a Análise do Discurso foucaultiana 

e a Pesquisa Qualitativa proposta por Carvalho, R. (2004) pareceu-nos um caminho 

interessante, pelo fato de tal análise se configurar como uma possibilidade metodológica para 

analisar questões situadas nos lugares e não lugares onde se dá a ação educativa e, ―em 

particular, aquelas questões relacionadas com problemas culturais no fim do séc. XX e início 

do sec. XXI‖ (CARVALHO, R., 2004, p. 191). 

Esse mapa metodológico está sendo aqui julgado como adequado ao objetivo de 

pesquisa ora proposto: o de observar os discursos sobre feminilidade nos enunciados da 

pedagogia da escola e da pedagogia da mídia televisiva. 

Para tal fim, analisamos a função enunciativa desses discursos e suas implicações na 

produção de subjetividades de gênero, investindo em algumas categorias da análise 

arqueológica do discurso de Michel Foucault. 

 

3.2 Função enunciativa: Recorte da análise 

 

A pesquisa em tela se aproxima da Análise do Discurso de Foucault com foco na 

Função Enunciativa com vistas à análise do arquivo, ou seja, faz uso da proposta foucaultiana 

de tratar o enunciado como exercendo uma função enunciativa a fim de perceber a maneira 

como ele é utilizado em uma prática discursiva e descrever suas condições de ocorrência. 

Em sua análise do discurso, que atravessa a linguagem, quando na Descrição dos 

Enunciados
19

, Foucault define o enunciado fora do campo linguístico, como uma construção 

sócio-histórica, como a modalidade de existência própria desse conjunto de signos: 

modalidade que lhe permite ser algo diferente de uma série de traços, algo diferente de uma 

sucessão de marcas em uma substância, algo diferente de uma sucessão de marcas em uma 

substância, algo diferente de um objeto qualquer fabricado por um ser humano; modalidade 

                                                 
19

 Refere-se ao Capítulo III de A Arqueologia do Discurso, obra em que o autor dá prosseguimento à sua análise 

do saber, como de outro modo, em As Palavras e as Coisas, agora através da investigação do discurso em sua 

especificidade de enunciado. 
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que lhe permite estar em relação com um domínio de objetos, prescrever uma posição 

definida a qualquer sujeito possível, estar situado entre outras performances verbais, estar 

dotado, enfim, de uma materialidade repetível. 

Deste modo, os enunciados formam um conjunto não porque remetem a um único 

objeto, mas por colocar em jogo as regras que o tornam possível. A tarefa da arqueologia é a 

de fazer aparecer esse espaço aberto nos discursos no qual é possível se produzir e se formar 

enunciados. 

Com base nessas proposições e ideias, analisa-se o discurso sobre a feminilidade, 

advindo do currículo escolar da EJA-SEEL/PCR e da telenovela da Rede Globo de Televisão, 

considerando os discursos em seu estatuto de monumento, isto é, apreende-se o discurso em 

sua materialidade repetível, a partir de lugares institucionais, em sua função-autor/a, que se 

apresenta e se descreve com outros discursos. 

Recorremos ainda, para análise do texto midiático, às ferramentas de análise tratadas 

na obra A análise de textos em comunicação, de Maingueneau (2005). O autor nos fornece as 

proposições adequadas para abordar os enunciados do texto midiático como discurso.  

Na medida em que os textos midiáticos ―não são apreendidos em sua organização 

textual em si, nem na situação de comunicação, mas procuram associá-las intimamente‖, o 

autor acrescenta: 

 

[...] não é estudado exclusivamente como um tipo de estrutura textual, uma 

sequência coerente de signos verbais, nem como elementos de estratégia de 

marketing, mas como uma atividade enunciativa ligada a um gênero de 

discurso: o lugar social do qual ele emerge, o canal por onde passa, seja oral, 

escrito, televisivo, o tipo de difusão implicados não são dissociáveis do 

modo como o texto se organiza (ibidem, p. 12). 

 

 

O analista do discurso, nessa perspectiva, pode tomar como base um gênero de 

discurso, um espaço social ou ainda um campo discursivo, e parte apenas de um gênero para 

situá-lo em seus lugares, delimita um lugar para o exame dos gêneros que o discurso lhes são 

associados. 

Além desses aspectos, para empreender na análise dos detalhes do texto, são 

mobilizados conceitos como o de modalização, de embreagem enunciativa, de pessoas, de 

estilo falado, de nomes dos produtos, de cenografia e de ethos, além de aspectos como os 

gêneros de discurso, o leitor, as leis do discurso. Estes elementos formam a cena de 

enunciação. É ela ―que permite articular todas essas dimensões; que desempenha o papel de 
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pivô entre a organização linguística do texto e o discurso como instituição de fala e 

instauração de um evento verbal‖ (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2008, p. 229). No 

caso desta pesquisa, acolhemos deste autor o conceito de Cenas de Enunciação. 

Ao tratar sobre a Cena de enunciação, o autor afirma que o texto não é um conjunto 

de signos inertes, mas o rastro deixado por um discurso em que a fala é encenada, a qual está 

envolvida em três cenas simultaneamente: cena englobante – refere-se a um tipo de discurso, 

cena genérica – forma como se apresenta, e a cenografia – instituída pelo próprio discurso. 

A cena englobante é aquela que corresponde ao tipo de discurso, a seu estatuto 

pragmático ao tipo de discurso a que pertence um texto. Quando se recebe um panfleto, deve-

se ser capaz de determinar se ele pertence ao tipo de discurso religioso, político, publicitário 

etc., dito de outra forma, em qual cena englobante é necessário se colocar para interpretá-lo, a 

que título (como sujeito de direito, consumidor etc.) ele interpreta seu leitor. 

A cena genérica é definida pelos gêneros de discurso particulares. Cada gênero de 

discurso implica, com efeito, uma cena específica: papéis para seus parceiros, circunstâncias 

(em particular um modo de inscrição no espaço e no tempo), um suporte material, um modo 

de circulação, uma finalidade, etc. 

E a cenografia, por sua vez, não é imposta pelo tipo ou pelo gênero de discurso, mas 

instituída pelo próprio discurso. Um discurso impõe sua cenografia de imediato: mas, por 

outro lado, a anunciação, em seu desenvolvimento, esforça-se por justificar seu próprio 

dispositivo de fala. Tem-se, portanto, um processo em espiral: na sua emergência, a fala 

implica certa cena de enunciação, que, de fato, se avalia progressivamente por meio da 

própria enunciação. 

De acordo com Maingueneau (2008, p. 97), a cenografia é, assim, ao mesmo tempo, 

aquilo de onde vem o discurso e aquilo que esse discurso engendra; ela legitima um 

enunciado que, em troca, deve legitimá-la, deve estabelecer que essa cenografia da qual vem a 

fala é, precisamente, a cenografia necessária para contar uma história, denunciar uma 

injustiça, apresentar uma candidatura em uma eleição etc. 

 

3.3 Currículo da EJA e Currículo cultural da telenovela: O Arquivo 

 

Foucault (2004, p. 95) denomina de arquivo o conjunto de regras que, em uma cultura, 

determinam o aparecimento e o desaparecimento dos enunciados, sua permanência e seu 

apagamento, sua existência paradoxal de acontecimentos e coisas. Com a categoria de 
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arquivo, Foucault indica que o campo de sua investigação não é o documento (textos que 

guardam uma significação oculta e são conservados por uma sociedade), mas que este 

funciona como condição para o surgimento, a conservação e o desaparecimento dos 

enunciados. 

Na pesquisa em tela, para constituição do arquivo, reunimos dois agrupamentos de 

textos: textos que constituem o currículo da EJA: Proposta Pedagógica da Rede Municipal de 

Ensino do Recife, de 2002; Proposições para o Ensino Fundamental da Educação de Jovens e 

Adultos, de 2003; diários de classe de turmas de EJA dos anos de 2009 e 2010; boletins 

eletrônicos do site da SEEL/PCR deste período e textos de livros didáticos adotados por esta 

Rede. E textos que compõem o currículo cultural da telenovela: Resumo da telenovela Viver a 

Vida, exibida entre 14 de setembro de 2009 e 14 de maio de 2010; seleção de cenas da trama; 

revistas impressas, como Ana Maria, Tititi, Minha Novela e artigos de jornais eletrônicos 

sobre a trama que circularam no período de exibição da telenovela. Enfim, enunciados 

advindos da passagem da superfície linguística de texto para o discurso curricular. 

O trabalho arqueológico de Foucault mostra que o discurso não é apenas um lugar em 

que se veicula uma linguagem ou expressão de uma ideia, mas, sobretudo, que nele estão 

presentes suas condições de possibilidade. Mas, sim, um domínio de investigação e o ―lugar‖ 

sobre o qual é preciso pensar. Nesta pesquisa, a EJA-SEEL/PCR e a telenovela da Rede 

Globo de Televisão foram eleitas como espaços de saber/poder, espaços que produzem 

significações, saberes e articulam discursos sobre a feminilidade. 

Esta pesquisa tem como lugares enunciativos a SEEL/PCR e a Rede Globo de 

Televisão sobre os descreveremos a seguir. 

A SEEL/PCR
20

 afirma-se formuladora, indutora e implementadora de políticas 

públicas para uma educação com qualidade social, com proposta pedagógica pautada por 

princípios éticos da solidariedade, liberdade, participação e justiça social sob três eixos: 

educação sob a ótica do direito, cultura, identidade e vínculo social e ciência, tecnologia e 

qualidade de vida coletiva. 

A SEEL/PCR, para o Ensino de Jovens e Adultos,
21

 oferece oportunidade de 

escolarização para jovens e adultos a partir dos 15 anos de idade, por meio de diversos 

espaços, tais como escolas de rede pública municipal, associações de moradores, igrejas, 

                                                 
20

 Refere-se ao texto introdutório da Proposta Pedagógica da Rede Municipal de Ensino do Recife – construindo 

competências/Versão preliminar, Prefeitura do Recife/Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, Recife, 2002. 
21

 A SEEL/PCR para o Ensino de Jovens e Adultos orienta-se pelas diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação de Jovens e Adultos que consta no Parecer Carlos Roberto Jamil Cury - CNE 11.2000/MEC que se 

ocupa das diretrizes da EJA aprovado em maio/2000.  
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clubes e outros espaços das comunidades; no turno da noite, mais de 14 mil estudantes em 

2008. Os estudantes da EJA cumprem todo o ensino fundamental, dividido em cinco módulos, 

num período de cinco anos ou menos. 

A Coordenação de Educação de Jovens e Adultos (COEJA) da Secretaria de Educação 

Fundamental do Ministério da Educação disponibiliza às Secretarias de Educação documentos 

que subsidiam o trabalho no 1º segmento (1ª a 4ª séries/1º e 2º ciclos) da Educação de Jovens 

e Adultos (EJA). No que se refere ao 2º segmento (5ª a 8ª séries/3º e 4º ciclos), o material que 

tem sido oferecido às equipes pedagógicas das Secretarias de Educação, às escolas e aos 

professores são os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de 5ª a 8ª série, considerando-se 

que a Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade do Ensino Fundamental. 

Assim sendo, a Proposta Curricular do 2º segmento tem a finalidade de apresentar 

elementos para a construção de uma proposta curricular local que subsidie a implementação 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental em turmas de jovens e adultos 

que cursam etapas equivalentes ao terceiro e quarto ciclos (5ª a 8ª séries)
22

, além de 

programas como o projeto piloto da EJA, que atende estudantes egressos do Brasil 

Alfabetizado do governo federal (no módulo II) e o programa Lição de vida, em parceria com 

o Governo Federal, que agrega as ações do Brasil Alfabetizado ao ensino regular de Educação 

de Jovens e Adultos (com vistas a serem ampliados os módulos IV e V com projeto 

pedagógico em áreas do conhecimento: Ciências da Natureza e Matemática; Ciências 

Humanas; e Linguagens e Códigos, Organização do Trabalho e Ação Comunitária do EJA). 

Outro lugar enunciativo tomado por esta pesquisa é a Rede Globo de Televisão. Rede 

privada de televisão brasileira, a Rede Globo de Televisão, fundada em 26 de abril de 1965 

pelo jornalista Roberto Marinho, tem sede na cidade do Rio de Janeiro, é considerada 

atualmente a maior cadeia de comunicação da América Latina e a quarta maior emissora 

comercial do mundo a nível mundial, perdendo apenas para as americanas ABC, pertencente 

a Walt Disney Company, CBS (pertencente à CBS Corporation) e NBC (pertencente à NBC 

Universal). É assistida por 120 milhões de pessoas diariamente. A empresa faz parte do grupo 

empresarial Organizações Globo. 

As Organizações Globo é o maior conglomerado de mídia da América Latina e um 

dos maiores do mundo
23

 na atualidade. A primeira iniciativa do holding foi o jornal A Noite, 

                                                 
22

 Dados da Proposta curricular do MEC para o segundo segmento da EJA. Acesso em 20/02/2010: 

www.portalmec.gov.br/seb/arquivos/pdf/vol1e.pdf  
23

 Organizações Globo é o termo usado para a junção de várias empresas brasileiras concentradas 

especificamente na área de mídia e comunicação. Disponível em: http://pt.wikipedia.org 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Televis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/26_de_abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/1965
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Marinho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cadeia_de_fornecimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maiores_emissoras_do_mundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maiores_emissoras_do_mundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maiores_emissoras_do_mundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/CBS
http://pt.wikipedia.org/wiki/A_Noite
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fundado e dirigido por Irineu Marinho, no Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Em 1925, 

com o sucesso do vespertino, Marinho decide fundar um segundo jornal, O Globo, para 

concorrer com os demais como Correio da Manhã, El Paiz, Gazeta de Notícias, Diário 

Carioca e Jornal do Brasil. 

Com a morte repentina de Irineu Marinho apenas semanas depois, seu filho Roberto 

Marinho herdou o jornal e passou à direção da empresa. Trabalhando ativamente 

no jornalismo e na administração, decidiu ampliar o negócio e investir em outras mídias além 

da impressa. Em 1944, inaugurou a Rádio Globo, também no Rio. Presidida pelos irmãos 

Irineu e João Roberto Marinho, tem como principais produtos: Televisão, Rádio, Jornal e 

Internet. 

A Rede Globo de Televisão afirma-se como uma rede capaz de atender a todos os 

mercados e segmentos. Cerca de 40 mil clientes investem em TV por meio de 117 afiliadas a 

cada ano. Além da programação, os eventos locais são vistos pelo mercado como 

oportunidades especiais de mídia e associação de marca. ―E afirma que graças ao seu 

trabalho, há 45 anos, o público vem acompanhando momentos decisivos da história do país e 

se identificando com tramas e personagens‖.
24

  

   

                                                 
24

 Comentário obtido no site da Rede Globo. Disponível em: http://memoriaglobo.globo.com 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Irineu_Marinho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1925
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PARTE II - REGULARIDADES ENUNCIATIVAS NO 

CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

E NO CURRÍCULO CULTURAL DA TELENOVELA 
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CAPÍTULO 4 ENUNCIADOS DA FEMINILIDADE NO DISCURSO CURRICULAR 

DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) 

 

Neste capítulo, apresentamos a análise do discurso sobre feminilidade, advindo dos 

enunciados do currículo da EJA. Para proceder à análise dos enunciados que constituem o 

arquivo, utilizamos como inspiração a conceituação da análise arqueológica de Michel 

Foucault e a análise do discurso desenvolvida por Carvalho (2004). A análise considerou a 

cena de enunciação, ao modo de dizer de Maingueneau (2008) para a apreensão da 

organização textual, na qual se inscreve os textos eleitos para a análise advindos da Secretaria 

de Educação do Recife (SEEL): Proposta Pedagógica da SEEL/PCR; Proposições para o 

Ensino Fundamental da EJA; Diários de classe; Boletins eletrônicos; textos didáticos. Tais 

textos formam um gênero do discurso – curricular, o qual pertence a um tipo de discurso – o 

pedagógico, e que por sua vez, faz parte de um conjunto mais amplo de discurso, associado a 

um setor social ou lugar institucional, o da educação.  

A análise da função enunciativa constituiu uma reescrita do discurso curricular da EJA 

considerando os aspectos: a) o lugar de enunciação e a função autor, o espaço de 

diferenciação - os grandes temas, conceitos, a gramática recorrente; b) coexistência 

discursiva, ou seja, a memória discursiva, os interdiscursos sobre a feminilidade no currículo 

da EJA-SEEL/PCR; e c) a materialidade discursiva. 

 

4.1 Conduzir a Educação como Direito, cultura e identidade – função enunciativa da 

SEEL 

 

Operar com a concepção de discurso no pensamento foucaultiano significa se envolver 

com uma constante desconstrução de conceitos e pensamentos acomodados, em um 

deslocamento do olhar, em uma nova analítica, novos conceitos e significados expandidos. 

Nessa ótica, a análise da função enunciativa na pesquisa em tela apresenta uma 

apreciação das posições necessárias do sujeito – os lugares enunciativos de onde falam os 

sujeitos e surgem os ditos, a função autor e os temas relevantes que conformam o discurso da 

feminilidade nos enunciados no currículo da EJA-SEEL/PCR. Em Foucault (2006, p. 26), o 

autor não é entendido como um indivíduo falante que pronunciou ou escreveu um texto, nem 

funciona como um nome próprio, mas o autor como princípio de agrupamento do discurso, 

como unidade e origem de suas significações, como foco de sua coerência. A função autor é 
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sim característica do modo de existência, de circulação e de funcionamento de alguns 

discursos dentro da sociedade. 

Para que um discurso seja pronunciado, há uma autoridade expressa, ou seja, autores 

designados pela instituição, pelo lugar de enunciação. São autores que exercem a função de 

proponentes do discurso curricular, sistematizadores do debate educativo e regularizadores do 

discurso curricular analisado. 

A análise da produção discursiva sobre a feminilidade no currículo curricular da EJA-

SEEL/PCR coloca em evidência os sujeitos em sua função autor: Gerentes dos 

departamentos
25

, Diretores de Departamento, Secretários, Assessores, Dirigentes municipais, 

Consultores, Técnicos Educacionais, Especialistas e Professores. 

O professor a professora em sua função autor constitui-se em um enunciador com 

competência e poder de orientar e operacionalizar as políticas educacionais no lugar 

institucional – a escola. Não apenas na função de interlocutor do discurso educacional da 

SEEL/PCR, mas operando na recontextualização dos discursos fornecidos pela dinâmica 

cotidiana dando materialidade ao discurso da feminilidade como objeto de saber/poder por 

dentro do espaço de formação de homens e mulheres. 

Os lugares de enunciação são instituições que reconhecem tanto os autores quanto os 

discursos produzidos por estes. É na instituição onde encontraremos as regras para a 

pronunciação e proliferação do discurso, quem legitima, interdita e, de acordo com suas 

próprias regras, faz discursos reaparecerem. 

O lugar institucional ora analisado é a SEEL/PCR a qual se afirma como formuladora, 

indutora e implementadora de políticas públicas para uma educação, tal como afirma em sua 

Proposta Pedagógica
26

: 

  

É responsável pela educação do Município e pelo padrão do ensino. A ela 

compete: ofertar educação infantil em creches, pré-escolas e no ensino 

fundamental; prestar atendimento aos alunos portadores de necessidades 

especiais; atender alunos com programas de alimentação e material didático-

escolar; promover cursos de qualificação profissional e realizar programas 

de ações culturais (www.recife.pe.gov.br). 

 

 

                                                 
25

 Gerência Geral de Ensino; de Educação Infantil; de 1º ao 4º Ciclos e Ensino Médio; de Educação de Jovens e 

Adultos; de Educação Especial; de Acompanhamento Escolar e de Atividades Culturais e Esportivas. 
26

 Texto introdutório da Proposta pedagógica da Rede Municipal de Ensino do Recife – construindo 

competências/versão preliminar, Prefeitura do Recife/Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, Recife, 2002. 
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Como formuladora de discurso de política curricular, institui uma proposta pedagógica 

pautada nos princípios: ―éticos da solidariedade, liberdade, participação e justiça social‖ sob 

três grandes enunciados: educação sob a ótica do direito, cultura, identidade e vínculo social, 

ciência, tecnologia e qualidade de vida coletiva. O enunciado de gênero aparece no contexto 

dos enunciados pela qualidade social da educação inclusiva ―respeitando a diversidade e os 

diferentes tempos para aprender e ao mesmo tempo, desenvolvendo políticas de igualdade, 

possibilitando aos alunos a inserção em uma sociedade mais justa e democrática‖ (PCR/ 

SEEL, 2002, p. 03).  

Sua proposta pedagógica se designa como 

 

Subsídio à reflexão e à ação do professor acerca do processo de avaliação e 

da elaboração do registro de acompanhamento das aprendizagens e do 

desenvolvimento do aluno, tendo como referência as competências 

definidas para o percurso. [...] Sobre a organização do currículo, busca 

novas alternativas às questões que emergem do cotidiano da prática 

pedagógica e requer a contínua contribuição de todos para superar as 

lacunas nele existentes (ibidem, p. 04). 

 

 

A SEEL/PCR, como formuladora, indutora e implementadora de políticas públicas 

educacionais, tem uma estrutura administrativa formada por oito diretorias: Diretoria de 

Acompanhamento e Avaliação Educacional, Diretoria de Ações Educacionais 

complementares, Diretoria de Apoio Social à Educação, Diretoria de Alimentação Escolar, 

Diretoria de Tecnologia na Educação, Diretoria de Administração Setorial, Diretoria de 

Gestão de Pessoas e Diretoria Geral de Ensino, além de entes de apoio como Conselhos, 

Assessoria e Comissões
27

. 

Através da Diretoria Geral de Ensino, a SEEL/PCR apresenta uma proposta 

pedagógica que revela em seus enunciados uma articulação com as exigências tecnológicas e 

da comunicação de massa na atualidade: ―As sociedades contemporâneas passam por grandes 

transformações, exigindo que os sujeitos sociais interajam com as novas tecnologias e a 

comunicação de massa que invadem seu cotidiano‖ (PCR/SEEL, 2002, p. 04). 

Em consonância com premissas que dizem respeito às diferenças na vida social, 

chama a atenção para os desafios com a diversidade, ou seja, o desafio de ―lidar com um 

número cada vez crescente de pessoas de diferentes formações sociais e culturais, e 

                                                 
27

 Sítio da Prefeitura do Recife: http://www.recife.pe.gov.br 
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compreender as complexas estruturas da vida em sociedade, por onde permeiam seus direitos, 

deveres e desejos‖ (op.cit.). 

Anuncia seu empenho em atender às exigências desses múltiplos interesses, pois, em 

sua busca para formar sujeitos da educação capazes de dialogar com ―estes complexos 

desafios e, ao invés de se afirmarem nas relações de competitividade com a consequente 

premiação dos bem-sucedidos, promova entre eles a consciência de si mesmo e do outro, e co-

responsabilidade e o respeito às diferenças‖ (ibidem, p. 05). 

Sob as premissas da Solidariedade, Liberdade, Participação e Justiça Social, manifesta 

no compromisso de formar um sujeito que seja capaz de lidar com os desafios sociais e de 

unir essa perspectiva de sujeito a uma perspectiva de ensino e aprendizagem sob novas bases 

a fim de atender às questões atuais. 

E propõe uma compreensão de sujeito social e cultural que ―aprende e se desenvolve 

na relação com o outro social, pois, é interagindo com o outro que ele constrói a objetividade 

do conhecimento e também a subjetividade, construindo-se, assim, como histórico que 

influencia e é influenciado pela cultura‖ (op.cit.). 

Deste modo, ao considerar a cultura como parte integrante do processo de formação do 

sujeito histórico e de sua subjetividade, a SEEL/PCR revela um entendimento sobre a 

educação formal como parte integrante desse processo na medida em que ―busca formar um 

sujeito que seja capaz de aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e 

aprender a ser‖ (op.cit.) e que tem como objetivo formar o sujeito competente, com habilidade 

para conhecer, fazer, conviver e ser (PCR/SEEL, 2002, p. 06). 

 

4.2 Participação, Justiça social e respeito a diversidade no trabalho e nas relações de 

gênero, trabalho -  Espaço de diferenciação  

 

4.2.1 O discurso da Política Curricular 

 

O exame dos enunciados advindos das Proposições para o Ensino Fundamental da 

Educação de Jovens e Adultos do Recife (EJA-SEEL/PCR, 2003), revela a sintonia dessas 

proposições com a Proposta Pedagógica da Rede Municipal de Ensino do Recife (PCR/SEEL, 

2002), com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação de Jovens e Adultos. Mostra 

que esta se associa ao reconhecimento da ―educação escolar como expressão de um direito 

social universal‖ (op.cit.). A partir da exigência de garantia ―dos direitos gerais da cidadania, 
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a prioridade da participação política dos indivíduos e grupos sociais nas decisões públicas que 

tenham impacto sobre a formação da cidadania e a opção incondicional por programas 

voltados para a inclusão social‖ (EJA-SEEL/PCR, 2003, p. 7), com vistas à possibilidade de 

 

Discutir mais concretamente as perspectivas estruturantes de certos direitos 

como aqueles da equidade – conciliando as diferenças no interior de um 

projeto coletivo – e da diferença – respeitando as particularidades (gênero, 

etnia, processos próprios e específicos de aprendizagem, condições sociais e 

econômicas diferenciadas entre outras) necessárias, mas que necessitam ser 

coletivamente administradas pela sociedade (EJA-SEEL/PCR, 2003, p. 7). 

