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RESUMO 

 

Através de uma análise sóciopragmática do discurso, observo como a identidade da 
mulher é (re)construída pelas revistas que são direcionadas para o público feminino e 
por revistas informativas. O corpus da pesquisa foi composto pelas revistas Claudia, 
Gloss, ambas do ano de 2009 e 2010, e pelas revistas Veja (incluindo números 
especiais) e Época, ambas do ano de 2008. A pesquisa trabalha com o conceito de 
identidade, não como essência, ou um fato da natureza, mas como construções sociais 
compostas por elementos diversos ou atributos emergentes da interação social entre o 
sujeito e o mundo, incluem dimensões como papéis sociais (ex. professor, médico, etc.), 
relações sociais (ex. parentesco, amizade, etc.), identidade grupal (ex. classe, geração, 
etc.) e rank (ex. pessoas com ou sem título, etc.). A pesquisa baseia-se especialmente 
em Moita Lopes (2003), Stuart Hall (2006) e Bauman (2005) e em estudos realizados 
por Magalhães(2000). Foram, também, usados conceitos da Análise de Discurso, 
principalmente em Fairclough (2001), motivando a reflexão entre a relação do discurso 
e da identidade do sujeito social – já que o discurso é o lugar onde a identidade é 
refletida e representada. O tema é apropriado porque a configuração política, cultural e 
econômica da sociedade mundial está em transformação, e isso afeta a identidade do 
sujeito social. Deste modo as velhas identidades, que por um bom tempo foram o 
sustentáculo da estabilidade da organização social, estão em declínio, fazendo surgir 
novas identidades. Por meio das análises realizadas, chegamos, na linha histórica do 
gênero feminino, a um meio termo que conjuga valores tradicionais a valores 
conquistados, fazendo surgir uma nova mulher: a mulher multifacetada. 
 
 

 

Palavras- chave: Identidade, discurso, revistas femininas e revistas informativas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ABSTRACT 
 

 
From a social pragmatic perspective of Discourse this investigation observed how 
women´s identity is (re)constructed by magazines that are geared to female audiences 
and by news magazines. The corpus was composed of the magazines Claudia and 
Gloss, in 2009 and 2010, and by Veja (including special issues) and Época , in 2008. 
The research deals with the concept of identity, not as an essence, or a fact of nature, but 
as a social construction composed of diverse el ements or attributes emerging from 
social interaction between subject and world; it includes dimensions such as social roles 
(eg teacher, doctor , etc..) social relations (eg kinship, friendship, etc..) group identity 
(eg class, generation, etc..) and rank (eg those with or without title, etc.).. The research 
is based particularly on Moita Lopes (2003), Stuart Hall (2006) and Bauman (2005) and 
on studies by Magalhães (2000). Concepts from discourse analysis, especially in 
Fairclough (2001), motivated reflections on the relationship between discourse and 
social identity of the subject - since speech is the place where identity is reflected and 
represented. The theme is appropriate because the political cultural, and economic 
landscape of global society is changing, and this affects the social identity of the 
subject. Thus the old identities, which for a long time have been the mainstay of the 
stability of social organization, are in decline, giving rise to new identities. The analysis 
showed that today´s women is often portrayed in the magazines as combining both 
traditional and modern values, an identity neither exclusively traditional nor modern. 
 
 
 
  
Key- Words: Identity, discourse, women’s magazines and news magazines. 
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INTRODUÇÃO 

  

Hoje, o tema ‘Identidade Social’ é amplamente discutido nas mais diversas áreas 

do conhecimento. Isso se dá, primeiramente, por causa da natureza dinâmica da 

sociedade em que vivemos: o mundo passa por constantes alterações econômicas, 

políticas, culturais, tecnológicas e sociais. Essas mudanças afetam, consequentemente, o 

sujeito social: os seus hábitos, seus valores e ‘verdades’ e seu estilo de vida.  

No entanto, a ‘Identidade Social’ não é um assunto simples, antes ela é definida 

por meio de uma trama complexa, fios que se relacionam uns com os outros, ora 

harmônicos, ora contrários, socialmente tecidos. Brandão cita alguns elementos 

constitutivos da identidade:  

Pedro é um nome. Nomeia um indivíduo, uma individualidade, uma 
identidade de pessoas. Muitos Pedros são, cada um, um Pedro. Pedro 
Garcia de Oliveira acrescenta ao nome da pessoa as de sua gens, 
famílias: Garcia para a da mãe; de Oliveira para o do pai. A 
identidade pessoal reveste-se de posições familiares, ordens na escala 
de nascimentos, relação entre parentes. Dr. Pedro Garcia de Oliveira 
acrescenta os nomes da pessoa e da família na pessoa, os títulos de 
profissão, de classe, de status social. Os nomes que a ordem social 
atribui aos seus membros. Pessoa, parente, engenheiro agrônomo. 
Cidadão, branco ou preto, eleitor, católico ou protestante. Flamengo. 
Outros nomes, títulos, diferenciadores de crença, posição social, 
“raça” [...]. Indicadores sociais de status e papéis, uns atribuídos a ele 
por “berço”, “cor de pele”, “posição social”; outros adquiridos por 
eleição ou vocação (1986:35).   
 

 Na citação acima, Brandão (1986) faz referência aos tijolos que constroem a 

identidade: relações sociais (no caso, relações familiares), classe, status social, cor da 

pele, profissão e etc. A identidade é construída tijolo por tijolo na vida social através da 

cultura. E cada sociedade usa mecanismos para controlar essa edificação.  

O conceito ‘Identidade Social’ está dentro de uma área de intersecção entre 

ciências: psicologia, sociologia, linguística e etc. Os psicólogos clínicos e psicanalistas 

encaram-na como a explicação de sentimentos pessoais, e a consciência da existência de 

um “eu” e de outros “eus” (os outros), ou seja, a imagem que tem de si, e que tem dos 

demais. A identidade é, sob o viés psicanalítico, o trabalho do ego. Já os psicólogos 

sociais e os antropólogos dispensam a sua atenção para o conjunto de elementos 

simbólicos de uma determinada cultura e sociedade que formam esse emaranhado que 

chamamos de identidade social. Procuram, também, compreender como essas categorias 

simbólicas funcionam.  
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 Portanto, segundo Brandão (1986:38), se para um campo do conhecimento o 

importante é “explicar como individualmente as pessoas passam pela trajetória 

biopsicológica de sua identificação”, para o outro campo de conhecimento o 

interessante é “compreender os mapas socioculturais que traçam para os indivíduos os 

caminhos de sua trajetória”. 