 

 

Tais questões são postas tanto como meta, como desafio para a SEEL/PCR, na medida 

em que, por um lado, a ―intencionalidade dessa proposta vem ao encontro dos anseios da 

população [...] há, pois, que se garantir a escolaridade às pessoas jovens e adultas que foram 

expulsas ou excluídas em outros momentos e que querem retornar aos bancos escolares‖ 

(EJA-SEEL/PCR, 2003, p. 9), por outro, se ―constitui em uma meta que vem sendo 

perseguida sistematicamente pela SEEL/PCR‖, admitindo que ―é desafio para a Secretaria de 

Educação ofertar a educação escolar dos jovens e adultos com qualidade social, isto é, que 

tenha impacto sobre o bem-estar dos atores sociais citadinos ao longo do processo de 

organização da cidadania democrática‖ (ibidem, p. 7). 

Nos enunciados das Proposições para o Ensino Fundamental da Educação de Jovens e 

Adultos do Recife, os conceitos de escola democrática e cidadania apontam para o 

entendimento de que as políticas de oferta e garantia da escolaridade para jovens e adultos por 

uma educação com qualidade social deve priorizar a ―construção de uma escola democrática e 

no reconhecimento de educadores e educandos como protagonistas do processo de formação‖ 

(op.cit.), uma proposta de educação escolar e uma concepção de sujeitos educativos. 

Tal compreensão se coaduna com a função reparadora da Educação de Jovens e 

Adultos: ―o direito a uma educação de qualidade e o reconhecimento da igualdade ontológica 

de qualquer ser humano‖ (EJA-SEEL/PCR, 2003, p. 14). 

A Proposta Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos do Recife balizada pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio congrega os componentes curriculares 

por meio de grandes áreas do conhecimento: Linguagens e Códigos, Ciências da Natureza e 

Matemática, Ciências Humanas. 

A área de Linguagens e Códigos enfatiza as competências que dizem respeito à 

construção de significados ―que serão de grande valia para a aquisição e formalização de 
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todos os conteúdos curriculares, para a constituição da identidade e o exercício da cidadania‖ 

(EJA-SEEL/PCR, 2003): 

 

É importante destacar que o agrupamento das linguagens, busca estabelecer 

correspondência não apenas entre as formas de comunicação – das quais as 

artes, as atividades físicas e a informática são parte inseparável – como 

evidenciar a importância de todas as linguagens enquanto constituintes dos 

conhecimentos e das identidades dos alunos. [...] A utilização dos códigos que 

dão suporte às linguagens não visa apenas o domínio técnico, mas 

principalmente à competência de desempenho, o saber usar as linguagens em 

diferentes situações ou contextos, considerando inclusive os interlocutores ou 

públicos (p. 43). 

 

 

A análise dos enunciados da área de Linguagens e Códigos da proposta de ensino da 

rede permitiu perceber que nos componentes curriculares de Língua Portuguesa e de Artes, 

em especial, os conceitos de identidade e de cidadania são termos que permeiam não apenas a 

construção discursiva de tais componentes, mas toda a proposta pedagógica da SEEL/PCR, 

seja indicando o entendimento de escola ―como âmbito privilegiado das atividades de 

elaboração e articulação dos saberes indispensáveis para a formação da identidade cultural, 

social e histórica‖ (PCR/SEEL, 2002, p. 11). 

Os enunciados que descrevem o componente curricular de Língua Portuguesa afirmam 

que ―o ensino da língua materna não prescinde de uma reflexão de como se dá como prática 

coletiva, com existência social na e para além da escola, constituída histórica, cultural e 

simultaneamente com múltiplos sujeitos em realizações concretas de interação‖ (op.cit.).  

Também ao descrever o componente de Arte, assevera a necessidade de considerar a 

arte e a cultura no cotidiano: 

 

Em nosso cotidiano, somos solicitados frequentemente a interagir com 

imagens, cenas e sonoridades que compõem o universo da arte. Esse universo 

simbólico é rico, sobretudo porque é múltiplo, varia de cultura para cultura, 

tornando-se assim documento que conta um pouco ou muito da história da 

diversidade cultural da humanidade (ibidem, p. 11). 

 

 

No exame da Proposta Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos do Recife – (EJA 

-SEEL/PCR, 2003), observa-se que nos enunciados da área de Ciências Humanas e suas 

Tecnologias aparecem os princípios do direito à igualdade e do respeito às diferenças, e estes 

indicando ―valores como a ética e a autonomia como pressupostos para a construção e 
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exercício permanente da cidadania e têm o foco na compreensão do significado de identidade, 

sociedade e cultura‖ (EJA-SEEL/PCR, 2003, p. 17). 

Em tais enunciados, aparece o entendimento de ensino das Ciências Humanas como 

aquele que através de seus componentes curriculares, ―deverá contribuir para a constituição da 

identidade dos alunos e para o desenvolvimento de um protagonismo social solidário, 

responsável e pautado na igualdade política‖ (ibidem, p. 44). 

Tais anunciados, assim como no discurso curricular da SEEL/PCR, surgem 

arquitetados a partir dos conceitos de identidade e cultura, os quais parecem representar a 

vontade de verdade no currículo escolar que conta com uma materialidade discursiva e não-

discursiva específica, além de um esquema discursivo próprio com base no princípio da 

―educação sob a ótica do direito, cultura, identidade, e vínculo social e ciência, tecnologia e 

qualidade de vida coletiva‖ (EJA-SEEL/PCR, 2003, p. 15). 

Na área de Ciências Humanas está comportado o componente curricular de História, o 

qual se fundamenta sob a compreensão da ―História como ciência, que através dos seus 

procedimentos de análise e dos conceitos utilizados, busca retratar o movimento das 

sociedades, compreenderem seus mecanismos e reconstruir os processos históricos‖ (EJA-

SEEL/PCR, 2003, p. 123). 

Tal componente está pautado numa proposta de ensino de História que se estrutura a 

partir da concepção de ―que a realidade é social, logo culturalmente construída e, desta forma, 

as dimensões da pluralidade e da diversidade são consideradas, tanto em relação aos sujeitos e 

grupos, como no que se refere aos temas tratados‖ (EJA-SEEL/PCR, 2003, p. 124).  

A análise dos enunciados deste componente curricular na proposta pedagógica da rede 

municipal de ensino do Recife permitiu perceber a emergência de termos, conceitos e 

gramática de competências curriculares
28

 que expressam o interesse na formação de sujeitos 

críticos, autônomos e capazes de manter relações reguladas por princípios éticos, ou seja, 

―sujeitos capazes de respeitar a diversidade étnica, religiosa, social e de gênero, considerando 

critérios éticos‖ (EJA-SEEL/PCR, 2003, p. 125). 

Nesta direção, nos enunciados do componente curricular de Geografia, a vontade de 

formar sujeitos que construam relações de respeito à vida e à diversidade aparece apontando 

para a compreensão de que 

                                                 
28

 Nos termos de Perrenoud (1999) e como está sendo tomada na Proposta curricular da SEEL/PCR, a noção de 

competência é definida como sendo uma capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, 

apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles. Para enfrentar uma situação da melhor maneira possível 

deve-se, via de regra, pôr em ação e em sinergia vários recursos cognitivos complementares, entre os quais 

está o conhecimento. 
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O aluno é sujeito do seu processo de aprendizagem, a Geografia deverá 

contribuir para a construção da identidade cidadã do/da estudante, expressa na 

sua identificação com o lugar que ocupa no mundo na busca da igualdade de 

oportunidades, na luta pela melhoria da qualidade de vida e no respeito à 

diversidade (EJA-SEEL/PCR, 2003, p. 132). 

 

 

E assim a prática pedagógica ―deve levar em conta a geografia que está presente na 

vida das pessoas, bem como a relação afetiva dos homens e das mulheres com o espaço que 

ocupam‖ (ibidem, p. 133). 

Sob estas premissas, o ensino de Geografia deve privilegiar o desenvolvimento da 

capacidade de observação, identificação, comparação, análise, síntese e interpretação, tendo 

como ponto de partida uma compreensão de sujeito social que ao mesmo tempo em que é 

produto do meio é também responsável pelo espaço social em que vive e pelas relações que 

estabelece, com o lugar e com os demais sujeitos, pois ele ―é sujeito do seu processo de 

identidade cidadã, expressa na sua identificação com o espaço – lugar, território que ocupa e 

que usa no mundo, buscando a igualdade de oportunidade, a luta pela melhoria da qualidade 

de vida e o respeito à diversidade‖ (op.cit.). 

 

4.2.2 O discurso curricular da Escola 

 

Para além dos conceitos elucidados nos documentos que instituem a política 

educacional da rede municipal de ensino do Recife expressa em sua Proposta Pedagógica, 

operamos a escansão do discurso sobre a feminilidade nos diários de classe de turmas de EJA. 

Sua análise sugere que o discurso da feminilidade encontra-se conformado nos 

enunciados advindos dos diários de classe de EJA com uma gramática própria, como no 

espaço destinado para que o professor relate a forma como os/as alunos/alunas se relacionam 

com professores/professoras, com os/as colegas e com o conhecimento nas diferentes 

dinâmicas de ensino como aulas expositivas, trabalhos em grupo, pesquisas, entrevistas, 

debates, aulas extraclasse, além de dados como faixa etária, ocupação, meio social, sexo: ―A 

turma é formada em sua maioria por adultos senhores e senhoras, trabalhadores e donas de 

casa muito interessados em aprender, porém, na maioria dos dias chegam cansados‖ (Diário 

de classe EJA/RPA5, 2009)
29

. 

                                                 
29

 Dentre os documentos curriculares da EJA-SEEL/PCR analisados está o diário de classe de escolas da rede 

municipal de ensino do Recife as quais estão distribuídas nos 96 bairros da região metropolitana nas 06 
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Nos enunciados que descrevem a turma, por marcadores sociais como senhores e 

senhoras
30

 relacionando as identidades sexuais, ou associado aos aspectos relativos à situação 

sócio-econômica, geracional engendrando o sujeito educativo – social, cultural, histórico, 

encontramos:  

 
A turma composta de alunos das mais variadas idades desde jovens de 14 

anos à senhoras de mais de 70 anos, portanto, dos mais diversos interesses. 

No entanto, apesar da diferença de idade existe um bom relacionamento 

com os colegas, professores e com o conhecimento [...] Um fator que 

atrapalha um pouco são as faltas, pois, os adultos trabalhadores muitas 

vezes precisam faltar por necessidades no emprego ou por se encontrarem 

muito cansados (Diário de classe: EJA/RPA1, 2009). 

 

 

Ou ainda, ressaltando as diferenças e indicando uma relação causal entre a situação 

sócio-econômica a qual são submetidos, a subjetividade dos sujeitos – a visão que o sujeito 

tem de si, dos outros, da vida e a aprendizagem: 

 

A turma ―B‖ do módulo III de Jovens e Adultos é formada por 16 alunos, 

sendo 04 do sexo masculino e 12 do sexo feminino com idades que variam de 

20 a 70 anos. [...] Os alunos em sua maioria são donas de casa e profissionais 

autônomos, demonstram baixa autoestima e pouca ambição devido ao meio 

social em que vivem (Diário de classe: EJA/RPA3, 2009). 

 

  

Tal construção discursiva revela que o objeto do discurso aparece forjado em um locus 

de formação de um sujeito competente, ético, ―consciente de si mesmo e do outro, capaz de 

promover a co-responsabilidade e o respeito às diferenças, ou seja, um sujeito que seja capaz 

de aprender a conhecer, aprender a fazer aprender a conviver e aprender a ser‖ (PCR/SEEL, 

2002, p. 05). 

Em seus enunciados, o trabalho emerge como um tema recorrente. Ao mesmo tempo 

em que revela tipos de ocupação/atividade profissional de alunos e alunas, sugere, de certa 

maneira, um antagonismo entre estudar e trabalhar com afirmações sobre a indisposição para 

as atividades propostas em sala e sobre a falta de assiduidade às aulas: 

                                                                                                                                                         
Regiões Político-Administrativas (RPA): RP1 - Centro: 11 bairros; RPA 2 - Norte: 18 bairros; RPA 3 - 

Noroeste: 29 bairros; RPA 4 - Oeste: 12 bairros; RPA 5 - Sudoeste: 16 bairros; RPA 6 - Sul: 8 bairros. 
30

 Segundo Swain (2001), de acordo com os marcadores sociais atribuídos a cada gênero, criam-se expectativas a 

respeito do comportamento considerado apropriado aos homens e às mulheres, o que relaciona as identidades 

de gênero às identidades sexuais. Em sua opinião, mulheres e homens, assim somos designados ao nascer, 

assim somos olhados, avaliados, em tons de apreciação ou menosprezo, segundo critérios de beleza, sedução, 

fecundidade. 
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Muitos trabalham e por isso chegam atrasados e faltam muito, dificultando 

por este motivo a aprendizagem (Diário de Classe: EJA/RPA5, 2010). 

 

 

Na análise da gramática recorrente do discurso sobre a feminilidade percebemos que a 

questão do trabalho aparece articulada a conceitos como dona de casa, empregada doméstica, 

faxineira, sustento da família, os quais permeiam os enunciados do texto curricular 

sinalizando uma divisão sexual do trabalho
31

. 

Tal forma de divisão do trabalho é modulada histórica e socialmente e tem como 

características a designação prioritária dos homens à esfera produtiva e das mulheres à esfera 

reprodutiva e, simultaneamente, a apropriação pelos homens das funções com maior valor 

social, político, econômico. Essa maneira particular da divisão social do trabalho tem dois 

princípios organizadores: o princípio de separação (existem trabalhos de homens e trabalhos 

de mulheres) e o princípio hierárquico (um trabalho de homem ―vale‖ mais que um trabalho 

de mulher). Tais princípios podem ser aplicados mediante um processo específico de 

legitimação, a ideologia naturalista, rebaixando o gênero ao sexo biológico e reduzindo as 

práticas sociais a ―papéis sociais‖ sexuados que remetem ao destino natural da espécie. 

Analisando sob o viés da economia, Saffioti (1982) sugere que o trabalho doméstico 

seja uma atividade vinculada aos modos de produção doméstica que fora redefinido pelas 

condições sociais impostas pelo capitalismo como a fixação de salário para esta atividade de 

trabalho, mas, que esta definição econômica não transformou de modo profundo este trabalho, 

já que ele continua definido por moldes não capitalistas, considerado fora da esfera produtiva. 

  

Temos uma turma diversificada, como várias atuações profissionais: 

mecânico, auxiliar de serviços gerais, faxineiras, empregadas domésticas, 

vigilante, ajudante de pedreiro dentre outras. São pessoas que lutam pelo 

seu sustento e de sua família e são conscientes das desigualdades sociais a 

qual foram vítimas (Diário de Classe: EJA/RPA6, 2009). 

 

A turma é composta em sua maioria por alunos adultos, homens e mulheres 

trabalhadoras que procuram a escola na perspectiva de se apropriarem do 

mundo letrado; apresentam suas inquietações e desejos adormecidos e 

acreditam que a escola poderá contribuir para uma vida mais digna (Diário 

de Classe: EJA/RPA6, 2010). 

 

 

 

                                                 
31

 Segundo Hirata e Kergoat (2007) no início dos anos 1970, sob o impulso do movimento feminista, surgiu uma 

onda de trabalhos que rapidamente assentariam as bases teóricas desse conceito. 
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Nesta perspectiva estão sendo colocadas em evidência duas questões que parecem 

estar imbricadas: a questão de classe e a ascensão social feminina por meio do trabalho. Na 

medida em que estão implicadas, uma não esgota a outra: ―a luta pela liberação das mulheres 

não é necessariamente uma luta pela supressão da sociedade de classes, uma luta contra a 

opressão capitalista. Do mesmo modo, a luta contra o capitalismo não traz obrigatoriamente 

consigo uma luta contra a opressão das mulheres‖ (PEDRO, 2005, p. 137), sugerindo dizer 

que as novas desigualdades de gênero no mundo do trabalho
32

 são entre gêneros, mas também 

intra-gênero, demonstrando que, entre as mulheres, as com maior nível de escolaridade estão 

menos sujeitas ao desemprego e têm mais facilidade de reinserção no mercado formal. 

Nos enunciados do texto curricular, analisamos o conceito de trabalho e o de 

feminilidade são termos que se entrelaçam, mas também se contrapõem em uma construção 

discursiva que aponta para uma separação do trabalho por sexo. Ao mesmo tempo em que 

mostra que, no campo do trabalho, as mulheres figuram como importantes atores sociais, 

como um cada vez mais crescente contingente de trabalhadoras, sugerem também que as 

novas responsabilidades dessa nova mulher não as desobrigam das familiares. 

Em nossa análise, percebemos que as referências feitas a alunas utilizando o atributo 

de dona de casa fazem menção àquelas que se ocupam de atividades no espaço doméstico, ou 

seja, as que não trabalham também fora de casa. 

 
A turma é formada na sua maioria por adultos, senhoras e senhores 

trabalhadores e donas de casa, muito interessados em aprender, porém na 

maioria dos dias chegam cansados (Diário de Classe: EJA/RPA5, 2009). 

 

Os alunos são residentes dos bairros dos Coelhos e do Coque, em sua maioria 

são donas de casa, empregadas domésticas e profissionais autônomos [...] 

(Diário de Classe: EJA/RPA3, 2009). 

 

 

Termos como empregadas domésticas, faxineiras ou auxiliar de serviços gerais 

encontram seu equivalente em atividades remuneradas desenvolvidas pelo sexo masculino:  

 
Os alunos em sua maioria são donas de casa, empregadas domésticas e 

profissionais autônomos, demonstram baixa autoestima e pouca ambição 

devido ao meio social em que vivem (Diário de Classe: EJA/RPA1, 2010).  

 

                                                 
32

 Pedro (2005) discute as novas desigualdades de gênero no mundo do trabalho a partir dos anos 1990. Em sua 

pesquisa mostra que algumas mulheres se beneficiaram mais do que outras do avanço no combate ao sexismo. 
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Ao operar a escansão do discurso, encontramos termos como dedicada, cuidado, 

problemas conjugais, pronta para ajudar, espírito de liderança, filho, insegura, ajuda o 

marido, autoestima baixa, esforçada, interessada e simpatia, referindo-se a um conjunto de 

atributos e/ou funções atribuídas ao feminino, articulando conceitos que permeiam os textos 

do currículo escolar. 

A emergência destes conceitos na análise dos enunciados advindos do diário de classe 

da EJA consentiu intuir que o objeto do discurso aparece engendrado numa articulação de 

termos como identidade, diversidade, cultura, cidadania o que nos permite reafirmar a 

existência de uma regra de formação discursiva que rege o discurso sobre a feminilidade no 

currículo da escola, que emerge da tensão de conceitos que fazem referência às identidades e 

às subjetividades de gênero por dentro do tecido social, significando dizer que os enunciados 

advindos dos documentos da EJA-SEEL/PCR examinados, evidenciam a construção de um 

discurso sobre a feminilidade que articula, tece, engendra o discurso da política educacional 

da SEEL/PCR com os enunciados advindos da dinâmica cotidiana. 

Quando examinados, os enunciados deste texto escolar – os diários de classe -, no 

espaço destinado à identificação do/da estudante, conceitos como dedicada, interessada e 

esforçada revelam atributos ou características que definem as alunas: ―A aluna te dificuldade 

em todas as disciplinas, porém está em construção em todas as disciplinas é muito dedicada, 

mas, tem um bloqueio de aprendizagem. Oralmente dá sua opinião com desenvoltura‖ (Diário 

de Classe: EJA/RPA5, 2009), ou anunciando que a ―aluna é muito esforçada, mas, apresenta 

certa dificuldade com a matemática. Gosta das atividades e é participativa, trabalha bem em 

grupo‖ (Diário de Classe: EJA/RPA2, 2009). 

Percebemos ainda que nos enunciados do diário escolar de turmas da EJA-SEEL/PCR 

termos como insegura aparecem fazendo referência a traços da personalidade de alunas do 

sexo feminino: ―A aluna ainda está muito insegura, espera sempre pelas irmãs para responder 

as atividades‖ (Diário de Classe: EJA/RPA6, 2009). 

É importante perceber que nessa construção discursiva surge como ponto de partida 

um modelo de mulher desprovida, frágil e com poucas habilidades cognitivas, que ainda não 

desenvolveu a autonomia, mostra uma força produtiva eficaz; assim como fazendo referência 

a questões ligadas a aprendizagem: ―A aluna está na fase silábica alfabética, faz uma leitura 

vacilante, é muito insegura está sempre dizendo que não sabe de nada, [...] além de não ter 

muito interesse em aprender‖ (Diário de Classe: EJA/RPA2, 2009). 
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Estes aspectos emergem, não com afirmações explícitas contundentes de que alunos 

homens e alunas mulheres são diferentes nos modos de ser e na capacidade de aprender, mas, 

com termos que situam o masculino no racional e o feminino no afetivo, sensível. 

Contudo, percebemos que estes mesmos termos, quando se referindo a alunos do sexo 

masculino, aparecem numa construção discursiva diferenciada, onde conceitos como 

insegurança e dedicação não surgem como elementos que interferem no processo de 

aprendizagem ou como traços de personalidade, sendo substituídos por termos como, 

disperso, interessado: ―O aluno é muito desinteressado, não realiza as atividades propostas e 

não toma decisões para nada‖ (Diário de Classe: EJA/RPA5, 2009); assim como quando 

afirma que o ―aluno está no nível silábico quantitativo. Nega-se sempre a frequentar a escola e 

a realizar as atividades. É muito brincalhão, não se concentra, é disperso‖ (Diário de Classe: 

EJA/RPA1, 2009). 

Menciona que o ―aluno apresenta boa aprendizagem, é interessado, mas devido à 

saúde debilitada, não tem uma frequência regular‖ (Diário de Classe: EJA/RPA2, 2009), ou 

ainda faz referência a questões relativas à atividade de trabalho e o baixo comparecimento às 

aulas na EJA: ―O aluno iniciou as aulas em 05/03/09, mas, devido ao horário de trabalho a 

partir de abril ficou com uma frequência irregular. Apresenta bom nível de compreensão na 

linguagem e na matemática‖ (Diário de Classe: EJA/RPA1, 2009). 

Estas constatações nos permitem apontar que desde antes do Iluminismo, o conceito 

cartesiano de razão tem estado profundamente imbricado em tentativas de controlar a natureza 

pelo conhecimento científico e as relações sociais. 

A racionalidade, por assim dizer, foi escolhida para ser um tipo de renascimento do eu 

pensante, sem a intervenção de uma mulher. A racionalidade era do masculino. O sujeito 

‗pensante‘ era macho; a fêmea fornecia o suporte biológico para a procriação e serviços 

voltados à possibilidade do ‗homem‘. 

A mulher como objeto da ciência do século XIX era delicada, não profunda; a 

detentora da ordem moral via maternidade. Típicas eram as fracas e desfalecentes mulheres 

vitorianas da classe média, como lembra-nos Walkerdine (2007, p. 14), cujas mentes, como 

borboletas, eram incapazes de se concentrar, movimentando-se de um pequeno bordado a um 

pequeno isso, um pequeno aquilo; delicado, completo, mas superficial. 

Parece ser importante que as mulheres possam não se ajustar ao estereótipo, mas, ao 

mesmo que nenhuma mulher seja capaz de situar-se fora do poder daquela verdade científica. 
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Na medida em que a natureza feminina estava situada em seus corpos, sua natureza era 

considerada imediatamente externa à razão. 

 

4.3 Currículo e Diversidade cultural e feminismo socialista: coexistência discursiva 

 

Seguindo o pensamento foucaultiano, cada enunciando está implicado com outros 

enunciados, ou seja, há uma relação interdiscursiva. Nesse sentido, a  construção dos objetos e 

dos conceitos sobre a feminilidade no currículo escolar da EJA-SEEL/PCR, supõe a presença 

de um texto em outro, uma intertextualidade, uma costura entre textos, um conjunto de 

relações implícitas ou explícitas que um texto ou vários textos mantêm com outros, não para 

procurar descrever as leis de construção interna dos conceitos, mas sua dispersão. 

A formação discursiva sobre a feminilidade se dá na dinâmica de um feixe de relações, 

sob condições positivas e em um momento histórico – um cenário que favoreça ―existência e 

funcionamento de uma prática discursiva num determinado momento histórico‖ 

(CARVALHO, R., 2004, p. 387). Ou seja, os fatos não existem de forma isolada, mas, por 

dentro do tecido histórico. 

Neste momento, interessa-nos, portanto, fazer aparecer as relações interdiscursivas 

que instituem as condições de emergência e funcionamento do discurso da feminilidade 

concebido em nosso trabalho como uma formação discursiva engendrada por dentro do 

discurso cultural de gênero, fatores considerados como um conjunto de condições para a 

construção de enunciações sobre as questões de gênero no âmbito da educação, construindo 

novas formulações discursivas do feminino e do masculino nos documentos escolares. 

Para melhor compreendermos os discursos sobre a feminilidade nos enunciados do 

currículo escolar da SEEL/PCR e arquitetar a análise do espaço de coexistência, se faz 

necessário evidenciar a memória discursiva desse discurso. 

Operamos a escansão do discurso da feminilidade no currículo escolar examinando os 

boletins eletrônicos da SEEL/PCR e textos didáticos que circulam na escola, como aqueles 

publicados no livro didático propostos para o ensino na EJA para apreender em sua memória 

externa outros discursos que formam suas margens e na memória interna, enunciações que 

revelam subjetividades de gênero femininas e masculinas, apreendidas em seus modos de 

aprender, de se comportar, de se relacionar, nos enunciados do currículo escolar da Rede 

municipal de ensino do Recife. 
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O exame da memória externa do discurso curricular da SEEL/PCR mostra a existência 

do discurso da Democracia e da Diversidade Cultural expressos na defesa da igualdade de 

direitos e pelo respeito às diferenças: 

 

A partir do reconhecimento da escola pública como expressão de um direito 

social universal, pode-se discutir mais concretamente as perspectivas 

estruturantes de certos direitos como aqueles da equidade – conciliando as 

diferenças no interior de um projeto coletivo – e da diferença – respeitando as 

particularidades (gênero, etnia, processos próprios e específicos de 

aprendizagem, condições sociais e econômicas diferenciadas entre outros) 

necessárias, mas que necessitam ser coletivamente administradas pela 

sociedade (EJA-SEEL/PCR, 2003, p. 7). 

 

 

O discurso curricular da SEEL/PCR apresenta uma intertextualidade com os textos do 

Multiculturalismo articulando a temática da diferença, da igualdade de direitos e da identidade 

como pressupostos fundamentais de sua proposta educacional. 

 

A Proposta pedagógica de Educação de Jovens e Adultos, no Recife, vem 

sendo construída a partir de três eixos balizadores, que se coadunam com a 

função reparadora e a qualificadora apresentadas: o direito à educação escolar, 

a ciência e a tecnologia para qualidade da vida e a cultura, identidade e 

vínculo social (EJA-SEEL/PCR, 2003, p. 15). 

 

 

É preciso dizer que, assim como o discurso da diversidade cultural, o enunciado de 

identidade e diferença da teoria curricular pós-crítica, emergente nos enunciados da Rede, 

passou a ter representatividade e ganhou materialidade, no contexto do Recife, nos discursos 

dos movimentos sociais, que no Movimento Negro Unificado – MNU, no Movimento de 

Teatro Popular – MTP, e no Movimento de Mulheres, cuja participação da Secretaria 

Municipal de Educação possui representação estabelecendo parcerias. Enunciados esses que 

engendram a Proposta Curricular do Recife e são defendidos como estruturantes da gestão que 

pertence ao recorte temporal desta pesquisa. 

Os enunciados de identidade e diferença estão entre os intertextos que compõem 

discursos de gênero que subjazem a memória externa da proposta curricular da SEEL/PCR 

articulando ações e objetivos por meio de seu currículo: 

 

A Proposta pedagógica de Educação de Jovens e Adultos, no Recife, vem 

sendo construída a partir de três eixos balizadores, que se coadunam com a 

função reparadora e a qualificadora apresentadas: o direito à educação escolar, 
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a ciência e a tecnologia para qualidade da vida e a cultura, identidade e 

vínculo social (EJA-SEEL/PCR, 2003, p. 15). 

 

Pela constituição do significado de seus objetos e métodos, o ensino das 

ciências humanas e sociais deverá desenvolver a compreensão do significado 

da identidade, da sociedade e da cultura que configuram os campos de 

conhecimentos de história, geografia, sociologia, antropologia, direito, entre 

outros (EJA-SEEL/PCR, 2003, p. 44). 

 

Todos os conteúdos curriculares desta área, embora não exclusivamente, 

deverão contribuir pata a constituição da identidade dos alunos e para o 

desenvolvimento de um protagonismo social solidário, responsável e pautado 

na igualdade política (EJA-SEEL/PCR, 2003, p. 44). 

 

 

Na análise das Proposições para o Ensino Fundamental da EJA da Rede a identidade e 

da diferença, questões centrais nas teorias curriculares pós-crítica e pós-estruturalista, 

aparecem como enunciados basilares da área de Ciências Humanas e Sociais para o ensino de 

seus componentes curriculares, sendo tratadas, como aponta Silva (2009, p. 73), na 

perspectiva de um ―multiculturalismo que apóia-se em um vago e benevolente apelo à 

tolerância e ao respeito para com a diversidade e a diferença‖, sob uma visão cristalizada e 

naturalizante. 

 

A partir do reconhecimento da escola pública como expressão de um direito 

social universal, podem-se discutir mais concretamente as perspectivas 

estruturantes de certos direitos como aqueles da equidade – conciliando as 

diferenças no interior de um projeto coletivo – e da diferença – respeitando as 

particularidades (gênero, etnia, processos próprios e específicos de 

aprendizagem, condições sociais e econômicas diferenciadas entre outros) 

necessárias, mas que necessitam ser coletivamente administradas pela 

sociedade (EJA-SEEL/PCR, 2003, p. 7). 

 

 

Em sua opinião, a problemática está na ausência de uma teoria da identidade e da 

diferença na atualidade que dê centralidade a uma crítica política destas temáticas, tendo em 

vista o fato de que estas são consideradas como questões teóricas importantes para o campo 

das ciências humanas. Na perspectiva pós-estruturalista, a identidade e a diferença são 

ativamente produzidas, pois, além de serem interdependentes, é o resultado de atos de criação 

e não elementos da natureza – coisas que estejam à espera de serem desveladas, descobertas, 

respeitadas ou toleradas. Dizendo de outra maneira, ―a diferença não é uma característica 

natural, ela é discursivamente produzida, além disso, ela é sempre uma relação, se é diferente 
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em relação a alguma coisa considerada não-diferente‖ (SILVA, 2009, p. 76) e acaba por 

evidenciar ―processos institucionais, econômicos, estruturais que estariam na base da 

produção dos processos de discriminação e desigualdade baseados na diferença cultural‖ 

(op.cit.). 

Examinando a proposta curricular para EJA e os ditos do boletim eletrônico da 

Secretaria de Educação, Esporte e Lazer da Prefeitura do Recife – SEEL/PCR, percebe-se que 

a inserção das questões de gênero na proposta de formação continuada de professores da EJA 

aparece associada ao discurso da cidadania, onde a educação, como um direito social, se 

configura numa dimensão fundamental. 

 

[...] Haja vista que os jovens e os adultos, que procuram e retornam aos 

bancos escolares, vem em busca de algo que não lhes foi oportunizado – o 

acesso à educação em algum outro momento da vida, ou que lhes foi tirado 

pelas escolas – quando foram expulsos precocemente, tendo sido privados de 

seus direitos de cidadania (EJA-SEEL/PCR, 2003, p.27). 

 

[...] alfabetizar é muito mais do que ensinar a ler e escrever. Nossa função é 

ajudar as pessoas a entenderem o mundo a sua volta, a formar um verdadeiro 

cidadão (Boletim eletrônico da PCR, 2010) 

 

[...] São dez minicursos sobre diversos temas que estão sendo ministrados por 

formadores ligados a ONG‘s e entidades convidadas, como a própria UFPE, o 

Coletivo Mulher Vida, o Centro Paulo Freire e o Conselho Municipal dos 

Direitos a Pessoa Idosa, ligado à Secretaria de Direitos Humanos e Segurança 

Cidadã. [...] Estão incluídos temas como Gênero e cidadania feminina, 

Criatividade e Identidade da Educação de Jovens e Adultos, além de 

Oralidade e Escrita [...] (Boletim eletrônico – SEEL/PCR, 04/12/2010). 

 

 

Na memória discursiva do discurso da SEEL/PCR, o discurso da cidadania se articula 

ao discurso de gênero por meio dos intertextos da cidadania feminina
33

 com a luta em defesa 

de direitos civis, políticos e sociais das mulheres. 

A cidadania, como noção complexa, em seu sentido ampliado representa a 

participação na vida da cidade, o gozo de direitos e o exercício dos deveres que lhes são 

atribuídos e que na sociedade moderna podem ser distinguidas em três dimensões: a civil, a 

                                                 
33

 Conceito que, segundo Aguiar (1999), tem oportunizado inúmeras discussões na literatura sócio-política 

contemporânea que problematizam questões como, se as mulheres teriam acesso aos mesmos direitos que os 

homens e se existiriam outras garantias a conquistar, dadas as relações de gênero dominantes; se existem 

padrões de cidadania que seriam particulares das mulheres e, portanto, diferentes dos pertinentes aos homens, 

entre outras como a questão dos direitos humanos e a regulação da reprodução e da sexualidade. 
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política e a social
34

. No entanto, tais direitos apresentam problemas de acesso para as 

mulheres. Dizendo com Perrot (2005, p. 327), ―entrar na cidade, com direitos reconhecidos e 

iguais sempre foi um problema para elas‖. 

 

Após 35 anos longe da escola, a dona de casa Maria Cristina Crespo, de 51 

anos, resolveu voltar a estudar e hoje é uma das alunas mais aplicadas de uma 

das turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA), da Escola Municipal 

Manoel Torres, em Boa Viagem. Fui incentivada pelos filhos e netos e hoje, 

graças a Deus, não perco uma aula e sempre participo dos passeios pela 

cidade promovidos pela escola, ressaltou (Boletim eletrônico – SEEL/PCR, 

22/09/2009). 

 

[...] As turmas são frequentadas por jovens a partir de 15 anos de idade, 

adultos que nunca estudaram antes ou tiveram sua trajetória escolar 

interrompida por motivos diversos, como, gravidez precoce, necessidade de 

trabalhar, entre outros. ―Nosso desafio é oferecer a esses alunos a 

oportunidade de ver um mundo melhor através da leitura‖, disse o prefeito 

João da Costa (Boletim eletrônico – SEEL/PCR, 14/04/2010). 

 

Pós graduada pela UFPE, Elizabeth lembra que alfabetizar é muito mais que 

ensinar a ler e escrever: ―Nossa função é ajudar as pessoas a entenderem o 

mundo a sua volta, a formar o verdadeiro cidadão [...]‖.(Boletim eletrônico – 

SEEL/PCR, 04/12/2010). 

 

 

A categoria ―cidadania‖, ao incorporar traços de neutralidade
35

 entre as relações de 

gênero, essencializa o masculino como norma, abstrai as diferenças entre homens e mulheres, 

como se estas fossem dadas. 

Essas questões remetem às questões apresentadas por Perrot (2005) sobre o contexto 

da França do século XX no se refere às mulheres. Na sua afirmação, de início, a Revolução 

Francesa define uma cidadania seletiva, onde a cidadania civil é distinta da política. ―As 

mulheres têm acesso à primeira, em certa medida e até certo ponto‖ (PERROT, 2005, p. 329). 

O controle do próprio corpo, possibilitando o aborto ou a contracepção nas situações em que 

as mulheres assim o desejassem, ou o apoio para criar aqueles filhos que quisessem ter, o 

direito ao divórcio, a garantia de não terem que acompanhar os maridos quando estes 

                                                 
34

 Marshall (1963 apud AGUIAR, 1999) aponta que a civil é representada pelas garantias necessárias às 

liberdades individuais: faculdade de expressão, pensamento e crença; asseguramento à propriedade e ao 

estabelecimento de contratos válidos; e o direito à justiça. A política refere-se ao voto universal; ao acesso ao 

poder e aos cargos públicos. A terceira dimensão, a social, refere-se a padrões de bem-estar adequados ao 

meio, estabelecidos pela redução das desigualdades materiais. As três características são compreendidas como 

estágios ordenada e progressivamente conquistados. 
35

 Na opinião de Aguiar (1999, p. 182), uma das causas disso se deu pelo fato de a teoria social sobre a cidadania 

ter tomado as classes sociais como referência, não se atendo às relações de gênero. 
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resolvessem se mudar sem o seu consentimento deveriam ser levado em conta entre os 

direitos de cidadania. E mais ainda, o direito à propriedade, o de efetuar contratos válidos, o 

de ter conta bancária, independentemente do estado civil, o direito à justiça em caso de coação 

física, o de negar intercurso sexual aos maridos quando não o queiram e o acesso livre a toda 

e qualquer ocupação para a qual estejam aptas são algumas demandas das mulheres não 

incluídas nas concepções masculinas de direitos. 

No Brasil, a conquista de alguns desses direitos contraria a ordem progressiva 

proposta por Marshall, uma vez que as mulheres obtiveram direito ao voto antes de vários dos 

direitos civis e sociais ora enunciados. 

Recorremos a Carvalho, R. (2004, p. 60) para ampliar a discussão sobre o conceito 

diversidade cultural, ―não para ver algo do passado, ou para olhar como uma história evoluiu 

para melhor, [...] mas, para buscar uma história cheia de contradições, continuidades, 

descontinuidades e rupturas‖. 

Os enunciados da diversidade cultural engendrados no currículo da SEEL/PCR 

apóiam-se no discurso de sociedade pós-moderna, na própria Lei Constitucional Brasileira de 

1988, que foi chamada por alguns críticos de multicultural, pelo reconhecimento formal da 

natureza multicultural de suas sociedades e da existência de povos indígenas como 

coletividades sociais e subestatais distintas; das leis consuetudinárias dos povos indígenas 

como leis públicas e oficiais; do direito à propriedade coletiva com restrição à alienação ou à 

divisão de terras comunitárias; do status oficial para línguas indígenas em unidades territoriais 

de residência; e garantia à educação bilíngue. 

A partir dos anos de 1990 os discursos em torno da diversidade cultural, expressos nos 

conceitos de identidade e cultura, passam a compor a agenda educacional, quando da 

afirmação da Comissão Internacional da Educação para o século XXI da UNESCO em 1996 

apontando a urgente e necessária adoção de uma visão pluralista de sociedade em 

contrapartida ao universalismo e ao relativismo: 

 

A Educação para o pluralismo é, não só, uma barreira contra a violência, 

mas um princípio ativo de enriquecimento cultural e cívico das sociedades 

contemporâneas. Entre o universalismo abstrato e redutor e o relativismo, 

para o qual nada mais existe para além do horizonte da cultura particular de 

cada um, há que afirmar que o direito à diferença, quer abertura ao universal 

(CARVALHO, R., 2004, p. 68). 

 

 

Apesar de tal afirmação conferir o estatuto de discurso aos enunciados em torno da 
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diversidade cultural dos anos de 1990, é importante lembrar que suas origens estão nos anos 

de 1950 e 1960, quando, nos Estados Unidos da América, movimentos multiculturalistas de 

grupos dominados culturalmente iniciaram resistência aos processos autoritários de imposição 

de uma cultura dita superior, gerando as primeiras experiências de educação em resposta à 

característica multicultural da população americana
36

. Tal discurso em torno da diversidade 

cultural passa a fazer parte da agenda educacional de diversos países e de organismos 

internacionais como UNESCO e Banco Mundial, órgãos que atuam como orientadores de 

políticas educacionais de diversos países da América Latina e Caribe, a partir dos anos de 

1990. 

Esta apologia à diversidade das formas culturais vem se transformando em um 

fenômeno globalizado sob dois aspectos contraditórios: ao mesmo em que há um contexto 

favorável ao processo de homogeneização, gerenciado principalmente pelos meios de 

comunicação de massa e pelas novas tecnologias de informação, expressa uma tensão 

permanente no que se refere à oposição entre sociedade mundial e culturas locais, processo 

este que aparece como uma prática discursiva constituída pelo silenciamento dos discursos 

das culturas locais e da destruição, substituição ou folclorização de muitos saberes ao padrão 

que institui a regra. 

Dentre os diferentes discursos de resistência e oposição ao processo de 

homogeneização globalizado está a epistemologia feminista e os estudos de gênero. 

Esses estudos colocam em evidência a condição feminina – suas reivindicações, suas 

lutas, em seus direitos, e suas ações, muitas vezes suprimidas da história ―que insiste na figura 

da passividade, do silêncio, da sombra na esfera desvalorizada do privado‖ (RAGO, 1997, p. 

14) e apontam para a crítica da grande narrativa da História, mostrando as malhas de poder 

que sustentam as redes discursivas universalizantes. 

Assim como fica evidenciado com relação ao discurso da diversidade e sua inserção 

na agenda educacional, é a partir dos anos de 1990, que no Brasil, os movimentos de mulheres 

e estudos feministas marcam sua presença com muito mais força que nos anos de 1970, se 

consolidando nos debates no campo da política, da economia, da academia bem como nos 

meios de comunicação. 

                                                 
36

 Vale conferir a tese de Rosângela Tenório de Carvalho (2004). No primeiro capítulo, apresenta o debate no 

contexto da globalização incorporando as contribuições dos estudos curriculares à luz das análises pós-

modernas e pós-estruturalistas, situando a discussão sobre currículo e cultura assim como as versões 

educacionais que tratam da questão da diversidade: ―[...] para buscar uma história cheia de contradições, 

continuidades, descontinuidades e rupturas‖ (CARVALHO, R., 2004, p. 60). 
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Ao longo desta década, ocorreram algumas Conferências Internacionais promovidas 

pelas Nações Unidas, no Cairo em 1994, e a Conferência da Mulher em Pequim em 1995. 

Neste evento o governo brasileiro, após consulta à sociedade civil apresentou o ―Relatório 

sobre a mulher na sociedade brasileira‖ apresentando dados de uma presença ainda irrisória 

das mulheres na política dentre deputados e senadores. 

Estes eventos como nos lembram Bruschini e Hollanda (1998) constituem-se em 

fatores importantes na formação de grupos de aprofundamento do debate de ideias e 

formulação de propostas sobre a condição feminina na América Latina e no mundo. 

Dentre os movimentos feministas no âmbito do poder público com o objetivo de 

enfrentar essa baixa representação das mulheres em cargos públicos está a força política da 

bancada feminina do Congresso Nacional e da Câmara com a aprovação de lei que assegura 

cota mínima de 20% de mulheres candidatas a cargos legislativos em 1996 e a publicação de 

uma cartilha para as candidatas a vereadoras, elaboradas por feministas ligadas a importantes 

órgãos governamentais como o IBGE e o IPEA – ―Mulheres Sem Medo do Poder‖ - no 

mesmo ano, representando o revigoramento da luta feminista brasileira na luta das mulheres 

por uma maior participação na vida política. 

Nesta mesma época se deu a restituição do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, 

ligado ao poder executivo, o fortalecimento dos Conselhos Estaduais e a composição de um 

Fórum Nacional de Conselhos Estaduais da Mulher ―que, sem dúvida, definem novas 

possibilidades para o encaminhamento de reivindicações e para a formulação de políticas 

públicas em benefício das mulheres‖ (BRUSCHINI; HOLLANDA, 1998, p. 8). 

Considerando a análise de Vianna e Umbehaum (2006) sobre a inserção da temática 

de gênero na agenda educacional, observa-se que esta começa a aparecer no cenário das 

políticas publicas nas últimas décadas do século XX, a qual analisando a legislação da 

educação brasileira observa que gênero aparece referindo-se aos direitos das mulheres sob o 

cunho do discurso dos direitos humanos na Constituição Nacional de 1988 e na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação de 1996. Contudo, no Plano Nacional de Educação e nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, as relações de gênero aparecem como sendo referências 

fundamentais na constituição da identidade. Em ambos os casos, a enunciação das questões de 

gênero nos documentos oficiais aparece associada a outras temáticas como saúde ou educação 

sexual
37

. 
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 De acordo com Vianna (2006, p. 89), é preciso fazer ressalvas com relação à forma como as questões de 

gênero são tratadas na Constituição Federal, de 1988, na LDB, de 1996 e até no Plano Nacional de Educação, 
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Por outro lado, estes dados nos apontam dois momentos distintos das políticas 

educacionais no Brasil: ―a década de 1980 se caracteriza pela abertura democrática do país, 

eleições diretas e elaboração da Constituição – redemocratização e garantia dos direitos civis; 

a década de 1990 é marcada por reformas econômicas e políticas neoliberais‖ (VIANNA; 

UMBEHAUM, 2006, p. 408), reformas estas que incidiram sobre várias dimensões do 

sistema educacional como financiamento, legislação, organização, sistema de avaliação, 

formas de participação e currículo. 

Todas essas questões podem oferecer um rico repertório para pesquisas, ensaios, 

perguntas, propostas se olhadas através de um enfoque de gênero, no entanto, de acordo com 

Rosemberg (2001, p. 515), a dominação de gênero no plano da política educacional tem 

significado, nos planos nacional e internacional, uma espécie de discriminação contra as 

mulheres, como é o caso das propostas do UNICEF no final do século XX que, sob um 

modelo essencialista e de ―dupla desvantagem‖ (ter nascido pobre e mulher), argumenta em 

favor da promoção de investimentos na educação de meninas e mulheres com efeitos 

significativos na sobrevivência infantil, produtividade econômica, redução da fertilidade e 

qualidade da vida; as recomendações para políticas públicas; a melhoria dos indicadores 

estatísticos desagregados por sexo, sendo então essa a matriz que parece formar outras 

organizações multilaterais, técnicos da administração pública e militantes de organizações 

feministas/de mulheres durante os anos 1990. 

Estes fatores estão sendo considerados como um conjunto de algumas das condições 

para a construção de enunciações sobre as questões de gênero no âmbito da educação, 

construindo novas formulações discursivas do feminino e do masculino nas políticas 

educacionais. 

Neste sentido, estamos considerando que a educação como campo discursivo, ao 

mesmo tempo em que possui seu próprio discurso articula e reelabora vários enunciados de 

outros campos, se configurando como um campo disciplinar que dialoga interdiscursivamente 

com vários outros campos e disciplinas, como a filosofia, a psicologia, a sociologia, a política, 

a cultura, as artes e a tecnologia de informação dentre outras. O ponto, como propõe Foucault 

(2006, p. 10), não é saber se o espaço é que define o conjunto de enunciados ou se, ao 

contrário, o conjunto de enunciados que define o espaço. Não há, pois, homogeneidades no 

                                                                                                                                                         
de 2001. E verifica que há um tratamento breve da questão de gênero nesses documentos e, além disso, é 

discutível associar gênero com sexualidade e doença. Nos temas transversais, gênero aparece e é trabalhado, 

na Orientação Sexual, juntamente à Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis como a Aids e afirma 

que nos PCN‘s, há um certo avanço em relação à questão de gênero, contudo, a temática deveria estar 

contemplada em todo o documento de forma clara e mais incisiva. 
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espaço que sejam indiferentes aos enunciados e tão pouco enunciados deslocados, os dois se 

misturam, se confundem no patamar das regras de formação. 

Outro discurso que emerge na memória discursiva do discurso curricular da 

SEEL/PCR é trabalho. No exame de textos advindos do livro didático, o trabalho aparece 

como intertextos que compõem discursos de gênero. Nos textos examinados aparecem 

temáticas como ―A mulher no trabalho‖, ―O trabalho da mulher e do homem‖. 

No capítulo 5 – ―A mulher no trabalho‖ do livro EJA - Educação de Jovens e Adultos: 

Alfabetização, utilizado em turmas de EJA-SEEL/PCR, o texto intitulado ―Rendeira‖ 

constitui em um trecho do texto de Elias José, ―Mágica Terra Brasileira‖. 

Os comandos de leitura na seção ―papo firme‖ através de pergunta tentam chamar a 

atenção do leitor para a profissão de rendeira, uma atividade feminina, uma arte, aprendida 

pelas meninas ainda na infância, ensinada pelas mulheres da família e realizada com prazer e 

qualidade
38

: 

 

É preciso levantar mais cedo. 

É preciso dormir mais tarde. 

É preciso tecer a trama, 

Criar jardins de fios. 

É preciso tecer bom gosto, 

Ser aranha caprichosa. 

[...] 

Maridos e filhos que esperem 

Pelos beijos e carinhos mais ternos. 

É preciso por o sonho na renda, 

Pra dobrar a renda da família. 

 

 

Na seção ―Fala Professor‖, outro texto - ―Nem tão cor-de-rosa assim‖ - faz enunciação 

sobre a ascensão das mulheres a diversas profissões – âmbito público, e a permanência das 

atividades ligadas ao cuidado com os filhos, marido, casa, finanças – âmbito privado como 

uma sobrecarga de responsabilidades para a mulher na contemporaneidade
39

: 

 

Rendeiras, professoras, advogadas, domésticas, secretárias, doceiras, artistas, 

escritoras... Mulheres profissionais. No Brasil de hoje, muitas delas, além de 

trabalhar fora, têm de cuidar da casa, do companheiro e dos filhos, algumas 

                                                 
38

 JOSÉ, Elias. A Mulher no trabalho. In: ELIAS, Maria Beatriz de Campos ―EJA- Educação de Jovens e 

Adultos‖. São Paulo: Moderna, 2009, capítulo 5, p. 158. 
39

 ELIAS, Maria Beatriz de Campos ―EJA- Educação de Jovens e Adultos‖. São Paulo: Moderna, 2009, capítulo 

5, p. 159. 
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chegam mesmo a ser responsáveis pela manutenção financeira de suas 

famílias. [...] 

 

 

No capítulo seguinte: ―O trabalho do homem e da mulher‖, o texto que inicia mais 

uma seção de leitura, ―Diferentes, mas não desiguais‖, fala sobre mudanças nas relações de 

gênero e o mundo do trabalho. 

O texto anuncia uma mudança das condições e direitos de homens e mulheres na 

sociedade no âmbito do trabalho, ao mesmo tempo em que naturaliza e cristaliza as questões 

de gênero reduzindo-os a papéis sociais – essencialmente femininos ou masculinos, os quais 

podem ser trocados e resolvidas tais questões
40

: 

 

O trabalho dos homens sempre foi diferente do das mulheres, por muitos 

séculos, o trabalho deles foi considerado mais pesado que o delas. Cabia aos 

homens a responsabilidade pelas despesas familiares. [...] Mas o mundo 

mudou muito. Hoje em dia, homens e mulheres dividem tanto as vagas e as 

oportunidades de trabalho como as responsabilidades familiares [...] 

 

 

O exame da memória discursiva do discurso da Rede mostra a existência de intertextos 

do feminismo socialista fazendo a articulação dos discursos de gênero e trabalho. 

Entender que a natureza humana não é essencial, mas socialmente produzida, é uma 

premissa central do feminismo socialista e, por outro lado, o significado de ser mulher – 

biológica, social, cultural e psiquicamente – é considerado uma variável histórica. 