 Observar a identidade social da mulher significa também observar como a 

mulher é vista pela sociedade, as alterações sofridas na identidade deste grupo são, em 

parte, resultado de mudanças sociais e culturais. E para compreender como a mulher é 

vista socialmente, analisei representações da figura feminina nas páginas de revistas 

específicas. “As representações sociais são produzidas pelos grupos sociais, tendo em 

vista a sua heterogeneidade, com o objetivo de integrar os membros de uma 

comunidade, [...] aproximando-os pelas condutas, idéias, valores e metas” 

(CARNEIROS E SOARES, 2003:69). Os seja, as representações são materializações de 

ideologias e auxiliam na compreensão dos sistemas simbólicos, e explicam “a maneira 

pela qual informações novas são integradas e transformadas no conjunto dos 

conhecimentos socialmente estabelecidos e na rede de significações socialmente 

disponíveis para interpretar o real” (JODELET, 2005:48).     

Portanto, ao refletir sobre a identidade social da mulher através das suas diversas 

representações, estamos também refletindo sobre a sociedade, seus valores e suas 

crenças. Em suma, o objetivo geral do presente trabalho é refletir e analisar como são 

(re)construídas as identidades femininas veiculadas por revistas destinadas para o 

publico feminino e para ambos os sexos, a saber: a revista Gloss, Claudia, Veja e 

Época. Para tanto, analisei como os textos presentes nas revistas escolhidas constroem a 

mulher, ou seja, como a representam. Observei os pontos de convergência e divergência 

nas representações da mulher na mídia e confrontei as identidades da mulher, projetadas 

pelas revistas femininas e pelas revistas dirigidas para ambos os sexos.  

As revistas, no caso Claudia, Gloss, Veja e Época, foram analisadas como um 

todo na procura de compreender como esse todo, composto por diversos gêneros1, se 

organiza e propaga a representação feminina hegemônica. Portanto, diversos gêneros 

compõe o material de análise: propagandas, notícias, reportagens e etc. Procuro enfocar 

as propriedades do discurso que reproduzem ou confrontam a ordem social estabelecida, 

ou hegemônica em relação à representação feminina. Nessas propriedades se inclui 

                                                 
1 Vale salientar que o foco do meu trabalho não é um estudo sobre gêneros, antes é através deles que 
observo como a mulher é representada nos veículos midiáticos. 
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imagens visuais, estruturas sintáticas e a seleção lexical, dentre outras. Os métodos 

utilizados procuram enfocar a complexa relação entre a estrutura social e estrutura 

discursiva. A análise dos aspectos linguísticos mais os pictóricos fornecem pistas de 

como as revistas propagam o conceito da sociedade sobre o que significa ser mulher. 

A classificação que norteou minhas análises foi o estudo de Magalhães (2000), 

que será, mais adiante, abrangido detalhadamente. Além disso, o trabalho foi guiado por 

alguns pressupostos teóricos, a saber: o sujeito social, segundo Fairclough (2001), é o 

indivíduo que aprende e internaliza os símbolos e padrões sociais e culturais, desta 

forma, somos, cada um de nós individualmente, uma representação das estruturas 

simbólicas da sociedade da qual fazemos parte; o discurso, segundo Van Dijk (2008), 

não é apenas ‘materialidade linguística’ regido por normas, antes é, também, o 

relacionamento entre o material linguístico e com a sua exterioridade, isto é, com a sua 

realidade social, política, econômica, cultural e tecnológica. Contém, também, os 

significados e sentidos construídos pela língua e está impregnado de ideologia, as 

identidades estão presentes e expostas na constituição dos discursos.  

Utilizo a Análise Crítica do Discurso para orientação teórico-metodológica deste 

trabalho porque esta observa a conexão existente entre a realidade social, cultural e 

política com a língua, observa, também, os significados abstratos construídos pela 

língua e articula conhecimentos de diferentes áreas, a saber: a Linguística, Ciências 

Sociais e outras.  

Para análise, utilizei trinta e cinco revistas, aproximadamente. Dentre estas: dez  

revistas Gloss, nove revistas Claudia – pertencentes aos anos de 2009 e 2010 – seis 

revistas Época e dez revistas Veja (entre os números da Veja, usei três números 

especiais dirigidas exclusivamente para a mulher, intitulada: Veja Especial Mulher, dos 

anos 2006, 2007 e 2008) – os demais números tanto da Veja quanto da Época são do 

ano de 2008.  

Dentro do grande universo de revistas dirigidas à mulher, optei pela Claudia e 

Gloss pelo seguinte critério: uma é a mais antiga em circulação (a Claudia foi criada 

nos meados de 1960), a segunda é mais recente (a Gloss circula no mercado desde 

2007). E dentre as revistas que têm como público-alvo ambos os sexos, escolhi a Época 

e a Veja – à semelhança das revistas femininas: uma é a mais antiga, enquanto que a 

outra é mais recente, e ambas têm grande circulação na esfera social. O objetivo 

principal da escolha de revistas com o público-alvo distinto é confrontar as 
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representações femininas que são veiculadas por estas e, especialmente, refletir nas 

possíveis semelhanças encontradas. 

A dissertação foi dividida em duas partes distintas, a primeira parte contém dois 

capítulos e a segunda parte contém três capítulos. A primeira parte diz respeito à teoria 

e à metodologia empregadas no trabalho, e a segunda parte diz respeito às análises 

realizadas nas revistas femininas e nas revistas informativas. Detalhando: 

• Capítulo I: discussão teórica sobre o conceito do tema ‘Identidade Social’ e 

os conceitos que são articulados a este, a saber: subjetividade, sujeito social, 

identidade e diferença, representação – conceitos teóricos que orientam o 

trabalho.  

• Capítulo II: breve explanação sobre a Análise do Discurso. Foram usadas 

referências como Van Dijk (2008), Foucault (2009) e, especialmente, 

Fairclough (2001), dentre outros. O objetivo principal deste capítulo é 

estruturar um olhar teórico-metodológico sob as análises realizadas nos 

capítulos III e IV.  

• Capitulo III: análise das revistas femininas e breve explanação sobre a 

história desse veículo de comunicação, além da discussão da história da 

imprensa e explanação sobre a história da emancipação da mulher.  

• Capítulo IV: análise das revistas informativas à semelhança do capítulo III. 

• Capítulo V: reflexão a respeito da classificação da Identidade da Mulher e 

de como esta é representada pelos veículos midiáticos, tendo como 

referência o estudo de Magalhães (2000). 

 

Desta maneira, espero que a pesquisa contribua para a compreensão e percepção 

das funções reservadas para a mulher dentro de nossa atual sociedade e, por extensão, 

compreendamos, também, a relação existente entre os significados ideológicos e os 

sistemas abstratos presentes na esfera social. Ao estudar as mudanças dos papéis 

oferecidos à mulher e as mudanças sofridas nas identidades destas ao longo da história 

observa-se, também, as mudanças sociais que impulsionam isso.   
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CAPÍTULO 1 

A IDENTIDADE SOCIAL E CONCEITOS CIRCUNVIZINHOS: A 

IDENTIDADE, A SUBJETIVIDADE E O SUJEITO 

 

 

Neste capítulo, discuto a ‘Identidade Social’ e os conceitos teóricos que estão 

articulados ao tema. Vale ressaltar que o foco de interesse diz respeito à ‘Identidade 

Social’, e não à identidade do indivíduo, ou seja, características morais e essencialistas, 

por ora, não são relevantes.   

Às vezes, algumas teorias usam o termo subjetividade como sinônimo para 

identidade, outras tratam os dois termos de forma distinta. Portanto, iniciarei o capítulo 

discutindo sobre os termos: identidade e subjetividade.    

 

 SUBJETIVIDADE 

O conceito ‘Identidade Social’ era moldado em termos essencialistas, 

consequentemente, o indivíduo era central para essa teoria – um indivíduo constituído 

de forma única. No entanto, a ideia de uma identidade homogênea que definiria o 

sujeito de forma acabada vem sendo criticada e discutida na teoria social, segundo Hall 

(2006), pelo simples motivo que esta não leva em conta a multiplicidade que nos 

constitui.  

Seria conveniente dissociar radicalmente os conceitos de indivíduo e 
de subjetividade. Para mim, os indivíduos são o resultado de uma 
produção de massa (...) Freud foi o primeiro a mostrar até que ponto é 
precária essa noção de totalidade de um ego. A subjetividade não é 
passível de totalização ou centralização no indivíduo. Uma coisa é a 
individualização do corpo. Outra é a multiplicidade dos 
agenciamentos da subjetivação: a subjetividade é essencialmente 
fabricada e modelada no registro social (GUATTARI, 2000:31).  

 

A introdução e a citação acima nos ajudarão a situar teoricamente a diferença 

entre identidade e subjetividade adotada nesta pesquisa. Note que acima há uma 

abordagem psicanalítica, pois ao tratar de subjetividade, Guattari fala sobre a 

compreensão do ego. Discutir sobre subjetividade envolve os pensamentos e as 

emoções tanto do consciente como do inconsciente, trata, em outras palavras, de quem 

somos como pessoas individuais. Mas, vale ressaltar que a subjetividade é “fabricada e 

modelada no registro social”, isto é, nossa subjetividade atua em um contexto social no 

qual a linguagem e a cultura atribuem significados a nossas experiências individuais.  



 

 6

Segundo Woodward (2009), existe uma sobreposição entre os termos 

subjetividade e identidade. Ao tratar a identidade individual, estaríamos falando de 

subjetividade, que diz respeito a um perfil individual ou um modo de ser, aos 

sentimentos e emoções de um indivíduo e seus traços característicos e morais, sem 

esquecer que não há subjetividade sem um aparato cultural que lhe sirva de guia. Isso 

significa que a subjetividade é formada por dois elementos centrais: o sujeito (ou 

indivíduo) e o social (as estruturas sociais e a cultura – elementos que interferem na 

formação da subjetividade).  

“A subjetividade inclui as dimensões inconscientes do eu” (WOODWARD, 

2009:55), refere-se, também, à compreensão que temos do nosso ‘eu’. Ainda segundo a 

autora, a subjetividade permite averiguar os sentimentos envolvidos no processo de 

produção da identidade e explicar as razões pelas quais nos apegamos a identidades 

específicas. Ou seja, o conceito de subjetividade é caro à Identidade.  

Não são todos os teóricos que concordam com essa posição. Como já 

mencionado, alguns empregam os termos identidade e subjetividade como 

intercambiáveis. Outros, como Benveniste (1978:59), define a subjetividade como a 

“capacidade do locutor se colocar como sujeito [...] não é se não a emergência no ser de 

uma propriedade fundamental na linguagem” e isso acontece na/e por meio da 

linguagem, “é na e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito”. O que 

Benveniste (1978) chama de subjetividade, nos iremos chamar de posição-de-sujeito, 

mais adiante trataremos mais detalhadamente sobre o assunto.  

Exposto o conceito adotado a respeito da subjetividade – perfil do indivíduo que 

inclui dimensões conscientes e inconscientes, e é moldada socialmente – tratemos agora 

de ainda dois elementos que podem causar alguma confusão: indivíduo e sujeito.      

  

INDIVÍDUO E SUJEITO 

Existem na linguística distintas concepções de sujeito. São eles, segundo o 

Dicionário de Análise do Discurso, de Charaudeau e Maingueneau (2008): o sujeito 

falante: o termo designa todo ser humano dotado da capacidade da linguagem, ou seja, 

possui competência linguística para reconhecer formas (morfologia), para construir 

enunciados em harmonia como as regras de combinação (sintaxe) levando em conta o 

sentido das palavras (semântica); o sujeito enunciante (ou enunciador): refere-se ao ser 

de fala. Significa isto dizer que este é o ser presente na cena da enunciação, e que é ele 

o responsável nesse espaço (na cena) pelo dizer; o sujeito comunicante: refere-se à 
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pessoa que emite uma mensagem endereçada a um receptor. O termo é herança de uma 

concepção de comunicação onde se deve codificar e decodificar uma mensagem, e os 

responsáveis pela atividade são, respectivamente, o emissor e o receptor (ou sujeito 

destinatário); o  sujeito do discurso: elemento importante para situar a relação entre o 

sujeito e os dados da situação de comunicação2. Além dos sujeitos da linguística, há 

ainda outros três que merecem consideração, são eles: 

• Sujeito do Iluminismo; 

• Sujeito sociológico e  

• Sujeito pós-moderno. 