O chamado feminismo socialista, como propõe Brah (2006, p. 15), critica as 

perspectivas materialistas que priorizam a classe, negligenciam as consequências sociais da 

divisão sexual do trabalho, privilegiam as heterossexualidades e dedicam escassa atenção aos 

mecanismos sociais que impedem as mulheres de atingir igualdade econômica, política e 

social. 

Essa linha do feminismo se distancia da suposta ênfase feminista ―radical‖ na 

consideração das relações de poder entre os sexos como determinante quase exclusivo da 

subordinação das mulheres. 

Sobre a divisão sexual do trabalho, esta tem como características a designação 

prioritária dos homens à esfera produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva e, 

                                                 
40

 Idem texto anterior, capítulo 6, p. 165. 
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simultaneamente, a apropriação pelos homens das funções com maior valor social, político, 

econômico. 

Ao analisar essa forma de divisão sexual do trabalho, Pedro (2005) observa como a 

ocupação por parte das mulheres nas esferas públicas não as retira da esfera privada e, como 

muitas mulheres, para poderem desempenhar diferentes ocupações, contratam outras mulheres 

para desempenhar o trabalho doméstico em seus lares. Em sua opinião, para acabar com a 

exploração da mulher dentro da esfera privada, se faz necessária uma profunda reestruturação 

da sociedade de classes em novas bases, além uma profunda reestruturação da sociedade de 

classes em novas bases.  

 

4.4 Planejamentos, seminários, formações e textos diversos – materialidade discursiva 

 

Entendemos em Foucault (2004, p. 115) que a materialidade do enunciado não 

definida pelo espaço ocupado ou pela data da formulação, mas ―por um status de coisa ou de 

objeto, jamais definitivo, mas modificável, relativo e sempre suscetível de se novamente posto 

em questão‖. 

Nesta acepção, os enunciados sobre a feminilidade no discurso curricular da 

SEEL/PCR têm sua materialidade repetível em planos de aula, seminários, formações de 

professores, planejamentos, diários de classe, proposta curricular, livros didáticos, boletins 

eletrônicos, os quais constituem um conjunto de documentos e práticas sob um regime 

institucional que define as possibilidades de sua reinscrição e transcrição. 
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CAPÍTULO 5 ENUNCIADOS DA FEMINILIDADE CURRÍCULO CULTURAL DA 

TELENOVELA 

 

Como já afirmamos no terceiro capítulo, nesta pesquisa a mídia televisiva está sendo 

tomada em seu currículo cultural – operando com saberes que se dirigem à formação dos 

sujeitos sociais por meio de diferentes produtos com uma materialidade discursiva geradora e 

veiculadora de discursos, produtora de saberes, construtora de sujeitos e subjetividades. 

Possui uma proposta curricular fundada no compromisso de ―inventar caminhos para entreter, 

informar e educar‖ 41. 

Sob esse olhar, apresentamos a análise da função enunciativa dos discursos sobre 

feminilidade, advindos do currículo cultural da telenovela. 

Para a análise dos enunciados que constituem o arquivo, foram utilizados como fonte 

de inspiração os estudos desenvolvidos por Carvalho, R. (2004) e Fischer (1996) sobre 

método arqueológico foucaultiano e em sua Arqueologia de Saber. 

Na análise do enunciado e seu espaço de diferenciação levou-se em consideração os 

grandes temas, conceitos, a gramática recorrente, o lugar de anunciação, a função autor e sua 

coexistência discursiva, ou seja, a memória discursiva, os interdiscursos sobre a feminilidade 

no currículo cultural da telenovela. 

Entendendo-se que ―um texto não é um conjunto de signos inertes, mas o rastro 

deixado por um discurso em que a fala é encenada‖ (MAINGUENEAU, 2008, p. 85), a noção 

de enunciação vem trazer um novo modo de articulação entre essa noção e os gêneros do 

discurso. Essa articulação institui uma perspectiva que apresenta a cena de enunciação como 

passível de uma tríplice apreensão: o tipo de discurso, a cena referente ao gênero do discurso 

e a cena que se constrói como elemento essencial de legitimação dos discursos. Isso significa 

dizer que a telenovela constitui um gênero do discurso que faz parte de um conjunto mais 

vasto um tipo de discurso – o midiático, que está configurado em um setor ou lugar 

institucional – o da comunicação. 

O conjunto de textos ora analisados, que constroem a cena de enunciação, advém de 

enunciados do currículo cultural da telenovela Viver a Vida da Rede Globo de Televisão, 

composto por uma seleção de cenas e o resumo da trama, impressos e publicações como 

revista Tititi, Minha Novela, artigos de jornais eletrônicos sobre a trama. 

                                                 
41

 A Rede Globo põe à disposição dos internautas informações sobre programas e profissionais, bem como uma 

seleção de arquivos de vídeos, fotos, recortes de jornais, perfis, entrevistas, episódios polêmicos sobre a 

emissora. Site: www.memoriaglobo.com.br 
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A análise da função enunciativa constituiu uma reescrita do discurso da telenovela 

Viver a Vida, considerando os aspectos: a) o lugar de anunciação e a função autor, o espaço de 

diferenciação - os grandes temas, conceitos, a gramática recorrente; b) coexistência 

discursiva, ou seja, a memória discursiva, os interdiscursos sobre a feminilidade no currículo 

cultural da telenovela Viver a Vida; e c) a materialidade discursiva. 

 

5.1 Educar, divertir e informar - função autor 

 

Tal como trabalhado no capítulo anterior, no pensamento foucaultiano o autor não é 

simplesmente um elemento de um discurso, mas exerce certo papel com respeito aos 

discursos – assegura uma função de classificação, permite agrupar certo número de textos ou 

delimitá-lo, excluir alguns e opô-los a outros; nem tão pouco o nome do autor está situado no 

registro civil dos homens e nem situado na ficção da obra, mas na ruptura que instaura certo 

grupo de discursos e seu modo de ser singular. 

Aqui o lugar institucional em análise é a Rede Globo, empresa que se propõe a ―estar 

em contato com centenas de milhões de pessoas, na quase totalidade dos lares brasileiros [...], 

documentar o dia-a-dia da diversidade cultural do nosso povo‖. Apresenta como missão social 

―o compromisso de contribuir para a educação, ao mesmo tempo em que informa e diverte‖ 

(www.redeglobo.globo.com). Nesse lugar institucional de diferentes enunciações estão em 

evidência diversos sujeitos e sujeitos em sua função autor: Escritores/Autores, Atores/Atrizes 

e Especialistas. 

Tais sujeitos têm um status que compreende critérios de competência e de saber, ou 

seja, sujeitos institucionais designados pelo lugar de enunciação para dizer do mundo 

econômico, social, cultural – da diferença cultural – do gênero e da feminilidade. 

A Rede Globo em sua pedagogia cultural, através de diversos produtos midiáticos, 

afirma um discurso em defesa do respeito às diferentes culturas por meio de ―uma 

programação feita para os brasileiros, por brasileiros. Apresenta-se como um lugar de coesão 

cultural e social, ―o espelho que reflete a nossa cultura, a janela que mostra aos outros povos 

as cores do Brasil e através da qual se vê o Brasil e o mundo‖
42

. Essa vontade de verdade 

encontra materialidade no slogan Globo, a gente se vê por aqui! (op.cit.). 

O discurso pedagógico da Rede Globo sustenta-se em três grandes enunciados: 

Diversidade Cultural, Cidadania, Identidade e Sociedade de Informação, arte e tecnologia, 
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 http://redeglobo.globo.com/Portal/institucional/foldereletronico/g_identidade.html. 



 

 

121 

enunciados estes que subsidiam ―o compromisso de contribuir para a educação, ao mesmo 

tempo em que informa e diverte‖,
43

 enunciados que orientam ações de seus talentos, 

proporcionando oportunidades de crescimento profissional através de recrutamento interno e 

promoções. Vale dizer que de 2002 a maio de 2008, em média 20% das vagas disponíveis 

anualmente na empresa foram preenchidas por pessoal interno. Ao todo, esse universo de 

talentos é composto por mais de 18 mil pessoas nas cinco emissoras da Rede Globo e 117 

afiliadas, profissionais que contribuem para garantir a qualidade e a inovação da programação 

que vai ao ar diariamente.
44

 

Essas pessoas dão sustentação também à implementação de programas de voluntariado 

interno, como ―Juntos Podemos Mais" integrado a outros projetos sociais da Rede Globo, que 

conta com mais de 400 colaboradores atuantes (funcionários, prestadores, parentes e amigos). 

Além da ação voluntária em escolas, instituições e eventos, tal programa realiza campanhas 

internas de arrecadação, oferecendo – através desta e de outras iniciativas – mais de 100 mil 

itens (alimentos, material escolar, agasalhos, tênis, livros, CDs, DVDs, etc.). Esse programa é 

complementado com ações de geração de renda para instituições por meio do Bazar da 

Solidariedade.
45

 

Os enunciados de estruturação da pedagogia cultural da Rede Globo estão sustentados 

em uma estratégia da empresa que como objetivo: 

 

Consolidar sua vocação de líder no setor da tecnologia de informação. 

[...] Essa estratégia rende a emissora o primeiro lugar no mercado de mídia e 

comunicação – indo da segurança na informação aos caminhos para 

transações comerciais via Internet, da automação nos procedimentos 

administrativos à mobilidade na transmissão de dados. [...] Ou tecnologia de 

extensão virtual de cenários, com a geração de ambientes virtuais a partir da 

captação de locações reais, utilizando mais de uma câmera 
(www.redeglobo.globo.com)

46
 

 

                                                 
43

 Este e os enunciados que seguem foram obtidos no site oficial da Rede Globo, acessado em 23 de setembro de 

2010: www.redeglobo.globo.com 
44

 Obtido no site oficial da Rede Globo: http://redeglobo.globo.com 
45

 O Projeto Pan nasceu em 2002 com os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro. Foi montado um projeto com 

abrangência nacional, regional e local e que integra todas as empresas das Organizações Globo e seus 

parceiros em todo o território nacional, em torno do conceito de inclusão social da prática do esporte. Site 

institucional da Rede globo: http://redeglobo.globo.com 
46

 DIGITAL BACKLOT – A tecnologia foi inicialmente aplicada em Paraíso Tropical. Consiste na extensão 

virtual de cenários, com a geração de ambientes virtuais a partir da captação de locações reais, utilizando mais 

de uma câmera. Informações em http://redeglobo.globo.com/tecnologia 
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Esse lugar enunciativo, por meio de diversos produtos culturais, se associa ao discurso 

da Cidadania através de ações de apoio às causas sociais articulando parcerias institucionais e 

apoio à educação: 

 

Com projetos sociais, implementados em parceria com instituições 

consagradas, beneficiam-se da força mobilizadora da Rede Globo, na procura 

de soluções para as questões prioritárias do Brasil. O apoio às articulações, 

que vão a socorro às causas sociais do país, é uma das missões da empresa na 

área social. [...] Além de projetos e campanhas sociais, a Rede Globo exibe 

diversos programas educativos, desenvolvidos em grande parte com o know-

how em teleducação da Fundação Roberto Marinho, [...] que, diariamente, 

proporcionam a milhões de brasileiros a chance de concluir seus estudos 

formais. Outros programas, também apresentam conteúdos que contribuem 

para a formação educacional (www.redeglobo.globo.com). 

 

 

Tal projeto educativo articula-se em torno, por exemplo, ―do conceito de inclusão 

social da prática do esporte‖ e afirma que ―o esporte pode ser uma importante ferramenta de 

transformação social‖. Define então, que é preciso 

 

expandir o esporte além da competição: mostrar o esporte como fator de 

desenvolvimento humano e de inclusão social; Valorizar a escola e o 

professor, em especial o de Educação Física; Promover o esporte escolar e 

universitário, como consolidação dos valores do esporte na sociedade e base 

para massificação dos esportes olímpicos; Apoiar todas as manifestações 

esportivas comunitárias; Ampliar o conhecimento pelo público de 

modalidades esportivas sem visibilidade significativa; Mostrar a importância 

dos ídolos do esporte como exemplo positivo para os jovens 
47

. 

 

 

Defende também a intersecção entre Arte e Tecnologia com o permanente 

aprimoramento da qualidade tecnológica de produção. Entende que a criação artística interage 

com intervenções tecnológicas, pois, ―se não há um caminho pavimentado até uma televisão 

de qualidade planetária, a saída pode estar na tecnologia de última geração – e também no 

atalho da solução artística, por vezes artesanal‖. Conclui: ―o resultado está no ar‖.
48

 E assim, 

reafirma que é ―dentro desse compromisso, ao longo dos anos, que a Rede Globo vem 

descobrindo caminhos para entreter, formar e educar‖.
49

 

                                                 
47

 Site oficial da Rede Globo http://redeglobo.globo.com 
48

 Site da Rede Globo: http://redeglobo.globo.com/Portal/institucional/foldereletronico/g_tecnologia.html 
49

 Site da Rede Globo: http://redeglobo.globo.com/Portal/institucional/foldereletronico/g_identidade.html 
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Observa-se que o objetivo é manter uma relação de confiança e intimidade entre mídia 

televisiva e sujeitos. Como pedagogia cultural, a mídia em análise articula modos de 

interseção com a cultura, com a vida pública e privada, atuando como fonte de informação, 

entretenimento e de ensino/formação, fornecendo ferramentas de intervenção nos modos de 

ser, viver e se relacionar na sociedade contemporânea. 

Os anunciados sobre a feminilidade no discurso midiático da Rede Globo são 

construídos pelos conceitos de ―diversidade cultural‖, ―documentar‖, ―educar‖ ―informar‖, 

―entreter‖ que representam a vontade de verdade na mídia televisiva que conta com uma 

materialidade discursiva e não-discursiva específica e um esquema discursivo próprio, como 

já citado na página anterior: 

 

Documentar o dia-a-dia da diversidade cultural do nosso povo faz parte do 

cotidiano da Rede Globo. A emissora faz telespectadores se enxergarem numa 

programação feita para os brasileiros, por brasileiros. É o espelho que reflete a 

nossa cultura, a janela que mostra aos outros povos as cores do Brasil e 

através da qual se vê o Brasil e o mundo. E dentro desse compromisso com o 

Brasil, ao longo dos anos, a Rede Globo vem descobrindo caminhos para 

entreter, informar e educar 
50

. 

 

Tais enunciados podem ser entendidos no cenário discursivo da globalização, no qual 

há uma preponderância de circulação de discursos por meio das redes de comunicação e 

informação. Afinal, não se fala de qualquer coisa em qualquer época ou de qualquer lugar. 

Um objeto existe na dinâmica de um feixe de relações, sob condições positivas e em um 

momento histórico. O desafio consiste em mapear ditos que falam de documentar, entreter, 

informar, educar e de diversidade cultural e situar essas coisas ditas em um cenário discursivo 

específico tornar evidente seu papel e lugar, as condições positivas de um feixe complexo de 

relações que permitam tais ditos. Isso quer dizer que há uma regra de formação discursiva que 

rege os diferentes discursos, nesta dissertação, o discurso da feminilidade na mídia televisiva, 

onde a feminilidade, objeto do discurso está conformado em uma gramática própria a partir da 

seleção de termos e conceitos. 

A estrutura de sustentação da Rede Globo como lugar de enunciação comporta: 

Infraestrutura, Tecnologia, Rede de Transmissão, Produção, Publicidade, Outras Mídias, 

Recursos Humanos, Responsabilidade Social. Essa rede administrativa viabiliza a 

dramaturgia, humor, infantil, variedades, jornalismo, esportes. 
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Este texto representa na página oficial, a identidade da emissora. Site: http://redeglobo.globo.com 
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É no contexto dos enunciados da Dramaturgia, do Humor e do Jornalismo e dos 

programas de esportes que aparecem diferentes estratégias discursivas que mostram os 

conceitos de educar, informar e entreter sendo articulado no discurso pedagógico da Rede 

Globo – a vontade de verdade na conformação dos modos de ser e estar dos brasileiros e 

brasileiras. Com uma miscelânea de programas, ―a emissora faz espectadores se enxergarem 

numa programação feita para os brasileiros, por brasileiros‖ (www.memoriaglobo.com.br). 

Seja através de um discurso serializado que apela para uma descrição do cotidiano, da 

vida privada, do mundo
51

, como no texto de humor de A Grande Família, seriado dos anos 70 

que voltou em 2003 com novo elenco e novas histórias que contam o cotidiano de uma típica 

família de classe média, ou por meio de um texto especulativo
52

 em forma de melodrama, o 

próprio telejornal está sendo caracterizado aqui como um melodrama, porque não apenas 

informa, mas se utiliza de estratégias linguísticas e visuais para chamar a atenção, 

surpreender: ―as notícias do Brasil e do mundo são veiculadas pela Rede Globo com 

responsabilidade, isenção e imparcialidade. [...] e leva aos espectadores tudo de mais 

importante que acontece no Brasil e no mundo‖
53

 (www.memoriaglobo.com.br).  

Os produtos jornalísticos são oriundos da cultura, onde a cultura tem seu próprio 

espetáculo, mas, o que se faz na televisão é a produção de um discurso de constante e 

agradável entretenimento com vistas à identificação do espectador com opiniões, atitudes e 

sentimentos. O telejornal, mais que o impresso, tem a função de entreter, onde a cor, o 

movimento e o retumbante são obrigatórios, onde o principal critério da notícia é a imagem, 

tal como ocorre com o telejornalismo do ―Fantástico‖ ao ganhar um:  

formato de revista e convive pacificamente com o entretenimento: é o show 

da vida. O programa é uma marca das noites de domingo no Brasil [...] que ao 

longo dos anos se tornou um painel dinâmico e multifacetado de quase tudo 
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 Refere-se ao cotidiano como algo que já não pode ser alcançado, pois não é mais aquilo que se vive, mas 

aquilo que se olha, que se mostra um simulacro, Chauí (2006, p. 34) se refere às afirmações de Blanchot 

(1993, p. 240) em The infinite conversation: Não temos que nos inquietar com os acontecimentos, desde que 

pousemos o olhar desinteressado sobre sua imagem, a seguir, um olhar simplesmente curioso, e por fim, um 

olhar vazio, mas fascinado. Para que tomar parte numa manifestação de rua, se no mesmo momento, no 

repouso e na segurança, graças a um aparelho de televisão assistimos a manifestação ali onde, produzida e 

reproduzida, oferece-se à nossa vista em seu conjunto, deixando-nos acreditar que ela só existe para nós, suas 

testemunhas superiores? A vida, o mundo vira espetáculo do espetáculo da comunicação. 
52

 Expressão de Eugênio Bucci (2005, p. 29) Brasil em Tempo de TV. 
53

 Esse discurso de isenção e imparcialidade mostra o interesse da mídia em oferecer mecanismos para que o 

espectador sinta-se tanto mais informado e menos capaz de questionar ou problematizar e convencido de que 

sob a voz de especialistas estão sendo informados da realidade. Essa credibilidade e confiabilidade baseiam-se, 

na opinião de Chauí (2006, p. 9), em um ponto comum aos seus produtos, trata-se do apelo à intimidade, à 

personalidade, à vida privada como suporte e garantia da ordem pública. Em outras palavras, os códigos da 

vida pública passam a ser regidos pelos códigos da vida privada, abolindo-se a diferença entre espaço público 

e espaço privado e, por conseguinte, as relações interpessoais, intersubjetivas e as grupais passam a operar sob 

a aparência da vida privada, portanto, referidas a preferências, sentimentos, emoções, gostos, agrado e aversão. 
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que é produzido em uma emissora de televisão – jornalismo, prestação de 

serviços, humor, dramaturgia, música, reportagens investigativas, denúncias e 

ciência, além de experimentação de novas ideias 

(www.memoriaglobo.com.br). 

 

Entendemos assim que nesta gramática o conceito de entretenimento se constitui em 

um elemento fundamental na proposta da mídia televisiva, quase palavra como uma ordem, 

pois,  

 

Entreter é dar asas ao sonho e à fantasia, sem fugir da realidade, é a mágica de 

viver, através do outro, múltiplas vidas. É atender à necessidade básica do ser 

humano de se emocionar, é provocar reflexão, despertar sentimentos ou, 

simplesmente, distrair (www.redeglobo.globo.com). 

 

 

5.2 Superação, Corpo/Beleza e Abnegação: Espaço de diferenciação 

 

5.2.1 O discurso curricular cultural da telenovela 

 

Entreter é principalmente uma função enunciativa da telenovela. Essa narrativa se 

constitui em um dos produtos que compõe a Dramaturgia da Rede Globo de grande 

importância, a qual se define como sendo ―Perfeita tradução da alma nacional, o sucesso das 

novelas mostra a força de um produto nacional. [...] Aclamadas pelo público que chamam a 

atenção pela sua qualidade‖
54

 (ibidem). 

É preciso dizer que uma telenovela na atualidade trabalha com várias tramas ao 

mesmo tempo, com vários personagens envolvidos em várias tramas que evoluem ao mesmo 

tempo, como um feixe de tramas que se desenvolvem paralelamente. 

As novelas mais recentes, dos anos 2000 em diante, na afirmação de Sadek (2008, p. 

47), apresentam uma combinação de situações e de personagens promovendo mudanças de 

cenas similares a um zapping
55

, sem haver troca de canal. São exibidos, simultaneamente, 

personagens, cenas e situações trágicas, cômicas, sensuais, violentas, sociais, intimistas e 

psicológicas, encadeadas como se o espectador tivesse mudado de canal. 

                                                 
54

 A Rede Globo de Televisão até 2008 já havia exibido 309 novelas e minisséries, assim como seriados – 

produtos aclamados pelo público que chamam a atenção pela sua qualidade técnica e artística. Informações 

obtidas no site da Rede Globo: www.redeglobo.globo.com 
55

 Conceito desenvolvido por Sarlo (2004, p. 57) base de poder simbólico que é exercido segundo leis que a 

televisão ensinou a seus telespectadores: a ideia aparentemente paradoxal de que as imagens da tv, embora 

tenham perdido qualquer intensidade, vão-se tornando para nós absolutamente necessárias, basicamente por 

seu caráter de repetição. Zapeando damo-nos conta de há uma lógica de acumulação de imagens que se 

repetem em um tempo cada vez mais restrito, e com uma carga informacional extremamente baixa. 

http://www.redeglobo.globo.com/
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Como uma ficção televisiva seriada, a telenovela se constitui assim como espaço 

dialógico entre ficção e realidade, onde a construção do cotidiano representado incorpora os 

temas da realidade concreta para discuti-los, dar-lhes centralidade e colocá-los na ordem do 

dia das discussões da sociedade
56

 e, nessa perspectiva, ―a emissora faz os telespectadores se 

enxergarem numa programação feita para os brasileiros, por brasileiros‖ 

(www.redeglobo.globo.com). 

Em sua construção discursiva a telenovela Viver a Vida, o tema da vida aparece 

atrelado ao tema da superação, ou seja, a vida como uma aventura permanente e cotidiana e 

tem na emoção o gancho, a garantia de uma relação complexa entre personagens, trama e 

espectador com a cultura
57

:  

 

Viver a Vida é uma novela contemporânea ambientada no Rio de Janeiro 

apresenta como mote da trama o tema da superação. O folhetim retrata em sua 

trama fatos do mundo real e assuntos polêmicos como anorexia alcoólica e 

diferença de idade em relacionamentos, tendo como tema central a superação 

com o objetivo de mostrar através de histórias inspiradas na realidade que 

sempre é possível sair de situações que mais parecem um beco sem saída, 

tendo garra e coragem (www.redeglobo.globo.com). 

 

 

Em seus enunciados aparece uma articulação de conceitos como superação, mundo 

real, realidade, garra, emoção e coragem com os termos anorexia alcoólica, diferença de 

idade e relacionamentos. E nesta construção discursiva se revela o objeto discursivo – a 

feminilidade, uma determinada referência de modos de ser forjados dentro de um locus de 

formação de identidades e subjetividades, de sujeitos sociais – a mídia televisiva, com uma 

recorrência de termos que permeiam todo texto da trama. 

Em Viver a Vida, a trama central mostrou a história de Helena, top model de renome 

internacional que, no auge da carreira, por volta dos 30 anos, decide largar a profissão para se 

casar com o sedutor Marcos, empresário do ramo hoteleiro, por quem se apaixona 

perdidamente. Ele é 20 anos mais velho, recém-divorciado da ex-modelo Teresa e pai das 

jovens: Luciana, Isabel e Mia – esta última, filha adotiva. Ao longo da trama, Luciana, jovem 
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 NPTN/ECA/USP: http://www.usp.br/agen/repgs/lista.htm. 
57

 Lopes (2002, p. 257) esclarece que no contexto das narrativas populares de massa, a aventura é a essência da 

ficção. Não importa que os eventos estejam histórica e socialmente situados ou que reproduzam informações 

contidas fora da ficção, na realidade, pois uma boa aventura deve dialogar com paixões humanas elementares e 

cotidianas, como medo, angústia, coragem, dedicação, liberdade, amor, morte. E como gestada na estética 

melodramática, a telenovela sensibiliza com temáticas arquetípicas, como amor – ódio, dever, honestidade, 

segredos – mistério, expressas sob um jogo de polarizações entre o bem e o mal, rico e pobre, justo e injusto, 

felicidade e tristeza, heróis e vilões, triunfos e fracassos. 
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mimada que nunca precisou batalhar por nada na vida, transforma-se em símbolo da luta pela 

superação, após sofrer um acidente e ficar tetraplégica. 