O primeiro centra-se na pessoa humana, ou seja, na pessoa como indivíduo 

unificado, dotado da habilidade da razão, de consciência e de ação. A essência desse 

sujeito era o seu interior, isto significa que o núcleo do ‘eu’ era a identidade de uma 

pessoa. Consequentemente, “essa era uma concepção muito “individualista” do sujeito e 

de sua identidade” (HALL, 2006:11). 

O segundo foi o resultado da crescente complexidade do mundo moderno e da 

concepção de que o ‘eu’ interior do sujeito não é uma entidade autônoma, nem auto- 

suficiente, mas é influenciado pelas relações que mantém com outras pessoas, pela 

cultura, pelos valores e símbolos sociais. Ou seja, “a identidade é formada na 

“interação” entre o eu e a sociedade” (HALL, 2006:11). O núcleo interior do sujeito 

permanece intacto, no entanto este é interpelado pela sociedade e os valores que o 

cercam. Nessa concepção de sujeito há um diálogo constante entre o “interior” e o 

“exterior”.  

O sujeito pós-moderno é resultado da internalização de significados e valores 

sociais e culturais, e o alinhamento dos nossos sentimentos internos à realidade 

objetiva. O sujeito não é mais caracterizado pela estabilidade e unicidade, ao contrário, 

é instável e múltiplo. O sujeito pós-moderno é um ser histórico e não biológico, 

segundo Hall (2006). 

 Mais adiante retomarei as três concepções de sujeito de Hall (2006) e a sua 

importância para o desenvolvimento teórico sobre a identidade. Analisarei, agora, com 

mais detalhes e mais cuidado, o sujeito social. Mas, antes disso, para diferenciar 

                                                 
2 O Assunto não faz parte do escopo deste trabalho; para mais detalhes, consultar Charaudeau e 
Maingueneau (2008).  
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teoricamente o que é sujeito e o que é indivíduo, farei uma comparação entre a 

sociolinguística (que centra o sujeito nos seus estudos) e Saussure3.  

Para Saussure (2004), o estudo da fala era intangível por causa de sua 

concepção teórica sobre o que é (ou quem é) o sujeito; sua perspectiva estava centrada 

no ser individual – o indivíduo. Para o teórico, os indivíduos, seres únicos e distintos 

entre si, usam a língua de forma imprevisível, de acordo com seus desejos e intenções 

pessoais. Isso torna a fala assistemática e impossível de ser analisada. A partir dessa 

concepção, conclui-se que indivíduo diz respeito às pessoas individuais.  

Já a sociolinguística defende que o uso da linguagem pode ser objeto de análise 

científica, isso ocorre porque sua noção de linguagem e de sujeito (não indivíduo) é 

distinta da de Saussure. Para os sociolinguistas o uso da linguagem é moldado 

socialmente e não individualmente. A variação é sistemática e está em harmonia com as 

variações sociais: a natureza das relações entre os participantes de uma interação; o tipo 

do evento social; o propósito dos participantes e etc. Há uma mudança na concepção 

teórica de indivíduo para os tipos de sujeitos sociais. O uso da linguagem ou de 

discurso passa de uma atividade puramente individual para uma forma de prática social 

exercida por sujeitos mergulhados em ideologias, na cultura e em estruturas sociais – ‘o 

sujeito social’.  

Adotei o conceito de Fairclough (2001): o sujeito social possui capacidade de 

agir sobre outros, já que está imerso em relações sociais, e agir sobre o mundo (e, 

também, é influenciado pelo mundo: instituições, cultura, ideologia e etc). Ele é 

interpelado e constituído pelos muitos discursos que circulam na sociedade, que são 

moldados e restringidos socialmente.  

O acabamento teórico de Fairclough (2001) sobre sujeito social é influenciado 

pelas concepções teóricas de Foucault (2009). Para este, o discurso constitui ativamente 

os objetos de conhecimento, os sujeitos e as formas sociais do ‘eu’, as relações sociais e 

as estruturas conceituais, ou seja, os sujeitos sociais são construídos por discursos 

específicos. Os objetos do discurso (nisso incluem-se os sujeitos sociais) são 

constituídos e transformados em discursos de acordo com regras e não existem 

independentemente de discursos específicos.  

                                                 
3 O objetivo desta comparação é diferenciar os olhares e concepções distintas sobre o sujeito e o 
indivíduo, por este motivo não incluí a pragmática. Meu propósito não era tecer uma linha histórica linear 
sobre concepções linguísticas.  
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Foucault (2009) defende que o sujeito social é uma entidade que não pode 

existir fora ou independentemente do discurso, mas, antes é uma função do próprio 

enunciado. Em outras palavras, os enunciados posicionam os sujeitos – tanto seu 

autor/autora, quanto aquele para quem é dirigido.  

O sujeito, para o teórico francês, é um efeito das formações discursivas, mas 

não leva em conta a agência social – este ponto está presente apenas na teoria de 

Fairclough (2001). Este afirma que o sujeito é constituído por práticas discursivas, mas 

é, também, capaz de reestruturar essas práticas. Os sujeitos são interpelados pela 

ideologia, que tem existência material nas práticas das instituições sociais. Esse dado 

“conduz à concepção de que um dos mais significativos ‘efeitos ideológicos’ que os 

linguistas ignoram no discurso, é a constituição dos sujeitos” (FAIRCLOUGH, 

2001:116). A maioria das pessoas, no entanto, não tem consciência da ideologia 

enraizada em suas práticas diárias, que são tidas, desta forma, como naturalizadas ou 

automatizadas. Isso não significa dizer que os sujeitos são incapazes de agirem 

individualmente ou coletivamente. 

Os sujeitos são posicionados ideologicamente, mas são também 
capazes de agir criativamente no sentido de realizar suas próprias 
conexões entre as diversas práticas e ideologias a que são expostos e 
de reestruturar as práticas e as estruturas posicionadoras. O equilíbrio 
entre sujeito ‘efeito’ ideológico e o sujeito agente é uma variável que 
depende das condições sociais (FAIRCLOUGH, 2001:121).  