Percebe-se que o tema da anorexia alcoólica tem uma articulação direta com o 

conceito de corpo que nos enunciados da trama se apresenta de diferentes formas e 

configurações, como corpo/saúde
58

 sob uma construção discursiva que aponta tanto para uma 

negação da agência do indivíduo sobre seu corpo e da patologização da vida que associa o 

discurso médico da automutilação, por algum distúrbio psicológico, como uma avaliação 

negativa de si ou baixa autoestima, um discurso moralista de regressão humana
59

, 

correlacionado com os termos beleza e sucesso, e essa beleza fazendo referência a um padrão 

estético de corpo magro. 

Concordamos com Rago e Funari (2008, p. 116), ao afirmar que não há como negar a 

ditadura do corpo e da beleza, pois ao mesmo tempo em que são inúmeros os debates sobre 

casos de anorexia, bulimia e depressão na mídia, há um grande investimento no corpo 

―sarado‖ como sinônimo de sucesso pessoal e profissional em um mundo onde não há mais 

lugar para o fracasso, onde os padrões de beleza valorizam o corpo magro, ágil, retilíneo e 

forte para homens e mulheres. 

Em sua pesquisa sobre a imagem feminina na mídia, investimento este que pode ser 

visto, por exemplo, na profusão de imagens e dados sobre um modelo de saúde em diversos 

produtos midiáticos formando uma verdadeira rede de informação sobre o corpo saudável, 

Dantas (2009, p. 166), lembra que modelos femininos desconhecidos do grande público têm 

sido um artifício comercial de revistas de ampla circulação, como a Revista Saúde, na 

tentativa de associar os seus serviços a uma ideia positiva de beleza e sucesso. A novela 

também faz essa associação revelada inclusive nos relacionamentos afetivos:  

 

Miguel namora a desequilibrada Renata, com quem tem um relacionamento 

de altos e baixos. Ele não concorda com a forma com que ela lida com suas 

frustrações, e tenta ajudá-la a vencer a anorexia alcoólica – aspirante a 
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 Refere-se às discussões empreendidas por Fischer (2002a) sobre a mídia como um lugar de formação – ao lado 

da escola, da família, das instituições religiosas. Utilizando de uma linguagem audiovisual específica e cujas 

imagens cotidianamente consumimos, participa na formação das pessoas ensinando sobre modos de 

comportar-se, sobre modos de constituir a si mesmo. 
59

 Em O Corpo incerto, Francisco Ortega (2008) afirma que há um processo de patologização das práticas de 

modificação corporais na sociedade contemporânea de grande representatividade na literatura abordando o 

tema como um problema de saúde mental, ampliando o leque de condutas a serem medicalizadas e aponta 

como principal consequência desse processo a negação da capacidade agência dos atores sociais envolvidos 

nas práticas e descrédito dos motivos assumidos, reduzindo-os a comportamentos compulsivos e que a mídia 

se apropria desse discurso e o veicula. 
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modelo, a jovem substitui a alimentação pelo álcool, para não ganhar peso 

(www.memoriaglobo.globo.com.br)  

 

Aparece ainda o corpo/estética veiculado aos conceitos de moda e juventude, 

reafirmando uma íntima relação entre beleza e jovialidade diretamente ao feminino. As 

modelos em desfile são pontos altos nos enunciados da feminilidade. 

 

 

 

Em Políticas do Corpo, Sant‘Anna (1995, p. 124) esclarece que a insistência em 

associar a feminilidade à beleza não é nova e que a ideia que beleza está para o feminino 

assim como a de força está para masculino atravessa séculos e culturas através de valores 

associados mais a mulheres do que aos homens, variando, contudo, ao longo das épocas. O 

conteúdo que constrói esses valores, modificando a relação entre a feminilidade e a cultura, 

entre o corpo e os cuidados destinados a embelezá-los, e na contemporaneidade, a beleza 

aparece como um imperativo da feminilidade. Helena personagem principal da novela, em sua 

juventude e beleza, torna-se o centro das relações dos sujeitos da trama. Uma trama é tecida a 

partir de um romance central entre Marcos e Helena:  

 

uma bela e jovem modelo que faz grande sucesso em seus desfiles no mundo 

da moda, mas que está prestes a ter mudança drástica em sua vida a partir do 

momento em que se apaixona por Marcos, um homem vinte anos mais velho, 

empresário bem sucedido do ramo do turismo e ex- marido de Tereza, com 

quem foi casado durante trinta anos e teve três filhas: Luciana, Isabel e Mia 

(www.memoriaglobo.globo.com.br). 

 

 

É ainda evidenciada uma prática discursiva da feminilidade na postura feminina, que 

se aproxima do modelo normativo de mulher moderna e fiel elaborado desde meados do 

século XIX; a lealdade cabe especificamente à mulher, assim como o recato, a docilidade e a 

 

Viver a Vida: Modelos em desfile (Cap.2/1 exibido em 15/09/2009) 

 

http://www.mundodafama.net/viver-a-vida-a-nova-novela-da-globo/
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submissão: ―Bonita e atraente, Betina tem um pensamento moderno, apesar da caretice de 

Gustavo, mas sempre foi fiel ao marido‖ (www.memoriaglobo.globo.com.br).  

Estamos nos referindo às questões apresentadas por Rago (1997, p. 62) quando revela 

que há uma elaboração de um novo modelo normativo de mulher desde o século XIX, a 

mulher frágil e soberana, abnegada e vigilante com regras de comportamento e etiquetas 

inicialmente às jovens ricas e paulatinamente a todas as mulheres de todas as camadas sociais. 

Às mulheres ricas, as exigências de um bom preparo e educação para o casamento, 

preocupações com a estética, com a moda e com a casa. 

Há ainda a evidência do conceito de corpo/máquina
60

, um corpo que precisa funcionar 

dar conta de suas funções biológicas de gerar a vida
61

:  

 
Ao longo da trama, Ingrid desestimula a relação de Jorge com a moça, por ela 

ter se tornado cadeirante. Preocupada com o futuro do filho e com as 

dificuldades que ele enfrentará ao lado de uma mulher deficiente – e que, 

segundo ela, não poderá lhe dar filhos –, ela tenta, o tempo todo, demovê-lo 

da ideia de se casar com Luciana (www.memoriaglobo.globo.com.br). 

 

  

Ou como limitado, que precisa de intervenções médicas:  

 
Sempre acompanhada pela enfermeira Laura e pela fisioterapeuta Larissa, 

Luciana é obrigada a fazer exercícios diários e, aos poucos, recupera o 

movimento dos braços e apresenta evoluções, como aprender a comer e a 

movimentar sua cadeira de rodas sozinha, e até escrever (ibidem). 

 

 

Na novela, essa nova condição física do corpo concede um novo status de existência 

desse feminino com uma nova classificação social, neste caso, a jovem Luciana sai do status 

de modelo para o de cadeirante, ou seja, de uma feminilidade plena para uma vida limitada, de 

luta constante para adaptar-se: 

 

Além da luta diária para lidar com suas próprias limitações, Luciana também 

enfrenta as idas e voltas do amor. Ao longo da trama, Ingrid desestimula a 
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 Refere-se ao discurso religioso do casamento com função reprodutiva: cabe à mulher cumprir o papel 

fundamental, ao ato sagrado de reprodutora alia-se ao discurso científico da medicina do início do século XX, 

onde as funções tradicionais atribuídas aos gêneros estariam irreversivelmente enraizadas na anatomia e na 

fisiologia, no feminino para a reprodução. 
61

 Refere-se à afirmação de Perrot (2009, p. 231), ―a maternidade é incessantemente exaltada e apresentada como 

a única função real e gratificante para a mulher. A concepção da mulher que representa o inverso do homem é 

praticamente a mesma em vários meios intelectuais da época no século XVIII. O discurso médico que 

identifica a mulher por sua sexualidade e seu corpo, enquanto o homem é identificado pelo seu espírito e 

energia tornou-se referência. O útero define a mulher e define seu comportamento emocional e moral‖. 
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relação de Jorge com a moça, por ela ter se tornado cadeirante 

(www.memoriaglobo.globo.com.br).  

 

Em nossa análise constatamos ainda que o tema relacionamento mostra-se sob 

elaborações diversas, nos enunciados correlacionados sempre ao conceito casamento. ―Helena 

é uma top model de renome internacional que no auge da carreira, por volta dos trinta anos, 

decide largar a profissão para se casar com o sedutor Marcos, por quem se apaixona 

perdidamente‖ (www.memoriaglobo.globo.com.br). As cenas de casamento: 

 

 

 

As cenas de casamento configuram o romance, uma modalidade narrativa que permeia 

um texto melodramático de conteúdo sentimental com o propósito de atingir, em um só 

tempo, coração, olhos e ouvidos. 

Apresenta não apenas a heroína moderna, uma mulher independente, emancipada, com 

uma vida profissional de sucesso, mas, também, a cinderela com o sonho do casamento. O 

casamento como uma instância da constituição do feminino, como que naturalmente, em 

algum momento da vida, a natureza feminina movida pelo desvario da paixão será levada ao 

matrimônio. Nesse contexto, a idade – um dado biológico socialmente construído - prescreve 

a possibilidade de realização desse desejo ou realização de sonho, que precisa inscrever-se 

entre a infância e a idade adulta, ou seja, neste texto, por volta dos trinta anos. 

Sobre esta questão, Perrot (2009, p. 226) revela que o casamento religioso após a 

Revolução Francesa no estado laico divide espaço com a instauração do casamento civil, mas, 

ao mesmo tempo, mantém-se como parte da tradição da burguesia francesa, ainda que cada 

vez mais raro. Um ritual que vai desde a composição do cortejo, a indumentária dos noivos 

com o predomínio do preto e branco aos gestos do ‗sim‘, onde o pai acompanha a filha até o 

altar, para entregá-la ao esposo, mas, antes de proferir a resposta sacramental, a jovem volta o 

olhar para a mãe, como se pedindo seu consentimento. Contudo, Jules Simon, senador 

republicano em defesa da sublimidade do casamento na igreja, afirma em seu livro La femme 

 

Viver a Vida: Casamento de Helena e Marcos em Búzios (Cap. 6/1 exibido em 22/09/2009) 
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au XX siecle que longe de ser apenas uma convenção social, é na verdade parte do feminino, 

―nós, homens, não compreendemos o que é a igreja para a mulher. Entrar vestida de branco, 

pelo braço de seu bem-amado, ao som do órgão, numa nuvem de incenso, em meio a todos os 

amigos emocionados e sorridentes, tal era o sonho de sua infância e tal será a lembrança de 

toda a sua vida. [...] Não se pode tirar isso da vida de uma mulher‖ (op.cit.) 

O feminino aparece também no conceito de comportamento - um modelo de 

comportamento - uma ―boa moça‖, aquela que se preocupa com a família. Helena, uma das 

personagens que traz também esse comportamento feminino: ―Helena é filha de Edite e 

Oswaldo, irmã de Sandrinha e Paulo. Os pais são separados e Edite vive com Ronaldo. [...] 

Helena está sempre envolvida nos problemas da família‖ (www.memoriaglobo.globo.com.br). 

Helena é forte, demonstra certa maturidade para o enfrentamento de problema no espaço de 

trabalho: ―Helena tem que enfrentar a rivalidade da inexperiência de Luciana, modelo de 

início de carreira, que sonha em conquistar glamour e sucesso no mundo da moda e inveja sua 

posição‖ (ibidem). 

Essa correlação de conceitos casamento, sentimento e comportamento atrelados ao 

elemento idade e à reprodução nos fez perceber nos enunciados da trama a evidência de outro 

termo, a maternidade, construindo uma gramática da feminilidade, onde o sentido de ser 

mulher se aproxima muito do ser mãe, soberana e gratificada, e ser a protetora da prole: 

―Jorge e Miguel são filhos de Ingrid e Leandro. Os dois são superprotegidos pela mãe que, 

apesar de moderna e independente, está sempre se metendo na vida dos filhos e em seus 

romances, tratando-os como crianças, o que provoca muitos conflitos‖ (idem), ou capaz de 

tudo pela família: 

 

Teresa não perdoa Helena por ter discutido com Luciana, o que a levou a 

viajar no ônibus – especialmente porque, antes da viagem, Teresa havia 

pedido a Helena que cuidasse de sua filha. Teresa vai à casa de Helena tirar 

satisfações e, embora esta se ajoelhe, pedindo perdão por não ter cumprido a 

promessa, a ex-modelo revela sua revolta e a esbofeteia 

(www.memoriaglobo.globo.com.br). 

 

 

Entretanto, pensando com Foucault, como o enunciado não está inteiramente visível e 

nem tão pouco oculto, é preciso uma conversão do olhar e da atitude para reconhecê-lo em si 

mesmo, é preciso se ocupar do visível e do enunciável do discurso, onde um não está 

separado do outro. 
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Viver a Vida: Tereza esbofeteia Helena (Capítulo 8/1 exibido em 18/11/2009) 

 

O enunciado da mãe responsável capaz de tudo por sua prole na cena em questão dá 

lugar ao visível e enunciável de outro discurso, o da dominação. Em nossa análise, a forma 

como a narrativa visual está estruturada propõe uma representação simbólica de dominação 

unilateral – de um lado está o direito/poder e do outro o dever. 

 

 

 

 

 

 

 

Neste caso, Helena tinha o dever de cuidar de Luciana, a filha de Tereza, havia 

prometido isso. Enquanto a cenografia apresenta a decepção de uma mãe pelo não 

cumprimento de uma promessa de cuidar de sua filha, aparece a responsabilização pelo 

acidente e suas consequências, e por isso, a punição. Trata-se de um acerto de contas: ―Teresa 

vai à casa de Helena tirar satisfações‖. 

O discurso impõe sua cenografia de algum modo, desde o início; mas, de outro lado, é 

por intermédio de sua própria cenografia que ele poderá legitimar a cenografia que ele impõe. 

Para isso é necessário, de acordo com Maingueneau (2008, p. 117), ―que faça seus leitores 

aceitarem o lugar que ele pretende lhes designar nessa cenografia e, de modo mais amplo, no 

universo de sentido o qual ela participa‖. Observa-se nessa cena a posição corporal de 

humilhação. A dominada ajoelhada em frente à soberana dominante
62

, pedindo perdão, 

clemência – de joelhos, há ainda a vestimenta e a postura de superioridade da outra 

personagem feminina frente à que está ajoelhada, sem maquiagem, chorando abundantemente 

e visivelmente abatida, uma imagem de representação simbólica de sofrimento, subjugação, 

culpabilização. 

Diante desses elementos cenográficos apresentados, surge a seguinte questão: Helena 

é culpada ou responsável pelo acidente que por suas consequências afasta Luciana das 

passarelas ou precisa ser castigada, punida por retirar de Luciana o que era seu por direito? 

Para ir ao encontro desta questão, é preciso levar em consideração o contexto que 

circunda a cena que se desenvolve, na medida em que ―não há imagem sem contexto, visto 
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 Na opinião de Silva (2005, p. 103), a questão do racismo precisa ser analisada levando-se em conta o conceito 

de representação, pois não se trata de uma questão de uma descrição verdadeira ou falsa da identidade 

apresentada, mas, de uma questão de representação que está diretamente ligada a questões de poder. 



 

 

133 

que a mera existência de um signo já indica seu contexto‖ (SANTAELLA; NÖTH, 2008, p. 

57). 

 
Luciana é filha de ex-top model e sonha em conquistar glamour e sucesso no 

mundo da moda [...], mimada que nunca precisou batalhar por nada na vida, 

transforma-se em símbolo da luta pela superação, após sofrer um acidente e 

ficar tetraplégica (idem). 

 

 

Portanto, existe uma trajetória de sucesso, um sonho, um lugar a ser ocupado
63

 quase 

que por direito, por ―herança‖, mas que fora interrompido tragicamente. A culpada pelo fato é 

a top model de renome internacional Helena: 

 
Helena foi para a capital ainda na adolescência, para iniciar sua carreira de 

modelo. A maturidade precoce a colocou no centro da família. Teve dois 

romances marcantes, mas sempre colocou a carreira em primeiro plano. 

Independente, mas dedicada aos pais e aos irmãos, Helena está sempre 

envolvida nos problemas da família. Sua irmã, Sandrinha, foi morar com ela 

na capital, mas vive lhe trazendo dor de cabeça. O estopim é o namoro com 

Benê, um marginal com passagens pela polícia (idem). 

 

 

Atrelado ao discurso da maturidade precoce para ajudar a família, estão o esforço, os 

sacrifícios e a garra para conquistar seu espaço no mundo da moda, no caso abortado do ex-

namorado em nome da carreira. Na sua história aparece o enunciado de uma história familiar 

que convive com problemas de marginalidade: 

 

Sua irmã Sandrinha vive lhe trazendo dor de cabeça. O estopim é o namoro 

com Benê, um marginal com passagens pela polícia, que não é benquisto por 

Edite e muito menos por Ronaldo (op.cit.). 

 

Esse conjunto de enunciados acaba por reforçar a ideia de um sentimento de pena por 

uma pessoa sofredora, que é ao mesmo tempo sofrida e forte, por não ter uma herança e a 

possibilidade de sonhar, precisa se esforçar para ocupar um lugar social de destaque, precisa 

superar sua própria história, lutar, sofrer, se sacrificar para conseguir o que deseja. 
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 Nos termos de Bourdieu, o pertencimento tem íntima relação com o conceito de habitus, o qual é constituído e 

incorporado socialmente numa disputa por prestígio, reconhecimento, poder e hegemonia. O habitus é o 

conjunto das disposições adquiridas no contexto e momento social particular. O habitus articula sujeito e 

estrutura, e conhecimento e realidade, não sendo possível, a separação completa entre o signo e o real. Para o 

autor, ainda vivemos no mundo dos símbolos e eles são os instrumentos por excelência da ―integração social‖: 

―enquanto instrumentos de conhecimento e de comunicação, eles tornam possível o consenso acerca do 

sentido do mundo social que contribui fundamentalmente para a reprodução da ordem social: a integração 

‗lógica‘ é a condição da integração moral‖ (BOURDIEU, P. Coisas ditas. São Paulo: Brasiliense, 1990). 
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É preciso dizer que a imagem, neste caso, age como instrumento de dominação real da 

representação do outro, aqui, de outro racial, na medida em que está colaborando na 

manutenção de um ideário identitário dominante, produtor de sentimentos que acabam por 

fundamentar as relações sociais
64

.  

No sentido que está sendo tomado nesse estudo, no registro pós-estruturalista, ―a 

representação é concebida unicamente em sua dimensão de significante, isto é, como sistema 

de signos, como marca material [...] é aqui, sempre marca ou traço visível, exterior, uma 

forma de atribuição de sentido‖. 

Chamou a atenção também uma gramática recorrente do discurso sobre a 

feminilidade, onde a temática do comportamento permeia os enunciados da trama sugerindo 

uma associação a modos de ser do feminino. 

Na escansão do discurso vemos a presença de conceitos como, agressiva, infantil, 

dedicada, desequilibrada, insegura, perturbada, sensibilizada, cuidar, impulsiva, virgem, 

doce, compreensiva bonita, atraente, fiel, medrosa, hesitante, inexperiente, mimada, 

rabugenta, intolerante, exigente, assim como, moderna, liberal, independente, profissional 

como que se referindo a marcas morais do ser da mulher – domínio dos afetos sobre a 

racionalidade. 

Estes conceitos aparecem descrevendo como, por exemplo, uma imagem de mulher 

infantilizada, que não tem domínio sobre seus atos que precisa ser educada: ―A relação de 

Helena e Luciana é conflituosa. Enquanto a primeira tenta se aproximar da enteada, 

esforçando-se por ignorar seus comentários agressivos e infantis, Luciana não perde a 

oportunidade de maltratá-la‖ (www.memoriaglobo.globo.com.br). 

Os conceitos também aparecem sob um discurso paternalista da mulher frágil e 

problemática, associada à imagem de uma criança que necessita de cuidados, do afeto de uma 

figura masculina para dar sentido à sua vida ou do socorro de especialistas para se reencontrar 

consigo mesma, como já citado anteriormente:  

 

                                                 
64

 Gostaríamos de acrescentar que até pouco tempo os personagens negros apareciam ou em novelas de nativas 

da escravidão ou em papéis subalternos com abordagens que naturalizavam o sofrimento em associação com a 

dor, fato relevante no que se refere à veiculação de uma cena como esta. Os discursos racistas inserem-se na 

cultura brasileira com ares de ―naturalidade‖ o que, num primeiro olhar, impede uma crítica sistemática. É 

preciso estar atento ao fato de que a mídia constrói identidades virtuais (ou pseudo-identidades), no caso em 

questão, o da identidade de raça, a partir não só da negação e do recalcamento da identidade negra, como 

também um saber de senso comum alimentado por uma longa tradição ocidental de preconceitos e rejeições 

(SODRÉ, 1999, p. 246). 
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Miguel namora a desequilibrada Renata, com quem tem um relacionamento 

de altos e baixos. Ele não concorda com a forma com que ela lida com suas 

frustrações, e tenta ajudá-la a vencer a anorexia alcoólica – aspirante a 

modelo, a jovem substitui a alimentação pelo álcool, para não ganhar peso. 

Renata é insegura, tem baixa autoestima e protagoniza várias bebedeiras. 

Miguel se mostra muito paciente com a namorada, por quem tem grande 

afeto, e a incentiva a fazer psicoterapia, além de estimular sua carreira quando 

ela consegue os primeiros trabalhos fotográficos, por intermédio de Osmar 

(idem). 

 

Os conceitos aparecem ainda quando apresentam um perfil de mulher austera, uma 

figura indesejada. Nada atraente sempre irritada e sozinha durante toda trama, em um 

enunciado que mostra indicações de uma feminilidade que parece fugir dos padrões, já que a 

fragilidade, a doçura e submissão não lhe são próprias e ainda comanda um grupo de jovens 

médicos que ―tem como uma das chefes a rabugenta Celeste, médica exigente e intolerante, 

que vive brigando com seus subordinados pelas mais diferentes razões‖ (ibidem). Sua 

descrição se aproxima de uma mãe rigorosa e intolerante. 

Também aparecem com termos ligados ao discurso emancipatório da mulher que 

conseguiu seu espaço no mundo do trabalho em correlação com suposto atributo feminino do 

cuidado e dedicação à família, ou seja, um traço da personalidade como que lhe concedendo o 

mérito pela condição social: ―Independente, mas dedicada aos pais e aos irmãos, Helena está 

sempre envolvida nos problemas da família. Sua irmã, Sandrinha, foi morar com ela na 

capital, mas vive lhe trazendo dor de cabeça‖ (www.memoriaglobo.globo.com.br). 

Ou ainda fazendo a descrição de uma figura de mulher que não tem a maternidade e 

no casamento seu objetivo, mas viver a vida onde não inclui estes elementos. A figura 

feminina aparece neste enunciado como se desviando do que seria esperado para uma mulher 

- ―a liberal Alice, solteira convicta aproveita a pensão que recebe até hoje de seu pai para 

aproveitar a vida sem estabelecer fortes laços amorosos‖, ou um modelo de feminino 

erotizado, como uma presa fácil das paixões, que não resiste e se deixa levar facilmente pelos 

galanteios de um homem:  

 

Em um de seus passeios pela cidade, Dora conhece Marcos. Ele está passando 

alguns dias sozinho no balneário e apresenta-se a ela como Alberto. Mesmo 

casado, o empresário, mulherengo notório, leva a moça para passear de 

lancha, e os dois transam numa ilha deserta, voltando a se encontrar algumas 

vezes. Dora tenta, mas não consegue resistir às investidas de Marcos (ibidem). 
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Contudo, a articulação de conceitos ao fazer referência ao comportamento masculino 

aparece com termos como sedutor, aventureiros, responsável, trabalhador, paciente, egoísta, 

possessivo, generoso, bonitão, mulherengo, machista, grosseirão.  

Essa constatação nos permite afirmar a forma como são construídos os enunciados, 

sugere uma polarização e hierarquização dos sexos ao subordinar o gênero à identidade e os 

toma como noções estáveis em uma oposição que aparenta ser natural e inevitável, onde o 

poder não parece operar na própria produção dessa estrutura binária em que se pensa o 

conceito de gênero
65

. Há uma gramática recorrente de conceitos que institui uma narrativa de 

divisão do masculino e feminino numa referência direta entre racionalidade e emoção. 

Na mesma medida, há também a evidência de uma visão essencialista do masculino e 

do feminino, onde a virilidade, a força como atributos do masculino concedem ao homem 

direito sobre o feminino, direitos estes que o circunscreveram nos espaços sociais de 

pertencimento para cada um dos sexos. 

Buscamos analisar ainda o discurso da feminilidade como objeto de saber/poder nos 

enunciados da telenovela e ao mesmo tempo realizar uma escansão de textos eletrônicos e 

impressos como as revistas
66

 TiTiTi, AnaMaria e Minha Novela, sites e arquivo eletrônico de 

jornais, textos que fazem no dia a dia o comentário da novela, realimentam, dão continuidade 

aos enunciados da novela – o intertexto da novela. 

Encontramos conceitos de uma gramática que por vezes não estabelece relação-chave 

nessas revistas com a gramática encontrada na telenovela examinada. Foram encontradas 

expressões como machão, garanhão, grávida, traições, lealdade, drunkorexia, ex-modelo 

acaba surtando, Felizes para sempre, mãe do ano, amar faz bem à saúde, interessando, 

portanto, saber como essa gramática se comunica ou faz conexão com os elementos 

extrínsecos tratados no espaço complementar e expressos na materialidade discursiva do 

objeto discursivo: a feminilidade. 

A utilização de termos como machão e garanhão diz respeito a um tipo de 

comportamento fazendo referência a uma representação do masculino na forma de se 

relacionar com o sexo feminino. Marcos é caracterizado como o machão, garanhão da trama, 
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 Scott (1995), que defende uma desconstrução do caráter permanente da oposição binária masculino-feminino, 

observa nas sociedades um pensamento polarizado sobre os gêneros colocando homens e mulheres como pólos 

opostos que se opõem sob uma lógica de dominação e submissão, pois a dicotomia marca a superioridade de 

um dos elementos. Para a autora implodir essa polaridade dos gêneros significa problematizar tanto a oposição 

entre eles quanto a unidade interna de cada um – observar que o masculino contém o feminino e vice-versa. 
66

 Publicações da Editora Abril, Fundação Victor Civita que aborda diversos assuntos relacionados à vida dos 

famosos, resumo semanal das novelas e seus bastidores, de todas as emissoras, dicas de beleza e saúde. 
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o que revela a reafirmação de um modelo de homem construído a partir de uma visão 

patriarcal machista de sociedade que tenta submeter o feminino ao masculino, de alienação de 

direitos, e de definição de papéis e de sua condição social. 

No arquivo, os termos machão e garanhão se referem à figura masculina central da 

trama de Viver a Vida, o empresário Marcos e sua relação com o sexo feminino. O fato do 

machão ter sido abandonado aparece como uma vitória das mulheres sobre esse modelo de 

homem:  

 

Marcos terá o castigo que merecem os machões incorrigíveis. Abandonado 

pela mulher e sua amante, Marcos rasteja aos pés de Tereza. O machão fica 

ainda mais caído ao descobrir que a mãe de suas filhas tem um novo amor 

(www.tititi.com.br). 

 

 

Esclarecemos que a expressão ―A mãe do ano!‖ diz respeito a uma homenagem a um 

modelo de mãe representada pela figura de Tereza que na trama é mãe de três filhas. Um 

modelo de mãe: compreensiva, protetora, dedicada à prole. Na ficção – Tereza, Luciana, 

Isabel e Mia, e agora personificadas em Lília Cabral, Aline Moraes, Adriana Birolli e Paloma 

Bernarde, como que em um diálogo entre ficção e realidade e como dissemos em outro 

momento, onde a construção do cotidiano representado incorpora os temas da realidade 

concreta. 

No arquivo aparece como uma forma de brincadeira para chamar a atenção para a 

relação entre as atrizes:  

 

O título desta matéria é uma brincadeira, mas... Se houvesse uma disputa real, 

era bem capaz de Lília Cabral, a Tereza de Viver a Vida, levar o título 

(www.minhanovela.com.br) 

 

Ainda outras expressões dão sustentação ao discurso da telenovela que dialoga 

intrinsecamente e forma outros enunciados. 

No arquivo da novela Viver a Vida, a ideia de entretenimento aparece, pois, ―entreter é 

dar asas ao sonho e à fantasia, sem fugir da realidade, é a mágica de viver, através do outro, 

múltiplas vidas. É atender à necessidade básica do ser humano de se emocionar, é provocar 

reflexão, despertar sentimentos ou, simplesmente, distrair‖ (www.redeglobo.globo.com). 

Une-se a ideia de diversão à missão social da Rede Globo, ―o compromisso de contribuir para 

a educação, ao mesmo tempo em que informa e diverte‖ (ibidem), e nos enunciados do 

arquivo: 
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Gustavo dorme com Alice. Malu aceita ir a Búzios com Gustavo. Mas o 

advogado dá para trás, deixando-a furiosa. O advogado, então resolve encher 

a cara num bar, onde reencontra Alice. Os dois bebem, jogam conversa fora 

e... Gustavo vai ao edifício de Malu atrás da amada. Lá, ele faz um escândalo 

daqueles. Em vão. A jornalista, com raiva não o recebe de jeito nenhum. Já 

Alice... Com pena, leva Gustavo para a casa dela. E o destrambelhado, de tão 

bêbado que estava, quando acorda, não faz ideia de onde foi parar (idem). 

 

  

Na escansão do arquivo vemos outros enunciados que se coadunam e articulam-se ao 

discurso da trama ficcional de reafirmação de uma representação de mulher-mãe: 

 

Manoel Carlos e suas supermães: Relações maternais de Viver a Vida repetem 

perfil consagrado em outras novelas do autor: e de mulheres intensas e 

abnegadas. Acomodada em uma cadeira de banho feita sob medida para 

portadores de necessidades especiais, Luciana ganhou um banho libertador 

dado por Tereza. A emocionante sequência de nove minutos, exibida em 

pleno dia 25 de dezembro, levou os espectadores às lágrimas. [...] Temos 

Ingrid, Tereza, Regina e Dora fazendo o que acham melhor para proteger seus 

filhos, como leoas cuidando de sua cria. Podemos até questionar algumas 

atitudes, mas o amor materno, esse sim é inquestionável (Jornal O Globo, 

21/01/2010). 

 

A organização de elementos que se aproximam de situações do cotidiano, da vida de 

muitas pessoas fora da ficção, espectadores, com estratégias que mobilizam a emoção, 

fortalece a posição de que 

 

O folhetim retrata em sua trama fatos do mundo real e assuntos polêmicos em 

relacionamentos, tendo como tema central a superação com o objetivo de 

mostrar através de histórias inspiradas na realidade (idem). 

 

  

Esses elementos, associados à repetição de modelos de comportamentos, mantêm a 

telenovela da Rede Globo como uma ―Perfeita tradução da alma nacional, o sucesso das 

novelas mostra a força de um produto nacional‖ (www.redeglobo.globo.com). 

Foram encontradas ainda na escansão dos textos impressos das revistas sobre novelas 

e arquivo de jornais justificativas para uma educação dos sentimentos, do comportamento e 

do corpo feminino sob o crivo da biologia, como imperativos das necessidades instintivas, 

naturais. Essa agregação de elementos associa-se ao enunciado do corpo feminino inscrito na 

pauta da beleza, da saúde e do perfeito funcionamento. 

 

Amar faz bem para a saúde! A dor e sofrimento que tomaram conta de 

Luciana em Viver a Vida perderam espaço graças à descoberta do amor ao 
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lado de Miguel. Esse sentimento é capaz de amenizar qualquer sofrimento e 

ainda deixa as pessoas mais bonitas dispostas e otimistas 

(www.revistaanamaria.com.br) 

 

A educação feminina, sob a pauta do amor romântico, mas com vistas à educação dos 

sentimentos e sensações e da sexualidade, baseada nas necessidades fundamentais do corpo, 

aparece como um fenômeno humano vital e fundamental para a felicidade de um feminino 

incompleto:  

 

O amor faz transformações químicas no corpo. Ele provoca a liberação de 

hormônios que dão energia, disposição e a sensação de alegria – revela o 

psicólogo Ailton Amélio da Silva, doutor em psicologia e professor de 

Relacionamentos amorosos e Comunicação da USP 

(www.revistaanamaria.com.br). 

 

E, por fim, o argumento do amor maternal – do sacrifício da maternidade, onde 

―grávida, Helena corre risco de morrer. Mesmo correndo sérios problemas de saúde, top 

model decide levar a gestação até o final‖ (ibidem), reafirmando o modelo da mãe devotada, 

capaz de sacrifícios, esquecendo-se de si mesma pelos filhos, em contrapartida ao argumento 

da mulher para o sexo, que seduz e consola o homem insatisfeito:  

 

Empresário esquece problemas pessoais e financeiros nos braços da 

garçonete. O Dom Juan que existe dentro de Marcos não sossega nunca, 

principalmente agora, que o garanhão está vivendo um péssimo momento com 

Helena, depois do acidente com Luciana. E sabe o que ele faz? Se joga, com 

tudo, no romance com Dora! (www.minhanovela.com.br)  

 

Tais  argumentos acabam por reafirmar um discurso sobre a feminilidade inscrito 

nos pólos do desejo e da maternidade no que tange à condição feminina, com uma 

representação do masculino como determinante do feminino, promovendo uma espécie de 

repetição de um discurso ao moldes patriarcais – homens com poder sobre as mulheres, onde 

a subjetividade feminina parece estar sempre atrelada a uma figura masculina como um 

elemento fundamental para a existência de um feminino, mantendo uma oposição binária dos 

sexos, uma proposta pedagógica cultural com vistas à produção de identidades e 

subjetividades de gênero, que propõe um elenco de formas de comportamento, de modos de 

agir, de se comportar, de se relacionar, ou seja, de produzir sujeitos. 

Permite ainda dizer que neste sentido a telenovela tem uma função pedagógica, na 

medida em que possui uma ―estratégia de ensino‖ composta por uma série de assuntos 
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abordados de forma específica, através de uma modalidade comunicativa, dialogal, diálogos 

que se correlacionam, como formando uma espécie de interdisciplinaridade. Dizendo de outra 

forma, do ponto de vista das coisas ditas, a telenovela fala de femininos e masculinos. Fala 

por meio de vários tipos, pois são cúmplices, amantes, comparsas, amigos, elegantes, 

ciumentas, amorosas, insensíveis, grosseiros, mentiroso, boa moça, bom rapaz, e tantos outros 

que sofrem, se alegram, dão à luz, morrem, são injustiçados, compram, desejam, lutam e 

superam, enfim, fala através de um simulacro de subjetividades que sugerem formas de ser e 

estar no mundo. 

 

5.3 O feminino da Pedagogia tradicional/liberal; maternidade e abnegação do discurso 

religioso; o feminino e o falo do discurso psicanalítico: coexistência discursiva  

 

Indagar sobre o espaço de coexistência do discurso significa buscar a emergência das 

heterogeneidades e homogeneidades em determinada formação discursiva porque na analítica 

foucaultiana ―não há enunciado que não suponha outros; não há nenhum que não tenha, em 

torno de si, um campo de coexistências, efeito de séries e de sucessão, uma distribuição de 

funções e de papéis‖ (FOUCAULT, 2004, p. 112). 

Para descrever os objetos, conceitos e gramática nesses enunciados sobre a 

feminilidade no currículo cultural em questão, foi necessário supor a presença de uma 

intertextualidade, ou seja, um conjunto de relações implícitas ou explícitas que um texto ou 

vários textos mantêm com outros, sua dispersão. 

Neste momento da análise busca-se indagar os interdiscursos que povoam as margens 

do discurso da feminilidade na mídia televisiva, ou seja, o seu campo associado, os outros 

discursos que permeiam as margens do enunciado, que se entrecruzam ao mesmo tempo em 

que cruzam o próprio enunciado. Interessa, portanto, a sua interdiscursividade que não 

consiste em abarcar o pensamento de uma determinada época ou explicá-lo, mas deixar que 

apareçam as diferenças, os silêncios. Dizendo com Fischer (1996, p. 116), ―considerar a 

interdiscursividade significa deixar que aflorem as contradições, inclusive os apagamentos; 

significa deixar aflorar a heterogeneidade que aflora todo discurso‖. 

No tange à interdiscursividade de um campo discursivo, parece evidente que a mídia e 

em especial a mídia televisiva se constitui em um espaço de troca entre vários discursos. Ao 

mesmo tempo em que realiza a mediação, o processamento e a veiculação de vários discursos, 

também possui um discurso próprio, o que possibilita percebê-la com um espaço de grande 
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heterogeneidade discursiva – que não se funda em um campo disciplinar, mas se articula com 

vários campos ou disciplinas, como publicitário, jornalístico, cinema, artes e tecnologia de 

informação e da comunicação dentre outras. 

Assim, a presente análise encontrou enunciados que se ligam e se articulam em tramas 

e redes discursivas que geram sentido e dão corpo aos ditos sobre a feminilidade na mídia 

televisiva. E a escansão de alguns desses discursos remeteu à memória, ao aparecimento e ao 

que dá sustentação aos enunciados em questão. 

A partir desse exame obtivemos na memória externa os enunciados do currículo da 

pedagogia cultural dos processos de produção de identidades culturais e da ideia de 

entretenimento no campo midiático. E na memória interna, enunciados que apontam para as 

subjetividades de gênero, modelos de feminino e masculino, modos de agir, de se comportar, 

de se relacionar. Dessa forma, buscando evidenciar essas duas memórias para melhor 

compreendermos como são constituídos os discursos sobre a feminilidade na telenovela Viver 

a Vida da Rede Globo, arquitetou a análise do espaço de coexistência discursiva. 

Nos ditos da memória externa do discurso da mídia televisiva encontramos o discurso 

da diversidade cultural que, para além do compromisso com o respeito às diferentes culturas, 

afina-se a uma política cultural de identidade onde são forjados os processos de produção de 

identidades culturais e de gênero, as diversas formas de educar e ser educado na sociedade 

contemporânea e com o poder de dizer sobre as identidades. 

  

Documentar o dia-a-dia da diversidade cultural do nosso povo faz parte do 

cotidiano da Rede Globo. A emissora faz telespectadores se enxergarem numa 

programação feita para os brasileiros, por brasileiros. É o espelho que reflete a 

nossa cultura, a janela que mostra aos outros povos as cores do Brasil e 

através da qual se vê o Brasil e o mundo. E dentro desse compromisso com o 

Brasil, ao longo dos anos, a Rede Globo vem descobrindo caminhos para 

entreter, informar e educar (www.redeglobo.globo.com) 

 

No exame da memória interna da mídia televisiva percebe-se que o conceito de 

diversidade cultural aparece fazendo uma ―apologia à diversidade das formas culturais‖. 

 Essa apologia, como na afirmação de Carvalho, R. (2004, p. 69), remete à diversidade 

das formas culturais transformada em um fenômeno globalizado no mundo contemporâneo. A 

autora aponta para duas questões que se articulam no modo como são postas: de um lado, os 

meios de comunicação de massa e as novas tecnologias de informação favorecem o processo 

de homogeneização cultural, por outro, essa apologia expressa uma tensão permanente entre a 

sociedade mundial e as culturas locais. Nesse sentido ressalta que tal apologia: 
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[...] pode ser entendido como uma prática discursiva que se constituiu sob a 

égide de que é preciso silenciar os discursos das culturas locais, destruir 

muitas formas de saberes, substituir saberes ou quando não folclorizar esses 

discursos ‗sem eira nem beira‘. Ou como diz Costa (1998) borrar a 

identidade, apagar as marcas das culturas ditas inferiores, das raças, das 

etnias, gêneros, linguagens, religiões, grupos que, segundo a lógica das 

narrativas hegemônicas, foram identificadas como outros, portanto de vários 

‗déficits‘ entre eles o da racionalidade. Enfim, um processo de tentativa de 

imposição de produção de significados (CARVALHO, R., 2004, p. 69-70). 

 

 

A tensão gerada por tal processo foi tratada no relatório da UNESCO da Comissão 

Internacional sobre a Educação para o século XXI o qual aponta para as exigências de uma 

modernidade global e cada vez mais complexa, a qual impõe não apenas novas demandas 

mercadológicas, mas consequências para o campo curricular exigindo novas identidades – 

consumidores numa cultura globalizada. Dizendo com Silva (2009, p. 73): ―Um vago e 

benevolente apelo à tolerância e ao respeito para com a diversidade e a diferença, o que cria 

problema para se pensar a diversidade‖. 

 

Nossos talentos refletem a diversidade dos muitos Brasis. A diversidade 

geográfica e racial torna o Brasil um país único (www.redeglobo.globo.com) 

 

E, neste sentido, as diferenças tendem a ser naturalizas, essencializadas e cristalizadas: 

 

Nosso país é preconceituoso na sua essência, mas tem melhorado muito. O 

fato de ter uma protagonista negra na novela das oito já mostra essa melhora, 

afirma a atriz, que define a conquista do papel como à realização de um sonho 

(www.g1.globo.com) 

 

Afirmando com Silva (2009), aqui a diferença e a diversidade ―são tomadas como 

dados ou fatos da vida social diante dos quais se devem tomar posição, em geral, a posição 

socialmente aceita e pedagogicamente recomendada, de respeito e tolerância para com a 

diversidade e a diferença‖ (ibidem, p. 73).  

 

Só dou importância ao fato de ser jovem. É natural que todos pensem que o 

principal é que ela é negra, mas não é. [...] E cheguei à Taís Araújo, porque 

sempre quis fazer uma novela com ela. Por isso, não importa o fato de ela ser 

negra. O mais importante é que ela convença como top model. E a Taís, que 

tem uma beleza internacional, convence. [...] Agora, é evidente que quando 

saiu a notícia de que a Taís seria a Helena, todo mundo associou – "vai ser a 

primeira Helena negra". Não, será a primeira Helena jovem. Poderia ser 
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japonesa, para mim não faria diferença (Jornal O ESTADO DE SÃO PAULO, 

13/09/2009). 

 

Outro discurso que subjaz à memória interna é o da produção de identidades: ―a 

emissora faz os telespectadores se enxergarem numa programação feita para os brasileiros, 

por brasileiros‖ (www.redeglobo.globo.com), materializado no slogan: ―Globo, a gente se vê 

por aqui!‖ (ibidem). 

No exame dos enunciados vemos na gramática de sua memória interna os conceitos ver 

e enxergar os quais parecem apontar para o interesse numa relação de alteridade, mas, não 

uma relação inter-humana de ver-se e ver o outro diferente. No entanto, mediado pela mídia 

televisiva, sujeitos que se vêem e se enxergam na e pela televisão, sugerindo formas de se 

comportar, vestir, relacionar enfim, de viver – subjetividades midiáticas. 

 

Enquanto as histórias de Helena e Luciana se desenrolam em Viver a Vida, de 

Manoel Carlos, os looks das modelos chamam a atenção das telespectadoras. 

Muitos dos artigos usados pelas personagens, como a bolsa de couro da 

protagonista e seus charmosos óculos de sol, são alguns dos itens mais 

pedidos pelo público à Rede Globo (Jornal ZERO HORA, 01/11/2009). 

 

Associada ao culto à beleza, a valorização da imagem externa através de artefatos ou 

artifícios tem como função forjar sujeitos, produzir e assegurar identidades de consumo. É 

preciso lembrar que falar de identidade significa não apenas elucidar características de grupos 

de indivíduos, estilos, mas, poder. Na medida em que esse discurso articula o consumo de 

produtos com a valorização da imagem de si como marca, e com a formação de gosto, 

preferências e estilos, alimenta a ideia de que este é o meio do indivíduo ser visível e 

reconhecido na multidão e evitar o anonimato, além da visão homogênea de que todas as 

pessoas têm necessidade de pertencerem, de serem aceitas e por isso desejam ―estar entre 

pares à sua altura ou à de seus sonhos" 
67

. 

  

Relações maternais de ‗Viver a vida‘ repetem perfil consagrado em outras 

novelas do autor: o de mulheres intensas e abnegadas. Acomodada em uma 

cadeira de banho feita sob medida para portadores de necessidades especiais, 

Luciana ganhou um banho libertador dado por Tereza. A emocionante 

sequência de nove minutos, exibida em pleno dia 25 de dezembro, levou os 

espectadores às lágrimas. Considerada até agora uma das mais belas de 

―Viver a vida‖, a cena é apenas uma das muitas marcantes protagonizadas por 

mães e filhos no folhetim de Manoel Carlos. A relação às avessas de Dora e 

Rafaela, a superproteção de Ingrid com os gêmeos Jorge e Miguel e a amizade 
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 Refere-se à afirmação de Glória Kalil, em sua declaração feita ao site www.chic.com.br  
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de Regina e Renata são pontos altos — e polêmicos — da novela das 

21h (Jornal O GLOBO, 24/01/2010). 

 

Enquanto, no dizer de Deleuze e Guatarri (1995 apud FISCHER, 1996) ―a 

subjetividade é formada pela incorporação de valores, distorção de significados, negociação 

de sentidos, apropriação, recuperação, enfrentamento de situações que permeiam os sujeitos e 

os torna diferentes entre si, promovendo a dialética das diferenças, que se dinamizam no 

cotidiano,‖ na mídia, as diferenças são equiparadas, no sentido de se colocarem os diferentes 

como parte de um grupo homogêneo. 

 

Temos Ingrid, Tereza, Regina e Dora fazendo o que acham melhor para 

proteger seus filhos, como leoas cuidando de sua cria. Podemos até questionar 

algumas atitudes, mas o amor materno, esse sim é inquestionável — afirma 

Manoel Carlos (Jornal O GLOBO, 24/01/2010) 

  

Sobre o exame da memória externa, os interdiscursos explanados apontam para modos 

de ser feminino e masculino os quais dão materialidade, movimento às histórias, à trama 

televisiva.  

  

A trama central mostrou a história de Helena, top model de renome 

internacional que, no auge da carreira, por volta dos 30 anos, decide largar a 

profissão para se casar com o sedutor Marcos, empresário do ramo hoteleiro, 

por quem se apaixona perdidamente. Ele é 20 anos mais velho, recém-

divorciado da ex-modelo Teresa e pai das jovens: Luciana, Isabel e Mia – esta 

última, filha adotiva. Ao longo da trama, Luciana, jovem mimada que nunca 

precisou batalhar por nada na vida, transforma-se em símbolo da luta pela 

superação, após sofrer um acidente e ficar 

tetraplégica (www.memoriaglobo.globo.com.br) 

  

É sob um modelo de feminilidade simbolizado pela mãe devotada capaz de sacrifícios 

esquecendo-se de si mesma pelos filhos e pelo marido que se forja as opções e a conduta 

feminina no campo pessoal e profissional, que no dizer de Rago (1997, p. 67), aparece uma 

pedagogia paternalista de subordinação da mulher frente ao homem. Um modelo normativo 

de mulher elaborado na modernidade, o qual prega novas formas de comportamento e de 

etiqueta, inicialmente às moças de famílias mais abastadas e, aos poucos, às da classe menos 

favorecida, na tentativa de difundir um ideal feminino. 

Com uma articulação de termos que estruturam uma formação discursiva com um 

movimento de negação e afirmação concomitantes, estes estão por vezes ligados a questões 
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subjetivas, onde a juventude e a elegância estão em íntima relação com a beleza e esta 

associada ao feminino, como paixão, amor, beleza, elegância, juventude, cuidado. 

Outros conceitos relativos ao mundo do trabalho: top model, ex-modelo, formando um 

jogo discursivo revelado na forma como são arranjados no texto, eliminando o caráter político 

das relações de gênero num jogo de saber e poder, propõe uma essência feminina sob um 

misto de virtuosidade, abnegação, afetividade assexuada e esforço individual. 

No enunciado da mulher emancipada, que ocupa o lugar social do trabalho, capaz de 

garantir sucesso no campo pessoal e profissional, mas, que ao mesmo tempo precisa ser 

conduzida ao seu destino, à carreira doméstica. O discurso moralista e filantrópico do Brasil 

do século XIX reaparece na representação de uma mulher que precisa ser protegida do perigo 

da perdição: 

 

Frágil e soberana, abnegada e vigilante, um novo modelo normativo de 

mulher, elaborado no século XIX, prega novas formas de comportamento e 

de etiqueta, [...]. Por caminhos sofisticados e sinuosos se forja uma 

representação simbólica de mulher, a esposa-mãe-dona-de-casa, afetiva, 

mas, assexuada, no momento mesmo em que as novas exigências da 

crescente urbanização e desenvolvimento. Às mulheres ricas, as exigências 

de um bom preparo e educação para o casamento, tanto quanto às 

preocupações estéticas, com a moda e com a casa, [...] às mulheres pobres e 

miseráveis, as fábricas, os escritórios comerciais, os serviços em lojas, nas 

casas elegantes ou na Companhia Telefônica apareciam como alternativas e 

necessárias. [...] quanto mais ela escapa da esfera privada da vida doméstica, 

tanto mais a sociedade burguesa lança sobre seus ombros o anátema do 

pecado, o sentimento de culpa diante do abandono do lar, dos filhos carentes, 

do marido extenuado pelas longas horas de trabalho. Todo um discurso 

moralista e filantropo acena para ela de vários pontos do social (RAGO, 

1997, p. 63).  

 

Neste sentido, o discurso da feminilidade na telenovela ao mesmo tempo em que se 

atualiza o discurso sobre uma mulher do século XX e suas conquistas, afina-se a conceitos e 

termos de uma gramática que aponta para o discurso europeu dos séculos XVIII e XIX. 

Estes enunciados remetem aos ideais de pureza/santidade/castidade sob forma de 

vários procedimentos, acordos e estratégias do imaginário burguês. Um discurso de proteção a 

essa presa fácil das paixões, carne fraca, que sucumbe sem resistência ao olhar insistente, aos 

galanteios ou ao amor por um homem. O que no dizer de Rago (1997, p. 63) não passaria de 

―uma tentativa de impedir a livre circulação feminina nos espaços públicos, estabelecendo 

uma fronteira entre a liberdade e a interdição‖. 
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Sandra é uma menina mimada e muito briguenta, que namora Benê, um 

traficante barra-pesada. Ela é sempre espancada por ele, engravida, tenta fazer 

aborto, mas é convencida a não o fazer e, por amor ao bandido, não faz. Ela 

ama esse homem cruel (http://viveravida.globo.com)  

  

A memória externa do discurso da feminilidade que emerge dos enunciados da 

telenovela em questão aponta para uma descrição da subjetividade feminina que se refere ao 

seu modo de ser e estar no mundo, o qual está atrelado à figura de um masculino que se 

estabelece como parâmetro de comportamento, ou ainda, elemento fundamental na condução 

dessa mulher ao seu destino, a maternidade, que a fará uma mulher. 