  
Em resumo, sujeito não é o mesmo que pessoa humana, mas uma categoria 

simbolicamente construída, segundo Fairclough (2001). A ideologia, portanto, 

transforma os indivíduos em sujeitos e determina as relações sociais. Os sujeitos são 

recrutados a assumir determinadas posições através de práticas e processos simbólicos. 

Nesta pesquisa, considero sujeito como elemento social perpassado pela ideologia, 

constituído por meio dos sistemas simbólicos, construídos em culturas específicas.    

 

IDENTIDADE 
 Identidade é vista como produto social resultante da interação entre o sujeito e o 

mundo social. Identidades sociais incluem dimensões como papéis sociais (ex. 

professor, médico, etc.), relações sociais (ex. parentesco, amizade, etc.), identidade 

grupal (ex. classe, geração, e etc.) e rank (ex. pessoas com ou sem título e etc.). Assim a 

identidade de um sujeito é composta por elementos diversos ou atributos emergentes da 

interação social. A identidade não é fixa, ao contrário é passível a mutações, 
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dependendo da situação em que o interlocutor se encontra e com quem o falante/escritor 

está negociando sua identidade.  

O conceito que pretendo discutir não diz respeito à identidade individual, ou 

seja, não iniciarei, aqui, nenhum debate metafísico sobre o eu individual – “quem sou?” 

em nível pessoal, não será uma pergunta relevante no momento. As identidades não 

pertencem aos sujeitos, segundo Moita Lopes (2003), antes são construções sociais 

retificadas ou ratificadas de acordo com os interesses da ideologia e da política 

hegemônica.  Portanto, minha preocupação é com a identidade social. 

 O tema é pertinente para o debate hoje, visto que o mundo está passando por 

mudanças culturais, econômicas, sociais, políticas e tecnológicas. Estas, em parte, são 

resultado do processo de globalização, ou como o sociólogo Bauman (2005) a chama: 

“modernidade-líquida”. A globalização e, consequentemente, os seus resultados radicais 

e irreversíveis modificaram as estruturas estatais, as condições de trabalho, as 

identidades sociais, o indivíduo (incluindo os seus costumes, crenças e estilos de vida), 

e as relações entre o eu e o outro. Valores que antes eram encarados como verdades 

naturalizadas estão sendo questionados. As mudanças trazidas pela modernidade 

modificaram a realidade e fomentaram o surgimento de novos estilos e hábitos de vida e 

de organização social. 

Portanto, há um deslocamento de foco de interesse do sujeito individual para o 

sujeito social. A pergunta de interesse deixa de ser “quem sou eu?” para “quem somos 

na vida social contemporânea?” 

Tratando sobre a pertinência da discussão, Hall (2006) comenta que a identidade 

está sendo extensamente discutida na teoria social, especialmente, porque as velhas 

identidades, que por tanto tempo equilibraram o mundo social, estão em declínio, 

consequentemente, novas identidades surgem e fragmentam o indivíduo moderno, até 

então visto como um sujeito uno. “A assim chamada ‘crise de identidade’ é vista como 

parte de um processo mais amplo de mudança, que está deslocando as estruturas e 

processos centrais das sociedades modernas e abalando os quadros de referência que 

davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social” (HALL, 2006:7).  

É indiscutível que o processo de mudanças históricas causou constantes 

mudanças na conjuntura social, cultural e, em consequência, na identidade dos sujeitos. 

No entanto, é preciso pensar sobre o que significa dizer que o sujeito pós-moderno tem 

uma identidade fragmentada e se isso é motivo para a dita crise de identidade. As 

mudanças históricas, sociais, culturais e políticas concorreram para que o sujeito 
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agregasse à sua identidade novos papéis sociais, novos valores. Resumindo: o sujeito, 

para se adequar às mudanças, assumiu um comportamento diferente. Para ilustrar: antes 

da revolução feminista, as mulheres assumiam uma postura que era ditada pela 

sociedade, seus papéis sociais eram, em geral, restritos a donas de casa e mães. Pós- 

revolução, as mulheres agregaram aos antigos papéis outros novos: além de donas de 

casa e mães, agora podiam ser trabalhadoras (refiro-me aos trabalhos fora de casa), 

eleitoras e etc. O sujeito possui, assim, uma identidade fracionada, isto é, assume 

diferentes papéis, e nesse sentido fragmentada. Vale ressaltar que a identidade não é o 

resultado da soma de pequenas partes.  

Benedetto Vecchi ao entrevistar Bauman compara a identidade a um quebra-

cabeça (um todo formado pela soma de pequenas partes). A comparação é 

“parcialmente esclarecedora” segundo a opinião pessoal de Bauman (2005), pelos 

seguintes motivos: sempre faltarão peças em um quebra-cabeça que tenha a identidade 

como um fim, assim é sempre um jogo incompleto (sem nenhuma noção de quantas 

peças faltam ao jogo), enquanto que aquele comprado em uma loja sempre, ou 

geralmente, vem completo e possui na caixa (ou em outro local) a imagem impressa – o 

objetivo a ser alcançado. Quando alguns desses requisitos não são cumpridos, o 

dinheiro do consumidor pode ser devolvido. A imagem impressa auxilia o jogador em 

relação aos caminhos tomados, se suas escolhas no fim formarão a imagem pretendida 

ou poderá, também, apontar algum erro, e a possibilidade de conserto. Não há auxílio 

nos caminhos tomados para a construção da identidade. Têm-se peças, mas não existe 

uma imagem preestabelecida para ser alcançada no jogo da formação identitária, de 

modo que não se pode ter certeza de quais peças serão necessárias, ou se uma encaixa-

se com outra e etc.  

 Resolver um quebra-cabeça é uma tarefa com um objetivo específico: montar 

uma imagem conhecida de antemão com peças que se encaixam. A identidade, por sua 

vez, não tem uma imagem dada com antecedência, ela tem início com uma série de 

peças que parecem ser interessantes, mas não existe a promessa de se encaixarem, pode-

se permutar as peças até achar alguma imagem agradável – e a permutação, assim como 

a aquisição de novas peças, é sempre possível. “A tarefa de um construtor de identidade 

é, como diria Lévi-Strauss, a de um bricoleur, que constrói todo tipo de coisas com o 

material que tem à mão...” (BAUMAN, 2005:55).  