Em sua gramática aparecem termos como mimada e briguenta, no entanto, a gravidez 

e o amor formam um conjunto de elementos reestruturadores de uma nova subjetividade 

feminina, motivadores da mudança de sua posição pela maternidade. Assim, uma ideia de 

abnegação e doação se inscreve numa suposta natureza feminina formulada na modernidade, a 

qual tem a maternidade e a família como peças fundamentais no jogo de agenciamento das 

relações de gênero. 

Na mesma medida, um discurso paternalista de subordinação feminina reaparece 

anunciando de um masculino pai, marido e líder que deve ser respeitado e obedecido, e um 

feminino incapaz de assumir a direção de sua vida. 

Aparece ainda a descrição do comportamento feminino, que se mostra associado à de 

uma criança, mimada e briguenta, ciumenta, sem papas na língua. 

 

Isabel, filha de Marcos e Teresa que não tem papas na língua. Sem 

autocensura, ela não se importa se seus comentários ofendem ou magoam as 

pessoas. Isabel não perde nenhuma chance de provocar Ellen, a quem vive 

insultando, não raro fazendo referências ao fato de ela ser japonesa 

(http://memoriaglobo.globo.com)  

 

[...] Luciana, modelo em início de carreira, que sonha em conquistar glamour 

e sucesso no mundo da moda, e inveja sua posição. Além disso, Luciana não a 

aceita como madrasta – principalmente por ciúmes do pai (idem). 

 

 

Essa associação se aproxima da preocupação retratada nos jornais operários de meados 

de 1907 e, apesar não ser uma exclusividade do movimento operário no Brasil, sugeria não 

raramente a figura da mulher infantilizada. A mulher apresentada performatizada na imagem 

de desamparo, de incapacidade de pensar e de agir, espírito servil por natureza 

complementada pela imagem da mãe-sacrifício e da criança-inocência. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aborto
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Sobre esta questão, analisa-se que ao retratarem as condições de trabalho da mulher 

atêm-se ao aspecto moral da relação de dominação exercida no interior da fábrica 

denunciando a exploração do trabalho feminino sempre sob o ângulo do atentado ao pudor. 

Os estudos desenvolvidos por Rago (1997, p. 68) apontam que o discurso operário, 

neste sentido, apesar de posicionar-se politicamente anti-conservador, promovia um reforço 

de uma representação da fábrica como espaço pouco indicado para a delicada presença 

feminina e, assim, a intenção de preservação da mulher contra a imoralidade do processo de 

trabalho atua no sentido de defender o espaço masculino na produção e de valorizar a força de 

trabalho do homem. 

Tal posicionamento, ao enfatizar os aspectos da repressão machista dos dominantes, 

abre caminho para a valorização da força masculina, uma tomada de posição protetora da 

mulher e sua volta ao lar, ao privado, tendo como argumento a proteção do sexo frágil. 

 

Bonita e atraente, Betina tem um pensamento moderno, apesar da caretice de 

Gustavo, mas sempre foi fiel ao marido. Advogado das empresas de Marcos, 

Gustavo é um homem machista, que morre de ciúmes da mulher e do namoro 

da filha Clarisse com Bernardo, quase 15 anos mais velho do que ela e dono 

do restaurante Gengibre, ponto de encontro da juventude carioca. Mas ele 

mesmo assedia insistentemente Malu, a prima de sua mulher 

(www.memoriaglobo.globo.com.br). 

 

Com certa sofisticação e sutileza, o enunciado de anjo do lar, a heroína mantenedora 

da harmonia doméstica, amplamente difundido na literatura religiosa do século XVIII, 

aparece aqui fazendo um paralelo com uma masculinidade viril num jogo de consentimentos 

que favorece algumas compensações, ou,  como afirma Perrot (2005), ―uma relativa proteção, 

o luxo ostensivo da mulher burguesa incumbida da aparência‖. 

Estes enunciados se aproximam do discurso rousseauriano, o qual propõe uma 

dialética entre o que é natural e o que deve ser cultivado nas mulheres para alcançar os ideais 

iluministas de feminilidade. Desenvolve um ideal de casamento baseado no amor, na 

liberdade dos cônjuges e na busca da felicidade compartilhada, e com a publicação do ―Emílio 

ou da Educação
‖
 de Rousseau, passa a propagar as virtudes do amor materno. 

Tal discurso, na opinião de Khel (1998, p. 58), mostra uma concepção genérica de 

mulher e de feminilidade, que prescreva uma proposta de educação sob a perspectiva da 

existência de uma natureza feminina. Na medida em que sugere um conjunto de atributos 

próprios a todas as mulheres, em função das particularidades de seus corpos e de sua 

capacidade procriadora atribuindo à maternidade o destino de todas associado às virtudes 
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próprias de um ideal de feminilidade: o recato, a docilidade, uma receptividade passiva em 

relação aos desejos e as necessidades dos homens. 

Esse discurso atribui à mulher um espaço definido para ocupar um único lugar social, 

o espaço doméstico e seu destino, a maternidade. O que está em jogo aqui é uma recriação de 

sentido – o que seria um atributo natural feminino, o de ser capaz de gerar vida, por exemplo, 

transfigura-se numa maternidade ―compulsória‖
68

. 

 

Mia é criticada por Isabel por ainda ser virgem, mas, doce e compreensiva, 

ignora suas provocações. Ela começa a namorar Neto, o jovem médico amigo 

de Miguel e Ricardo, que passa a acompanhar o tratamento de Luciana – mas 

não tem coragem de ter relações sexuais com ele. Insegura e medrosa, Mia 

aguarda o melhor momento para se entregar ao homem que ama 

(www.memoriaglobo.globo.com.br) 

 

No exame da memória observamos ainda a emergência de uma construção discursiva 

que traz à tona elementos do discurso rousseauriano sobre uma educação da mulher. Como 

apontamos no capítulo 1, há uma recomendação de que a educação para a formação do 

homem Emílio, e da mulher, Sofia, não seja a mesma e nem da mesma forma, ou para a 

mesma finalidade. 

Para Sofia, destinam-se os ensinamentos de elementos da cultura para o 

desenvolvimento de sua personalidade, tendo o cuidado para que estes não interfiram no 

conjunto de elementos formadores de sua virtude essencial: a modéstia, submissão, respeito, 

amor à virtude, temperamento brando, pudor e vergonha, ao passo que a educação de Emílio 

tem como objetivo a expansão de vários atributos de um homem: força, caráter, inteligência, 

talentos e conhecimento. 

A reelaboração do discurso médico na Europa e no Brasil do século XX sofre 

influência do pensamento rousseauriano, definindo, com base na demarcação de traços 

―inatos‖ da personalidade masculina e da feminina, a educação mais adequada à sua natureza, 

como demonstra Rago (1997, p. 83) em artigo da Folha Médica de 01/07/1927: 

 

Da menina, em sua simplicidade cândida, o observador encontra feita uma 

análise completa de sua alma: grande sensibilidade, emotividade, facilidade 

de chorar e de rir, timidez e... Faceirice desde os 5 anos. Como é bem 

                                                 
68

 Conceito utilizado por Judith Butler (2008, p. 45) em Deslocamentos do feminino para descrever as razões 

políticas da visão de gênero como substância. Em sua opinião, a instituição de uma heterossexualidade 

compulsória e naturalizada exige e regula o gênero como uma relação binária em que o termo masculino 

diferencia-se do termo feminino, realizando-se essa diferenciação por meio das práticas do desejo 

heterossexual. O termo está sendo tomado para definir o que estamos chamando de maternidade compulsória e 

se configura em uma prática reguladora da forma e de seu significado. 
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diferente o menino. Sua fisionomia, seu olhar mais vivo, sua voz mais forte, 

acusam já caráter de mando que lhe domina os atos. Enquanto a menina em 

tudo manifesta sua aspiração a ser rainha do lar, o menino sonha 

visivelmente com sua liberdade. 

 

Em o Emílio, Rousseau inicia com a seguinte advertência: ―Em tudo o que não 

depende do sexo, a mulher é homem‖, remetendo ao modelo freudiano de diferenciação entre 

homem e mulher pelo sexo. Essa diferença é um determinante natural da posição da mulher 

na espécie. E a partir da qual são elencadas as características esperadas para uma esposa a fim 

de que cada um cumpra seu papel na sociedade a partir de suas predisposições naturais. 

Ao estender-se sobre a perfeita educação para Emílio, do berço ao casamento, destina 

um capítulo à descrição da esposa adequada para esse homem, Sofia, que se tornará esposa de 

Emílio, e estabelece o paradigma ideal de feminilidade baseado na dedicação, na submissão, 

na doçura e no pudor. Este último aspecto, na análise de Rago (1997, p. 71), parece identificar 

os chamados excessos sexuais, como sendo próprios da natureza feminina, os quais devem ser 

dominados por meio da razão, pelo ensinamento da vergonha e do pudor. O qual, ao mesmo 

tempo em que foi concedido pelo Criador à mulher, precisa ser incutido nas meninas, visando 

à preservação do casamento e da fidelidade. 

O discurso da mulher perfeita, feita para o casamento e a maternidade, se associa a 

critérios sexuais. Neste sentido, ―virgindade é sinônimo de honra, respeito, um bem a ser 

preservado‖ (RAGO, 1997, p. 85). Se por um lado, resguardar a honra, preservar-se com toda 

docilidade, meiguice e carinho, aproxima-se do discurso rousseauriano, por outro, os nexos do 

discurso religioso de beatitude da Virgem Maria, valorizam uma dimensão celestial que 

extrapola os limites da vontade humana, onde manter-se imaculada, pura e casta representa 

esse ideal. 

Contudo, outros enunciados são tecidos nesse discurso. Há uma relação direta entre 

virgindade e jovialidade associada a uma estreita ligação entre o discurso da virgindade com a 

juventude como condição social de aceitação e como instrumento de atração erótica; 

sexualidade e casamento com a ascensão ou a manutenção do status social. 

Com suas devidas proporções e diferenciações de classe, parece haver no discurso da 

virgindade certa ambiguidade, o acolhimento da pureza como sinônimo de perfeição e a 

rejeição em moças de certa idade por configurar uma situação indesejada, pois não ser 

escolhida por um homem absorve terríveis inadequações. A moça pura deve exalar juventude 

porque o passar da idade se soma a outros significados que invertem a noção virginal. A 

virgem moça representa o símbolo maior do desejo. Neste sentido, Beauvoir (1980, p. 197) 
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afirma que a virgindade só tem essa atração erótica quando ligada à mocidade sem o que seu 

mistério torna-se inquietante. 

Em contrapartida, na Europa do século XIX, como aponta Perrot (2005, p. 272), os 

solteiros eram poucos, mas muitos solitários e mais especialmente as mulheres por viuvez ou 

por causa dos limites aceitáveis para uma moça se casar, o que não afetava aos homens, pois 

casar-se mais tarde lhes conferia comodidade e respeitabilidade. O substantivo celibatário 

refere-se sempre ao masculino; no feminino passa a ser um adjetivo com conotação de 

anormalidade. 

 

Mia chega virgem ao fim da novela. Ela continua namorando Neto que, 

apaixonado, tranquiliza a jovem, disposto a esperar pelo momento em que ela 

se sinta segura para ter uma relação sexual 

(www.memoriaglobo.globo.com.br). 

 

 

Nesta acepção, o enunciado da zombaria à virgindade da jovem Mia remete de 

maneira oposta ao perigo de conceber-se rejeitada ou indesejada por um homem, estigma de 

uma tradição patriarcal que repudia a virgindade intocada, o celibato feminino, a solteirona 

virgem que recebe a condenação social, de que não teve a oportunidade de perder as 

características de pureza e ganha o de mulher, dona de seu nariz. 

Aos enunciados da feminilidade doce, submissa e frágil, atitudes essas que devem ser 

cultivadas pela educação das moças para que elas, a partir dessa posição, consigam o macho 

de que precisam para formar família, criar os filhos, garantir a espécie, associa-se outro 

discurso, o que remete a uma pedagogia da virgindade, segundo a qual as mulheres devem ser 

recatadas e resistentes ao sexo, sustentando, assim, a virilidade do parceiro. 

Assim, atribui-se a essa feminilidade frágil, desprotegida a garantia de uma 

mobilização masculina de força, potência, desejo de proteção. São estas as virtudes que, no 

discurso de Rousseau, são apontadas como as que conservam um vínculo mais próximo com a 

natureza. Podendo ser domesticadas pela educação para melhor governar o uso das potências 

masculinas que devem ser organizadas pela astúcia das mulheres que, cientes de suas 

necessidades como procriadoras, têm a tarefa de agradar ao homem para melhor governá-lo. 

 

Helena é filha de Edite e Oswaldo, e irmã de Sandrinha e Paulo. Os pais são 

separados, e Edite vive com Ronaldo, com quem administra uma pousada em 

Búzios, no litoral do Rio de Janeiro, onde criou os filhos 

(www.memoriaglobo.globo.com.br) 
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Ao observarmos os conceitos que descrevem a figura feminina de Edite separada; 

mãe; casada, a qual se constitui a partir de sua condição de mãe de três filhos, a figura 

masculina é acionada para definir sua condição de mulher e atrelada à sua identidade civil de 

esposa e mãe. 

Ao identificar uma aproximação desse enunciado com um discurso sobre a 

feminilidade como uma construção do discurso masculino oitocentista, na análise de Kehl 

(1998, p. 81) inscreve as mulheres em uma correspondência com a posição que a psicanálise 

lacaniana designa como sendo a do ―outro do discurso‖.  

As mulheres durante quase todo século XIX permanecem socialmente invisíveis, 

mesmo considerando que a posição de outro do discurso não possa se sustentar 

perpetuamente. Constata-se que a mulher que não é mãe praticamente não existe como 

entidade civil nesse período. 

A personagem Edite, a partir de sua identidade civil, parece se aproximar da discussão 

sobre a democracia francesa do século XIX, o casamento como contrato civil e a definição do 

se chamou de cidadania seletiva em seu conteúdo e sujeitos. 

Perrot (2005, p. 329) mostra em seus estudos que de acordo com a definição adotada 

pela Revolução Francesa a cidadania civil é distinta da cidadania política. As mulheres 

passam a ter acesso à primeira em certa medida e até certo ponto. 

O estabelecimento do casamento civil, suscetível de ser rompido por divórcio, 

inclusive por consentimento mútuo, consiste em um avanço considerável, sobre o qual o 

código civil napoleônico voltará atrás, fazendo do casamento patriarcal a pedra angular da 

família e da sociedade. 

A partir de então, funda-se uma distinção entre as moças maiores, solteiras e 

relativamente iguais em direitos, e as mulheres casadas, submetidas à autoridade do marido, 

chefe da família, e as que se inscreviam na luta pelos direitos políticos, como por exemplo, o 

direito ao voto, que eram muito mal vistas pelas próprias mulheres. E acrescenta Michele 

Perrot: ―Na ideologia política de estrema direita, as mulheres não têm individualidade e 

prolongam a família ou o casal que as incorporam‖. 

No século XIX emerge a articulação do discurso da mulher desamparada inspirado no 

modelo de Rousseau com algumas variações de saberes sobre as mulheres. Rago (1997) 

chama a atenção para as obras de Jules Michelet sobre a mulher moderna, as quais descrevem 

a situação das chamadas ―pobres mulheres‖ da modernidade, especialmente nos centros 
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urbanos, as quais, segundo ele, são ―vítimas do egoísmo dos homens que vêm se sentindo 

desobrigados da tarefa de protegê-las‖. 

É preciso acrescentar que ao falar sobre as relações familiares na França, o divórcio 

nessa época significa apenas separação por sentença de juiz, não existindo possibilidade de 

contrair novas núpcias. No entanto, o fato de poder iniciar um processo de divórcio não reflete 

necessariamente maior liberdade, nem mesmo maior insatisfação da mulher casada, mas, 

antes a desvantagem incontestável, em termos jurídicos, da casada na disputa pela guarda dos 

filhos. 

No Brasil, a despeito da modernização do século XX, as relações familiares 

continuariam a se pautar por um forte moralismo, tanto nas camadas ricas quanto nas mais 

baixas da sociedade. Diferentemente dos homens, após o divórcio, raramente as mulheres 

expulsavam seus companheiros de casa, impedidas pela opinião pública ou pela fragilidade de 

seu status legal, afirma Mary Del Priori (2006, p. 524): ―Se era concubina, não tinha nenhum 

direito à propriedade de seu companheiro, se era casada, dependia da autorização de seu 

marido para a prática de qualquer ato legal. A mulher abandonada recomeçava a vida com 

bem mais desvantagens do que o homem em situação semelhante‖. 

Ao mesmo tempo, o casar-se novamente simbolizava a reconstituição do respeito para 

a mulher, que era objeto de descriminação, preconceito, a ponto dela não procurar manter-se 

independente. 

Na visão de Perrot (2005, p. 343), há disseminação de uma visão catastrófica da 

cidade, mais precisamente a francesa desse século, visão amplamente moral, da cidade 

perigosa para todos, e ainda mais para as mulheres cuja virtude e a honra ela ameaça. 

Há uma preocupação com os índices de imigração masculina, sendo raras as mulheres 

de idade entre vinte e quarenta anos, o que a partir da década de 1888 começou a mudar. A 

vinda mais maciça de mulheres do meio rural para os centros urbanos estabelece certo 

equilíbrio e aos poucos um excedente feminino, estabelecendo, o que para a sociedade 

francesa passou a ser uma necessidade, um lugar particular para as mulheres sozinhas, as 

quais passam a ser predominante. Perrot (2005, p. 347) acrescenta: ―As mulheres do século 

XIX se mexem, deslocam-se, viajam, andam em barcos de passageiros e trens‖. 

Essas migrações introduzem certa confusão dos espaços e dos sexos, daí a necessidade 

de ordenar a cidade pela circulação dos fluxos e especialização dos espaços. Nestes dois 

níveis as mulheres são atingidas pela dificuldade de circulação. No sul da França, em vários 
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hotéis havia cartazes recusando hospedá-las: ―proibido para mulheres sozinhas‖, com o 

argumento de preocupação com a respeitabilidade. 

Os enunciados advindos da memória externa da telenovela ora analisada remetem 

ainda ao discurso higienista europeu do século XIX que, associado ao discurso burguês 

religioso, contrapõe dois modelos de feminilidade: a santa e a mundana. 

As duas compõem o discurso patriarcal burguês de feminilidade pautado no 

moralismo religioso, de um lado pela santa assexuada, purificada, simbolizada na imagem de 

Maria – a mãe, ―que deu origem ao salvador da humanidade, que padece no paraíso do lar e 

nega-se à vida mundana‖ (RAGO, 1997, p. 82), e em contrapartida a mulher sensual e 

perigosa, pecadora, a prostituta, associada à figura do mal, do pecado e de Eva, a razão da 

perdição do homem. 

 

O empresário acredita que Dora quer dar-lhe um golpe, principalmente 

quando ela conta da gravidez, e fica muito irritado com sua presença na 

mansão, mas não revela nada à mulher. Embora seja rude com a moça, ele não 

contém a atração que sente por ela e passa a assediá-la dentro de casa. Dora 

tenta, mas não consegue resistir às investidas de Marcos 

(www.memoriaglobo.globo.com.br). 

 

 

A primeira era, na opinião de Rago (1997), ―toda alma e sacrifício – símbolo do bem; 

a segunda, carnal e egoísta – encarnação do mal, perigosa‖. No entanto, as duas apontam para 

o discurso da submissão e dependência, atreladas ao bel-prazer masculino, interditadas em sua 

sexualidade na sua capacidade de dirigir a própria vida. 

  

5.4 Sites, reprises, programas de entrevistas, trilha sonora, revistas, fotografias, 

indústria cultural da moda: materialidade discursiva  

 

Em Foucault (2004) para ser considerado como um enunciado este deve ter existência 

material, onde ―as coordenadas e o status material do enunciado fazem parte de seus 

caracteres intrínsecos‖ (p. 113). 

A materialidade discursiva dos enunciados sobre a feminilidade no currículo da mídia 

televisiva da Rede Globo de Televisão está em um conjunto de documentos e práticas como 

telenovelas, filmes, séries de TV, documentários, sites, revistas, livros e jornais, além de 

trilhas sonoras em CD‘s. Estes textos estão sob um regime institucional que define as 

possibilidades da reinscrição e da transcrição de seus enunciados. 
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CAPÍTULO 6 REGULARIDADES ENUNCIATIVAS 

 

Um discurso tomado como acontecimento suscita a análise de enunciados que se 

cruzam, se excluem ou se ignoram, ou seja, a investigação das oposições intrínsecas que 

ocorrem na própria formação discursiva, incompatibilidade de conceitos e divergência de 

modalidades enunciativas. 

Nesse capítulo, nos aproximamos dos quadros de análise de Carvalho (2004) e da 

analítica de Foucault (2004) com vistas a dar evidência à análise dos enunciados sobre a 

feminilidade no discurso curricular dos textos da SEEL/PCR e do currículo cultural da Rede 

Globo de Televisão. 

Analisar as regularidades enunciativas do discurso à moda foucaultiana significa que 

nada pode ser considerado como ―pura e simples criação‖, mas uma performance verbal – 

conjunto de condições nas quais se exerce a função enunciativa que define a sua existência.  

Em Foucault (2004, p. 164), as regularidades enunciativas caracterizam um conjunto de 

enunciados, sem que seja necessário ou possível estabelecer uma diferença entre o novo e o 

que não é. Por outro lado, também não se apresenta de uma maneira definitiva, mas está 

sujeita a mudanças e transformações resultantes de desligamentos e das formas de articulação 

e da coexistência discursiva.  

A análise das homogeneidades enunciativas assinala as hierarquias internas no âmbito 

da formação discursiva da feminilidade com vistas a descrever os enunciados reitores. 

Significa dizer que as homogeneidades enunciativas se entrecruzam com continuidades e 

mudanças linguísticas, com identidades de diferenças lógicas, sem que umas e outras 

caminhem no mesmo ritmo ou se dominem, mas deve existir entre elas certo número de 

relações e interdependências cujo domínio em sua complexidade deverá ser inventariado. As 

oposições intrínsecas surgem na própria formação discursiva não aparece como algo terminal, 

nem incompatíveis ou contraditórias com relação ao mesmo objeto, mas são ―duas maneiras 

de formar enunciados, caracterizados uns e outros, por certos objetos, certas posições de 

subjetividade, certos conceitos e certas escolhas estratégicas‖ (ibidem, p. 173). 

Para melhor visualização de nossa compreensão de como os discursos sobre a 

feminilidade no discurso curricular da SEEL/PCR e da telenovela da Rede Globo de 

Televisão foram se compondo, apresentamos um quadro-síntese. 
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Quadro I - Enunciados da feminilidade no discurso curricular da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA-SEEL/PCR) e do discurso curricular cultural da telenovela Viver a Vida da 

Rede Globo de Televisão
69

 
 

LUGAR DE 

ENUNCIAÇÃO 

ESPAÇO DE DIFERENCIAÇÃO 

COEXISTÊNCIA 

DISCURSIVA 

MATERIALIDADE 

DISCURSIVA Função autor Temas, conceitos/ 

gramática. 

Discurso 

curricular da 

EJA-SEEL/PCR 

Formulador de 

políticas 

Normalizador do 

discurso 

educacional: 

Educador  

Gestor educacional 

Especialista  

 

Participação, 

respeito à 

diversidade e nas 

relações de gênero; 

Trabalho - para 

sustento da família 

 

Currículo e Diversidade 

cultural; 

 Feminismo socialista; 

 

 

Planejamentos, 

formações, seminários 

e textos diversos. 

Discurso 

curricular 

cultural da 

telenovela Viver 

a Vida 

Normalizador do 

discurso midiático: 

Diretores / 

Especialistas 

Autor 

Celebridade 

Superação, Corpo/ 

Beleza, 

corpo/saúde, 

corpo/máquina; 

Abnegação; 

Trabalho – carreira 

de sucesso/mulher 

moderna e 

independente 

O feminino da 

Pedagogia 

tradicional/liberal; 

Maternidade e 

abnegação do discurso 

religioso;  

O feminino e o falo do 

discurso psicanalítico 

Gênero  

Sites, reprises, 

programas de 

entrevistas, trilha 

sonora, revistas, 

fotografias, indústria 

cultural da moda 

 

 

6.1 Homogeneidades: relações e interdependências 

 

Nesta seção, para analisar as homogeneidades encontradas nos discursos sobre a 

feminilidade da EJA-SEEL/PCR e da telenovela Viver a Vida da Rede Globo de Televisão, 

como afirmamos anteriormente, buscamos em nosso referencial teórico metodológico uma 

aproximação com o desenho metodológico de Foucault (2004) e com os quadros de análise de 

Carvalho (2004). 

Analisar as homogeneidades, de acordo com os pressupostos foucaultianos, não 

significa procurar as semelhanças nos enunciados, nem tão pouco analisar as divergências, 

contradições ou no que parecerem iguais, pois, nenhum discurso pode ser igual, ainda que 
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 Quadro baseado no quadro utilizado por Carvalho (2004) em sua tese intitulada ―Discursos pela 

interculturalidade no campo curricular da Educação de Jovens e Adultos no Brasil nos anos 1990‖ 
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escrito da mesma forma; nesse sentido, as regularidades diferem entre si. Ou dizendo com 

Foucault (2004, p. 164), ―podemos encontrar performances verbais que são idênticas do ponto 

de vista da gramática: vocabulário, sintaxe e, de uma maneira geral, a língua, que são 

igualmente idênticas do ponto de vista da lógica, [...] mas que são enunciativamente 

diferentes‖. As homogeneidades tanto podem guardar formulações equivalentes do ponto de 

vista linguístico e também diferenças desenhando-se dessa maneira ―certo número de 

desligamentos e articulações‖ (ibidem, p. 165), devendo existir entre tais homogeneidades 

relações e interdependências. É nessa compreensão que as regularidades são analisadas na 

perspectiva das homogeneidades enunciativas e das oposições intrínsecas. No que se refere às 

homogeneidades enunciativas destacamos os enunciados reitores e enunciados derivados do 

discurso da feminilidade analisado a partir do currículo escolar da EJA-SEEL/PCR e do 

cultural da telenovela Viver a Vida – Rede Globo. 

A construção de um quadro-síntese nos permite entender nas homogeneidades 

elucidadas suas particularidades e o que acontece com as regularidades, que dão suporte aos 

discursos da feminilidade no currículo escolar da EJA e no currículo cultural da telenovela. 

Nessa análise, os enunciados reitores nos permitiram ressaltar os objetos que emergem. 

Apresentamos, assim, no que se refere às homogeneidades, os enunciados reitores, os 

enunciados que deles derivam e a hierarquização dos enunciados. 
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Quadro II – Regularidades enunciativas: homogeneidades enunciativas e oposições 

intrínsecas do discurso sobre feminilidade
70

 

 

REGULARIDADES ENUNCIATIVAS 

HOMOGENEIDADES ENUNCIATIVAS 
OPOSIÇÕES 

INTRÍNSECAS 

Enunciados reitores Enunciados derivados Hierarquias internas 
Divergência na forma de 

dizer 

 

Diversidade cultural;  

 

 

Feminismo socialista 

 

Diversidade e 

diferença; 

 

Trabalho; 

 

Participação; 

 

 

 

- Respeitar x Conciliar; 

 

Documenta da 

diversidade cultural x 

reflete nossa cultura 

 

Trabalho para o 

sustento x Trabalho 

doméstico; 

 

Carreira profissional x 

Família 

 

- Respeito à diversidade e os 

diferentes, respeito às 

peculiaridades x conciliar as 

diferenças 

 

 Beleza internacional, muitos 

Brasis x espelho, representa 

a alma nacional 

 

- Faxineira, empregada 

doméstica, dobrar a renda da 

família x dona de casa, ajuda 

o marido 

 

Profissional de renome 

internacional, top model de 

sucesso, independente x 

dedicada aos pais e aos 

irmãos, mãe superprotetora, 

envolvida nos problemas da 

família 

 

Pedagogia 

tradicional/liberal; 

Discurso psicanalítico; 

Discurso religioso; 

Estudos de Gênero;  

 

 

Maternidade e 

Abnegação; 

Emancipação 

feminina 

Natureza feminina; 

Corpo;  

 

 

 

 

Hierarquia de gênero x 

Igualdade de direitos;  

 

Constituição feminina 

x Conquista feminina; 

Corpo/beleza x 

maternidade 

  

- Participativa, esforçada, 

interessada, dedicada, 

simpatia, insegura x direitos 

de homens e mulheres, 

educação para a cidadania 

Doce, sensível, frágil, 

compreensiva x moderna, 

batalhadora, independente, 

mulheres profissionais 

- Bela, atraente, elegante, 

sensual x mãe, abnegada, 

fiel  
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 Idem anterior. 
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O tema da diversidade cultural vem sendo amplamente problematizado no campo das 

pesquisas educacionais, bem como nas demais chamadas ciências humanas e sociais. Como 

afirmamos no capítulo 4, nas últimas décadas emergiu uma apologia à diversidade das formas 

culturais transformada em um fenômeno globalizado no mundo contemporâneo. Fato que 

parece favorecer certo processo de homogeneização cultural efetivado especialmente pelos 

meios de comunicação de massas e tecnologias de informação. E no que se refere à defesa da 

cultura local, a oposição entre a sociedade mundial e as culturas locais está sob tensão 

permanente, pois, o processo de globalização da economia ―privilegia um mercado global, 

preparado para a produção, distribuição e consumo. Esta forma de conceber a economia tem 

tido repercussão singular no âmbito da educação e da cultura‖ (ibidem, p. 74). Tal discurso 

reitor ancora o enunciado de diversidade e diferença.  

Este enunciado guarda uma formulação equivalente e ao mesmo tempo diferenças nas 

suas formulações. Ainda que se articulem discursivamente, seu desligamento aparece no uso 

dado a este enunciado em cada formação discursiva. Apesar de haver uma convergência de 

derivação, pois consideramos que ambos derivam do discurso reitor da Diversidade Cultural, 

enquanto no discurso do currículo escolar da EJA surge a formação verbal do respeito à 

diversidade e aos diferentes, no discurso cultural da telenovela aparece como documentar da 

diversidade cultural. Tais formulações linguísticas nos remetem a um discurso de ―apologia à 

diversidade das formas culturais‖, apontada por Carvalho (2004, p. 69), à diversidade das 

formas culturais transformada em um fenômeno globalizado – uma homogeneização cultural - 

e à minimização das tensões entre o local e global. Os enunciados do discurso curricular 

supõem uma redução das questões que estão na base da produção da diferença e da 

desigualdade, ao exercício da tolerância e ao respeito. Estes enunciados constituem o discurso 

sobre feminilidade, empregados pelo enunciado curricular da EJA-SEEL/PCR e pelos 

enunciados do currículo cultural da Telenovela Viver a Vida. 

As práticas sociais e artefatos culturais são tomados, nesta pesquisa, como discursos, 

como práticas discursivas, práticas de significação, ou seja, que atribuem sentido ao mundo – 

descrevem as coisas, instituem as próprias coisas. Sendo assim, entendemos que há uma 

negociação entre o currículo cultural e os inúmeros discursos que circulam no mundo da vida, 

entre os quais são eleitos aqueles que fazem sentido para o seu sistema de significação. 

Observamos ainda que os enunciados do trabalho e da participação são objetos que, 

apesar de inteiramente diferentes, apresentam convergência entre estes e o discurso reitor. 

Tais enunciados, ancorados no enunciado reitor do Feminismo socialista, produzem 
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formações linguísticas e textuais equivalentes ou que se entrecruzam. As hierarquias internas 

do discurso da feminilidade revelam que tais enunciados derivados revelam convergência com 

o discurso feminista liberal na defesa do trabalho e da participação política como elementos 

de emancipação feminina. 

No discurso curricular da EJA aparece o trabalho para o sustento e no currículo 

cultural da telenovela aparece carreira profissional de sucesso. Ambas as formulações 

remetem a algumas das questões postas pelo chamado feminismo socialista que, como citado 

no capítulo 4, defende a observação dos mecanismos sociais que impedem as mulheres de 

atingirem igualdade econômica, política e social e atenção às consequências sociais da divisão 

sexual do trabalho. A observação das hierarquias internas do discurso da feminilidade nos 

enunciados derivados em questão sugere uma redução dessas questões relativas às relações 

hierárquicas de gênero às conquistas femininas dos espaços de trabalho e de destaque 

profissional. 

Encontramos, nos enunciados da telenovela, uma convergência entre os enunciados 

derivados destes termos e o discurso reitor, onde carreira de sucesso e profissional de renome 

internacional são formulações que sugerem uma redução das desigualdades nas relações de 

gênero à conquista, por parte das mulheres, de espaços e de reconhecimento profissional. O 

que reafirma uma polarização entre os sexos, tomando o masculino como possuidor dos 

espaços de poder – econômico, social, político. 

No exame das hierarquias internas, encontramos a hierarquia de gênero, enunciação 

esta que se apoia nos enunciados derivados da Abnegação e Maternidade. Tais enunciados 

derivados emergem ancorados no enunciado de natureza feminina, e estabelecem uma relação 

de interdependência (derivação) com o discurso reitor da Pedagogia tradicional/liberal. É 

preciso dizer que este discurso reitor se relaciona com mais dois discursos reitores: o discurso 

religioso e o psicanalítico. A questão da hierarquia de gênero, como fora abordado no capítulo 

2 com Walkerdine (2007), há uma natureza feminina situada em seus corpos, com uma 

natureza considerada imediatamente externa à razão. O sujeito ―pensante‖ é macho e a fêmea 

a fornecedora do suporte biológico para a procriação e serviços voltados à possibilidade do 

homem. 

As formulações de igualdade de direitos no discurso currículo escolar e de 

constituição feminina revelada no discurso cultural da telenovela remetem a um modelo de 

feminilidade, como já citado no primeiro capítulo, que impõe ao feminino atributo como 

dedicação, submissão, doçura e o cultivo da moderação e do pudor. Uma feminilidade 
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descrita como frágil, soberana, abnegada e vigilante, engendrada no século XIX, apoiado pelo 

discurso religioso da mulher com uma missão sagrada e uma vocação natural – esposa, mãe, 

dona de casa dando sustentação a uma visão heróica e romântica de mulher com papel, lugar e 

identidade preestabelecidos. 

 

6.2 Oposições intrínsecas: maneiras de formar enunciados 

 

Dizendo com Foucault (2004, p. 172), analisar discursos é visualizar o aparecimento e 

o desaparecimento de oposições, é mostrar o jogo que elas desempenham; é manifestar como 

ele pode exprimi-las, dar-lhes corpo, ou emprestar-lhes uma fugidia aparência. 

Nesta seção, analisamos as oposições intrínsecas, ou seja, as contradições que 

acontecem na própria formação discursiva e que fazem emergir subitens. Entendendo que, 

como afirma Foucault (idem, p. 173), ―não são duas proposições contraditórias a propósito do 

mesmo objeto, nem duas utilizações incompatíveis do mesmo conceito, mas duas maneiras de 

formar enunciados, caracterizados uns e outros, por certos objetos, certas posições de 

subjetividade, certos conceitos e certas escolhas estratégicas‖. 

Intentamos permitir que nossos objetos do discurso aparecessem por si mesmos, sem 

buscar efeitos, causas, sem buscar contrários, erros ou equívocos, mas, sim mostrar como num 

mesmo lugar são formados e, ao mesmo tempo, tomam ramificações diversas. Buscamos 

analisar a divergência e o lugar em que esses discursos são contingentes. 

Entendendo que as oposições intrínsecas dizem respeito à função enunciativa interna 

de uma formação discursiva, observamos que a diferença aparece na forma de dizer, de operar 

discursivamente – maneiras de formar enunciados, conceitos e escolhas estratégicas. E que 

cada lugar enunciativo mantém a sua singularidade, em um jogo dos modos de dizer sobre a 

feminilidade nos textos analisados. 

Em nossa análise entendemos que a questão do trabalho para o sustento versus 

trabalho doméstico nos enunciados do discurso curricular da EJA pode ser considerada uma 

oposição intrínseca. São termos que remetem a uma divisão do trabalho em dois pólos: o 

trabalho remunerado e o trabalho no âmbito da casa, e sugere a divisão do trabalho sob duas 

esferas: a produtiva e a reprodutiva como pontuamos no capítulo 4. Observamos que nos 

enunciados do currículo cultural da telenovela da Rede Globo aparecem os termos carreira de 

sucesso e profissional de renome internacional, expressões que apontam, ao mesmo tempo, 
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para o discurso da ascensão social das mulheres – discurso pela emancipação feminina, ao 

passo que revelam uma naturalização das relações hierárquicas de gênero. 

Consideramos em nossa análise que a questão da constituição feminina versus 

conquistas femininas deve ser vista como uma oposição intrínseca. 

Notamos que, se por um lado, no discurso do currículo cultural, os conceitos de mãe 

abnegada, dedicada, doce e fiel, referentes à constituição feminina, remetem à visão de uma 

natureza feminina, por outro lado, os conceitos de moderna, batalhadora, independente, 

mulheres profissionais, apontam para o debate pela emancipação feminina, enunciados que se 

cruzam e se opõem ou se excluem em uma mesma prática discursiva. 

Outra oposição intrínseca pode ser vista nas questões corpo/beleza versus 

maternidade, onde conceitos como bela, atraente, sensual e elegante se contrapõem aos 

conceitos de mãe, abnegada e fiel; constituem um conjunto de termos/conceitos que, apesar 

de terem uma mesma derivação e com uma gramática que se aproxima, mostram diferença na 

operacionalização discursiva em relação à forma de sua coexistência. 

Há uma configuração biológica do feminino sob dois pólos - erotizada que, como já 

apontado no capítulo 2 com Perot (2009), identifica a mulher por sua sexualidade e seu corpo, 

enquanto o homem é identificado pelo seu espírito e energia, e moralizante - o útero define a 

mulher e seu comportamento emocional e moral. 

Em nossa análise, a questão da igualdade de direitos x hierarquia de gênero está 

sendo vista como oposição intrínseca ao campo educativo, apontando aspectos progressistas e 

conservadores. Na mesma formação discursiva aparecem termos como direito de homens e 

mulheres, educação para a cidadania apontando aspecto libertador, emancipador, assim como 

esforçada, interessada, dedicada, insegura, aspecto de caráter conservador, remetendo ao 

discurso da pedagogia tradicional/liberal. Chama-nos a atenção o fato desses conceitos serem 

utilizados no currículo escolar, revelando a emergência das questões de gênero na atualidade 

nos diversos campos de saber. 
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(IN)CONCLUSÕES: ALGUNS APONTAMENTOS 

 

O texto que trazemos no final da dissertação em tela não tem como pretensão trazer 

uma síntese do estudo realizado, nem mesmo o encerramento do trabalho de operar sobre o 

objeto de pesquisa. Mas, se configura em um extrato do exercício de reflexão/criação sobre a 

permeabilidade e a interpenetração entre pedagogias culturais e seus currículos culturais e a 

pedagogia escolar e seus currículos escolares. Mas é ainda o espaço de exposição de muitas 

das inquietações que uma pesquisa nos produz. 

Para além das perguntas de pesquisa, durante o percurso de nossa aventura 

investigativa, o inesperado suscitou inúmeras perguntas, novas proposições, verdades em 

suspenso, de modo que não há como construir um texto que se proponha conclusivo. 

Propomos, então, um conjunto de apontamentos que digam dessa aventura de 

―trabalhar com Foucault‖ na busca de apreender quais as interpenetrações do discurso sobre 

feminilidade entre os enunciados do discurso do currículo escolar da EJA e do currículo 

cultural da telenovela, sem, no entanto, ter a pretensão de apresentar certezas, mas, se 

revelando como um exercício de pensar a própria história para liberar o pensamento para 

pensar diferente. 

A feminilidade como está sendo tomada neste estudo, como objeto do discurso, como 

aquilo de que se pode falar nas práticas discursivas, que se pode dizer/anunciar, criar versões, 

produzir narrativas, se mostra fecunda para movimentar mais estudos sobre este tema. São 

várias as questões que precisam ser problematizadas: Como se dá o processo de subjetivação 

dos sujeitos nessas práticas discursivas? Como são significados os sujeitos nesses currículos? 

Como as identidades sexuais e de gênero são tecidas no discurso curricular? Entendemos, 

assim, que há demanda no campo da pesquisa curricular para a ampliação das discussões 

sobre currículo e gênero. 

Esta investigação partiu de alguns questionamentos que nos conduziram a pensar 

sobre a feminilidade como uma construção discursiva: o discurso da feminilidade sendo 

apreendido por dentro dos enunciados que emergem ou que se engendram no currículo escolar 

da EJA da Rede municipal de ensino do Recife e no currículo cultural da telenovela Viver a 

Vida da Rede Globo e a relação de interdependência e de exclusão entre estes. Porém, não 

apenas isso, mas pelas enunciações da feminilidade na prática discursiva da pedagogia escolar 

e na prática discursiva da mídia que, em seus currículos, formulam modos de dizer, produzem 

valores, regulam condutas, ensinam como ser homem e como ser mulher. Nosso interesse se 
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constituía em apreender como no currículo escolar e no currículo cultural da telenovela são 

forjados discursos sobre feminilidade, e qual a interpenetração entre esses discursos 

curriculares – o escolar e o cultural. 

Nesse intento, construímos os arquivos e operamos sua escansão, seu esgarçamento, 

na busca de apreender que discursos engendraram a feminilidade nos enunciados do currículo 

escolar da EJA da Rede Municipal do Recife e no currículo cultural da telenovela Viver a 

Vida; e como seus enunciados instituem um discurso articulado a estratégias de saber/poder 

da feminilidade. E apoiamo-nos em um quadro teórico-metodológico do campo dos estudos 

feministas, das teorias pós-críticas do currículo e da análise do discurso para buscar 

novas/velhas enunciações. 

Longe do intuito de fazer uma historiografia exaustiva do feminismo, nem apresentar a 

história das grandes ideias e mentalidades, mas, colocar em evidência enunciações que falam 

em nosso tempo, optamos por uma seriação discursiva para o levantamento de enunciados 

clássicos sobre feminilidade, com o propósito de descrever e problematizar como esses 

discursos vêm se constituindo. E para a construção de nosso estado da arte, revisitamos 

produções de vários campos de conhecimento, com vistas a sistematizar o conhecimento 

sobre a temática desta pesquisa. 

O levantamento das séries discursivas permitiu entender que os discursos são 

formados por diversos enunciados, discursos que vêm e vão, que 

aparecem/desaparecem/reaparecem em várias épocas, sem necessariamente estarem atrelados 

à sua origem, se atualizam propondo novas enunciações. E por assim dizer, nos ajudou a 

perceber que o discurso sobre feminilidade no discurso curricular – escolar e cultural - tem 

distanciamentos, mas também aproximações. Os discursos são acontecimentos pronunciados 

por mais diversos autores simultaneamente e dialogam com vários campos de conhecimento 

sem precisar seu lugar de pronunciamento. 

Esses discursos presentes nessas seriações foram importantes para compreender sobre 

a interpenetração do discurso da feminilidade entre os enunciados do currículo escolar da 

EJA-SEEL/PCR e os enunciados do currículo cultural da telenovela Viver a Vida. 

Operando as regularidades enunciativas vimos oposições e homogeneidades ao 

articularmos esses enunciados. Em ambos aparece a evidência de uma enunciação da 

feminilidade construída sob a questão do trabalho e da maternidade como formulações para o 

feminino que está em oposição ao masculino, sugerindo uma polarização dos sexos e uma 

distinção de espaço e atributos. Apesar da divergência na enunciação e das oposições que 
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acontecem por dentro da própria formação discursiva, ao mesmo tempo em que traz a 

emancipação, reafirma a existência de uma natureza feminina. 

Antes de adentrarmos nas regularidades enunciativas do discurso da feminilidade e 

buscar responder sobre a interpenetração desses enunciados, consideramos importante dizer 

de nosso aporte teórico-metodológico.  

Como já fora anunciado, em se tratando de uma pesquisa de gênero de abordagem 

qualitativa, definir uma metodologia de investigação não parece uma tarefa fácil. Nossas 

escolhas teóricas e metodológicas nos ajudaram na construção de nossas categorias de análise, 

das lentes utilizadas para compreender como os discursos sobre feminilidade se 

interseccionam no currículo. Elegemos do campo dos Estudos Culturais: pedagogia cultural, 

saber, poder, identidade; da teorização pós-critica do currículo; dos Estudos Culturais 

tomamos: gênero, cultura, discurso; da intermediação entre os dispositivos culturais: 

linguagem, identidade, e da Análise do Discurso, as categorias de discurso, enunciados, 

função enunciativa, regularidades enunciativas, função-autor. 

Em nosso caminho investigativo, situamos nosso objeto de pesquisa no campo dos 

Estudos Culturais o que nos possibilita conceber o currículo com uma narrativa e a cultura 

com uma prática social. Esta perspectiva nos permite situar a educação para além das questões 

restritas ao ensino propriamente dito didático, mas, considerando as relações de poder e os 

processos de subjetivação. Levamos em consideração as teorizações do currículo tanto na 

discussão pós-crítica no debate das questões relativas a gênero e cultura, como também do 

debate pós-estruturalista sobre a linguagem, identidade, na medida em que estamos analisando 

discursos sobre feminilidade na perspectiva foucaultiana. 

Eleger a feminilidade como categoria de análise na perspectiva foucaultiana de 

discurso exigiu um trabalho intenso a fim deixá-lo aparecer com toda sua complexidade, e 

entender como os ditos sobre feminilidade se estatuem com estatuto de verdade. 

Iniciamos, então, um exercício de construção/desconstrução/reconstrução de alguns 

conceitos e algumas concepções. 

Partimos do entendimento de que para realizar este trabalho seria preciso desmantelar 

nossa concepção de discurso como algo oculto, escondido por trás dos textos, feito apenas por 

signos, sem materialidade. No entendimento de Foucault, não existe nada a ser descortinado, 

nem totalmente na superfície, ao invés disso o que existe são enunciados e relações que são 

postas em funcionamento pelo próprio discurso. Essas relações por sua vez são históricas, são 
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práticas concretas e claras nos discursos. Na verdade, para Foucault tudo é prática e está 

imerso nas práticas de poder e saber. 

Durante o desenvolvimento dessa pesquisa fizemos escolhas teóricas e metodológicas, 

partilhamos e construímos saberes, e assumimos o compromisso de vivenciar experiências ou 

experimentações com o pensamento foucaultiano. Foram leituras, espaços de 

discussão/leitura, produção de textos, sistematização de ideias, com a intenção de nos 

aproximarmos de suas ideias e de sua analítica. 

Os efeitos desse aprendizado, sob essa intenção só vieram tomar corpo quando 

passamos a fazer ―uso‖ de seu pensamento, inventariando um modo de operar, de analisar e 

construir conhecimento à moda foucaultiana – a partir do arquivo. O que nos fez mergulhar 

em um exercício exaustivo, mas, ao mesmo tempo prazeroso de idas/vindas, 

fazer/desfazer/refazer, avançar/retroceder por dentro do próprio discurso examinando seu 

aparecimento e sua descontinuidade histórica. 

Nossa aproximação com a analítica foucaultiana tem como foco a análise da função 

enunciativa do discurso com vista a perceber a maneira como ele é utilizado em uma prática 

discursiva e descrever suas condições de ocorrência. 

Examinamos o discurso do currículo escolar da EJA-SEEL/PCR e o discurso do 

currículo cultural da telenovela Viver a Vida Rede Globo. 

Inspiramo-nos na analítica de Foucault (2004) e nos quadros de análise de Carvalho 

(2004) para observar a regularidade enunciativa desses discursos, ou seja, como já dizemos 

em outro momento, sua performance verbal – as condições nas quais se exerce a função 

enunciativa e define sua existência, ainda que não se proponha a serem definitivas, mas, 

advém das formas de articulação e da coexistência discursiva. 

Nos discursos do currículo escolar e do currículo cultural, há uma defesa pela 

diversidade cultural. Cada campo discursivo, de acordo com seu sistema de significação, 

assume um compromisso com a cultura e com a formação de identidade. Arriscamos dizer 

que a mídia tem seu sistema de significação: estética, consumo, corpo, arte, entretenimento e 

informação. 

No que se refere à escola, no seu sistema de significação estariam: formação 

profissional, cidadania, conhecimento/informação, aprendizagens específicas. Em ambos os 

currículos esse compromisso com a formação de identidades se revela quando observado o 

investimento sistemático nas formas de comportamento do feminino e do masculino sob pólos 

opostos.  
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Como apontamos na análise, há divergência na forma de enunciar homens e mulheres, 

masculinos e femininos, o que aponta para uma visão polarizada dos sexos que tem em sua 

base um discurso de manutenção das relações hierárquicas de gênero. 

Estamos longe de afirmar com se dá a interpenetração entre os discursos sobre 

feminilidade entre os enunciados do discurso do currículo escolar da EJA e do currículo 

cultural da telenovela em toda sua dimensão. No entanto, podemos responder que o objeto 

discursivo – a feminilidade - aparece nos enunciados do discurso curricular da EJA e da 

telenovela por entre enunciações de masculino e feminino articulado em seus papéis sociais 

no âmbito do trabalho e da maternidade. Em seus enunciados da mídia televisiva e da escola, 

é na maternidade e no trabalho que o discurso da feminilidade encontra regularidade. No 

discurso da escola estão homens e mulheres trabalhadores, pessoas que lutam pelo sustento 

da família, e no discurso da mídia se revelam profissional de sucesso, carreira de renome 

internacional, assim como se revela dedicada, esforçada, batalhadora, insegura e mãe 

abnegada. 

Há uma gramática, uma forma de dizer e um regime de coexistência com semelhanças, 

ainda que, por vezes, se excluam ou se ignorem, revelam sua regularidade enunciativa. 
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ANEXO 1: Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino do Recife/PE. 
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ANEXO 2: Proposições para o Ensino Fundamental da EJA-SEEL/PCR. 
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ANEXO 3: Livro didático utilizado na EJA-SEEL/PCR 

 

 

       

(ELIAS, Maria Beatriz de Campos. EJA: Educação de Jovens e Adultos. São Paulo: Moderna, 2009) 
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ANEXO 4: Livro didático utilizado na EJA-SEEL/PCR 

 

 
(OLIVEIRA, Lídia Lagua de; DANTE, Luiz Roberto. EJA: Educação de Jovens e Adultos. São Paulo: 

2010 ) 
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ANEXO 5: seleção de textos/ atividades 
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ANEXO 6: Página da Prefeitura do Recife/PE - Boletim eletrônico da SEEL 

 

 

 

                                                      (Boletim eletrônico da SEEL/PCR, 2010) 
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ANEXO 7: Revista semanal “Ti Ti Ti”  

 

 
(Edição n. 600, março/2010) 
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ANEXO 8: Revista semanal “Ana Maria”  

 

 
(Matéria de Capa, edição n. 706, Abril/2010) 
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ANEXO 9: Revista semanal “Minha Novela”  

               (Edição n.557, maio/2010) 
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ANEXO 10: Revista “Minha Novela” 

 

 
(Especial Dia das mães. Edição n.557, maio/2010) 