 É importante mencionar outro sentido atribuído a “identidade fragmentada do 

sujeito pós-moderno”. O uso do termo “fragmentada” pode referir-se às mudanças 
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teóricas a respeito do sujeito e da identidade. Farei um breve resumo e retomarei os 

conceitos de Hall (2006) sobre sujeitos.   

Durante o Humanismo Renascentista do século XVI e o Iluminismo do século 

XVIII, René Descartes (1596- 1650) postulou duas entidades distintas, a matéria e a 

mente. O sujeito individual estava no centro da mente por causa de sua capacidade de 

pensar e raciocinar, “Cogito, ergo sum”. Esse sujeito ficou conhecido como o “sujeito 

cartesiano”. Esta era uma concepção individualista do sujeito e da identidade – o eu era 

a essência da identidade. Essa concepção significou uma ruptura com a Idade Média, no 

lugar de Deus como centro do universo estava o homem dotado de raciocínio – uma 

entidade unificada, indivisível e consciente.     

No entanto, à medida que as sociedades se tornavam mais complexas, elas 

adquiriam uma forma mais coletiva, consequentemente o conceito sobre o sujeito se 

tornou mais social: 

O indivíduo passou a ser visto como mais localizado e “definido” no 
interior dessas grandes estruturas e formações sustentadoras da 
sociedade moderna. Dois importantes eventos contribuíram para 
articular um conjunto mais amplo de fundamentos conceptuais para o 
sujeito moderno. O primeiro foi a biologia darwiniana, [...] o segundo 
evento foi o surgimento das novas ciências sociais (HALL, 2006:30).   

 
Entre as novas ciências sociais, o autor destaca a psicologia (freudiana, 

principalmente) e a sociologia. Essas foram responsáveis pela desagregação e pelo 

deslocamento do sujeito moderno.  

Para a psicologia freudiana, segundo Hall (2006), a identidade assim como a 

sexualidade e os desejos dos indivíduos, é formada por processos psíquicos e simbólicos 

do inconsciente. Refuta, desta forma, um ser centrado no consciente e propõe um sujeito 

cindido entre a tensão consciente versus inconsciente. Hall (2006) também faz 

referência às contribuições de Lacan. Este localizou a participação do outro na 

constituição do inconsciente. Para Lacan, a criança, que ainda não possui nenhuma 

imagem de si, vê-se num determinado momento refletida num espelho. Desta forma, 

inicia-se a incorporação dos sistemas simbólicos: a língua, a cultura e a diferença 

sexual. Esse processo forma um sujeito dividido, no entanto, o sujeito vivencia uma 

identidade unificada – resultado de uma fantasia formada na fase do espelho. Encontra-

se nesse momento a origem contraditória da identidade. Apesar da utopia do sujeito em 

relação à unicidade de sua identidade, esta sempre permanece incompleta.     
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Para a sociologia, a identidade era formada na interação entre o eu e a sociedade. 

As mudanças políticas, culturais e sociais têm moldado o sujeito pós-moderno, sua 

identidade não é fixa, essencial ou permanente. “O sujeito assume identidades diferentes 

em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um eu 

coerente” (HALL, 2006:13). Portanto, as três principais concepções do sujeito, o sujeito 

do Iluminismo, o sujeito sociológico e o sujeito pós-moderno, deslocaram a concepção 

teórica de uma identidade fixa, homogênea e acabada para descentrada, heterogênea, 

contraditória, inacabada e fragmentada.    

É importante lembrar que a identidade é uma convenção social necessária. A 

identidade é ambivalente: ao mesmo tempo que liberta, oprime; ao mesmo tempo que 

alimenta a ilusão de pertencimento, aponta a frustração do ser excluído, procura 

alcançar o impossível: “diferentes, mas os mesmos; separados, mas inseparáveis; 

independentes, mas unidos” (BAUMAN, 2005:16). 

A ilusão do pertencimento é sustentada pela participação em comunidades que, 

aparentemente, auxiliam o indivíduo na tarefa de construir as suas identidades. Segundo 

Bauman (2005), as comunidades podem ser de dois tipos: de vida e de destino. Na 

primeira os seus membros estão juntos numa ligação absoluta, enquanto que na segunda 

seus membros estão unidos por ideias ou por uma variedade de princípios. A questão da 

identidade é trazida à tona por causa da segunda comunidade (já que a primeira, salvo 

em casos particulares, é compreendida como algo natural e independente da vontade 

individual) por conta do atual mundo policultural e diverso.  

Um dos casos em que a primeira comunidade pode motivar o pensamento crítico 

sobre a identidade é o caso do próprio Bauman (2005:18): “Aconteceu que, entre os 

vários problemas conhecidos como ‘minha identidade’, a nacionalidade ganhou uma 

proeminência particular”. Ao receber o título de doutor honoris causa da Universidade 

Charles, de Praga, o hino nacional do seu país devia ser tocado. No entanto, o sociólogo 

devia escolher entre o hino da Grã-Bretanha, país no qual leciona, ou o hino da Polônia, 

seu país natal. Naturalizado britânico, mas ainda assim um estrangeiro, e tendo sido 

privado de sua cidadania polonesa, Bauman optou pelo hino da Europa.  

Geralmente, só olhamos criticamente para algo quando este desvanece, fracassa 

ou foge dos padrões conhecidos ou tidos como normais. A ideia de identidade surgiu, 

segundo Bauman (2005:26), “da crise do pertencimento e do esforço que esta 

desencadeou no sentido de transpor a brecha entre o ‘deve’ e o ‘é’ e erguer a realidade 

ao nível dos padrões estabelecidos pela ideia”. A raison d’être imposta pelo Estado- 
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Nação era traçar e delinear quem é o “nós” e o “eles”.  Mas, a ideia de pertencimento 

perdeu o seu poder, especialmente na era líquida-moderna – termo baumaniano.    

Na nossa época, ‘líquida-moderna’, o mundo está fragmentado e a nossa 

existência é fatiada numa sucessão de episódios que procuramos emendar – mas todo 

ele é muito tênue. Poucos ou nenhum de nós somos capazes de evitar passar por mais de 

uma da segunda comunidade – a das diversas ideias e princípios. Nem sempre 

conseguimos admitir, mas somos uma “metamorfose ambulante”. 

O “pertencimento” e a “identidade” não têm a solidez de uma rocha, 
não são garantidos para toda a vida, são bastante negociáveis e 
revogáveis, e de que as decisões que o próprio indivíduo toma, os 
caminhos que percorre, a maneira como age – e a determinação de se 
manter firme a tudo isso – são fatores cruciais tanto para o 
“pertencimento” quanto para a “identidade” (BAUMAN, 2005:17).  
 

Assim a relação entre o indivíduo e a sua identidade não deve ser definitivo e 

eterno, antes deve ser usada como algo possivelmente descartável, já que novos grupos, 

ou novas comunidades, são frequentemente fomentados. Aí está nossa peculiaridade, 

nós – habitantes do líquido mundo moderno – construímos nossa identidade com base 

em comunidades que estão sempre em movimento (e movimentos rápidos), lutamos 

para mantê-las vivas, mas não por muito tempo. Fazemos isso para nos sentir seguros, 

“o anseio por identidade vem do desejo de segurança” (BAUMAN, 2005:35).   

A ideia de comunidade é atraente: num mundo fluído, incerto e inseguro, traz 

conforto e segurança (na maior parte fictício) para os seus membros e a sensação de 

pertencimento. Mas, num mundo fluído, não é sensato se comprometer por toda a vida, 

ou por um período longo, com uma única identidade, ou estar apenas filiado e jurar 

fidelidade a uma única comunidade. As identidades não devem ser preservadas por toda 

uma vida.  

Somos consumidores numa sociedade de consumo. A sociedade de 
consumo é a sociedade do mercado. Todos estamos dentro e no 
mercado, ao mesmo tempo clientes e mercadorias. Não admira que o 
uso/ consumo das relações humanas, e assim, por procuração, também 
de nossas identidades (nós nos identificamos em referência a pessoas 
com as quais nos relacionamos), se emparelhe, e rapidamente, com o 
padrão de uso/ consumo de carros, imitando o ciclo que se inicia na 
aquisição e termina no depósito de supérfluos (BAUMAN, 2005: 98). 

 
Deste modo, as identidades devem ser encaradas como a aquisição de um 

material supérfluo, com prazo de validade. Semelhante à moda, ora a identidade está em 

alta no mercado, ora ela pode estar em baixa. Se vivemos numa época líquida-moderna, 

devemos ser sujeitos fluídos.  
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IDENTIDADE E DIFERENÇA 

Uma característica teórica importante da identidade é que esta é marcada pela 

diferença, ou seja, para os contornos de uma identidade X estar bem delineados e bem 

definidos, deve existir uma identidade Y bem delineada e bem definida. As identidades 

são definidas através de oposições binárias: ser X significa não ser Y e vise e versa. A 

afirmação sou X, inclui uma extensa cadeia de negações: não sou Y, nem R, nem B e 

etc. Assim, a identidade está relacionada com a diferença (são inseparáveis). Esta 

contém, mesmo que nas entrelinhas, aquela. Isso significa dizer que tomar consciência 

de si é tomar consciência do outro, isso acontece nas relações entre os sujeitos sociais. 

A definição da identidade está relacionada com a definição e reconhecimento da 

diferença, ou seja, “é na relação com o outro que me identifico como o não-outro” 

(OLIVEIRA, 2006:27). 

Dentro das diferentes sociedades, mesmo que haja respeito, em relação à 

diferença, não se pode negar o fato de sua existência: há diferenças e estas são 

atravessadas, ou mesmo criadas, por valores culturais.  

A construção da identidade é um processo que está inserido no plano das 

relações sociais. Identidade e diferença é o resultado de atos de criação linguística e atos 

simbólicos – é marcada através de símbolos (marcas de produtos consumidos, isso 

inclui: viagens, lugares que são frequentados, distinguem as muitas identidades) que 

circulam, têm efeitos na esfera social e nas relações sociais. “Existe uma associação 

entre a identidade da pessoa e as coisas que ela usa” (WOODWARD, 2009:10).  

As identidades só podem ser compreendidas dentro dos sistemas de significação. 

Não são elementos da natureza, mas sim, da cultura – são os sistemas simbólicos que a 

compõem. Vale dizer que elas não são determinadas por tempos indefinidos, elas são 

passíveis a mudanças, isto é, o conceito não é fixo, a performatividade desloca esses 

conceitos como elementos descritivos para uma entidade em movimentação e 

transformação. A descrição da identidade de um grupo social, não é um ato meramente 

descritivo, é, na verdade, um reforço para a definição do grupo no contexto social, no 

que diz respeito à identidade. Dessa forma, por exemplo, quando um texto ou uma 

matéria jornalística insiste em caracterizar a mulher como um ser mais frágil, ela está 

reforçando um discurso vigente na sociedade. No entanto, o uso recorrente desse 

discurso pode ser questionado.  
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Como já dito, a identidade e a diferença não são elementos da natureza, antes, 

permeiam o social. Não são elementos do mundo natural, são fabricados nas relações 

sociais e culturais. 

 
A identidade não é uma essência; não é um dado ou um fato – seja da 
natureza, seja da cultura. A identidade não é fixa, estável, coerente, 
unificada, permanente. A identidade tampouco é homogênea, 
definitiva, acabada, idêntica, transcendental. Por outro lado, podemos 
dizer que a identidade é uma construção, um efeito um processo de 
produção, uma relação, um ato performativo. A identidade é instável, 
contraditória, fragmentada, inconsistente, inacabada. A identidade está 
ligada a estruturas discursivas e narrativas. A identidade está ligada a 
sistemas de representação. A identidade tem estreitas conexões com 
relações de poder (SILVA, 2009:97). 

 

Já que tanto a identidade como a diferença são criações do meio social, é 

possível pensar que nelas também operam relações de poder. Estabelecer uma 

identidade e, consequentemente, a diferença, traduz o desejo de diferentes grupos 

sociais alcançarem e garantirem o acesso privilegiado aos bens sociais. Ou seja, a 

identidade e a diferença têm laços estreitos com o poder, “o poder de definir a 

identidade e de marcar a diferença não pode ser separado das relações mais amplas de 

poder” (SILVA, 2009:81). A identidade e a diferença nunca são inocentes. 

Numa oposição binária sempre haverá uma desigualdade de poder, um dos 

termos sempre é mais valorizado do que outro: um é a norma, o outro é a fuga ou desvio 

da norma, sempre encarado como o “outro”. Assim a diferença pode ser construída 

negativamente – o outro pode estar à margem da sociedade e ser representado dessa 

forma. Como também pode ser ela a fonte da diversidade (conceito bem aceito hoje). 

A diferenciação é um dos processos fundamentais para a determinação da 

identidade e da diferença. As marcas do poder da identidade e da diferença: incluir/ 

excluir (estes pertencem ao grupo X, aqueles não), demarcar fronteiras (Nós e Eles), 

classificar (Bons e Maus, Fortes e Fracos), normalizar (o X é a regra, todo o resto é um 

desvio da regra).  Essas fronteiras não são simples demarcações, antes são fortes traços 

de demarcação de poder e indicadores das posições-de-sujeito.  

Para Silva (2009:82), dividir e classificar significa hierarquizar, “deter o 

privilégio de classificar significa também deter o privilégio de atribuir diferentes valores 

aos grupos assim classificados”. Numa classificação baseada numa estrutura de 

oposições binárias: “X” versus “Y”, um sempre terá uma carga positiva, enquanto que o 
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outro uma carga negativa, um dos termos sempre é privilegiado. Problematizar a 

identidade e a diferença significa também problematizar essas oposições binárias.   

Normalizar, segundo Silva (2009), significa determinar uma identidade como 

parâmetro para as demais. E esta detém as cargas positivas. A identidade normal é 

natural, enquanto que as outras são vistas como anormais, e normalmente, são mal 

vistas socialmente. No entanto, através de movimentos ou ações sociais, essas 

identidades, fixadas como naturais, podem ser subvertidas, pois as identidades são 

instáveis e estão à mercê dos movimentos entre as fronteiras sociais: “se o movimento 

entre fronteiras coloca em evidência a instabilidade da identidade, é nas próprias linhas 

de fronteiras, nos limiares, nos interstícios que sua precariedade se torna mais visível” 

(SILVA, 2009:89).  

Segundo a teoria cultural, o significado da identidade pode ser destrinchado 

através das representações. A representação tenta tornar o real em algo palpável. Pode-

se atribuir à representação duas dimensões: a representação externa, que se utiliza de 

sistemas de signos como a pintura ou a linguagem, e a representação interna ou mental, 

que é a representação do real na consciência. A interna depende da externa, a nossa 

consciência aglutina as representações externas, ou seja, primeiro as representações 

tomam formas na vida social para depois serem incorporadas na consciência. A 

representação é um processo para se atribuir sentido à identidade. Quem tem o poder de 

representar, tem o poder de definir e determinar a identidade. 

 

IDENTIDADE E REPRESENTAÇÃO 

 Ao discutir representação, discutiremos, nas entrelinhas, cultura4 e significado. É 

por meio desses dois elementos que compreendemos as posições-de-sujeito em um 

sistema de representação. “Só podemos compreender os significados nesses sistemas se 

tivermos alguma ideia sobre quais posições-de-sujeito eles produzem e como nós, como 

sujeitos, podemos ser posicionados em seu interior” (WOODWARD, 2009:17). Isto é, 

para Woodward, os significados são criados através dos sistemas de representação em 

culturas específicas, e é também por meio desses significados e, consequentemente, por 

meio dos sistemas de representação, que aprendemos a ser quem somos, atribuímos 

sentidos às experiências individuais e compartilhamos crenças, valores e etc. 

                                                 
4 A cultura, segundo Woodward (2009), são sistemas compartilhados de significação. Ela cria formas de 
classificação e fornece aos sujeitos meios para atribuírem sentido ao mundo social. Consultar: 
DURANTI, Alessandro (1997). Linguistic Anthropology. Cambridge, Cambridge University Press. 
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 As representações estão intimamente ligadas aos significados simbólicos 

presentes na cultura. Ambos, as representações e os significados simbólicos, dão base 

para classificar o mundo e os elementos que fazem parte deste, como também 

determinam as relações entre os sujeitos e entre os sujeitos e o mundo.  

Woodward (2009:17) ainda complementa: “podemos inclusive sugerir que esses 

sistemas simbólicos tornam possível aquilo no qual podemos nos tornar”. A citação nos 

orienta sobre a importância dos sistemas de representação para a formação dos sujeitos, 

e, consequentemente, para a construção das identidades – “identidades adquirem sentido 

por meio da linguagem e dos sistemas simbólicos pelos quais elas são representadas” 

(WOODWARD, 2009:8). As representações impregnadas de significados dão sentido e 

vida às identidades. 

Ainda segundo Woodward (2009), a identidade é moldada por meio de 

símbolos, isto significa afirmar que a identidade é também marcada por significados – 

criados e/ou legitimados através de representações recorrentes. Vale ressaltar que as 

representações, especialmente as veiculadas nos meios de comunicação de massa, 

podem, não raro, ser reduzidas a estereótipos (estes ganham vida e veracidade no 

imaginário do sujeito e da coletividade).   

A representação, compreendida como um processo cultural, estabelece 
identidades individuais e coletivas e os sistemas simbólicos nos quais 
ela se baseia fornecem possíveis respostas às questões: Quem eu sou? 
O que eu poderia ser? Quem eu quero ser? Os discursos e os sistemas 
de representação constroem os lugares a partir dos quais os indivíduos 
podem se posicionar e a partir dos quais podem falar. (WOODWARD, 
2009:17). 
 

Para a autora, os sistemas de representação podem criar novas identidades ou 

podem dar vitalidade às identidades já estabelecidas e reconhecidas socialmente. 

Gostaria de acrescentar à citação que os sistemas de representação, além de ser um 

processo cultural, são, também, um jogo de poderes, visto que eles elegem quais  

identidades serão projetadas e quais serão excluídas.  

O conceito de ‘Representação Social’ não é novo, muitos teóricos já refletiram 

sobre o assunto. Neste trabalho, consideraremos a ‘representação social’ como entidades 

impregnadas de significados culturais articuladas ao discurso, que circulam socialmente 

orientando o comportamento dos sujeitos, sendo elemento fundamental para a 

construção das identidades sociais. Segundo Lysardo-Dias (2005:33), “o conceito de 

representação social encerra um questionamento sobre a forma como a relação entre 

indivíduo e sociedade é construída”. Ou seja, encaro as representações como elementos 
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dos discursos sociais imbuídos de significados abstratos que contribuem para a 

construção das identidades dos diversos grupos sociais.    

Analisar como a mulher é representada nas revistas femininas e nas revistas 

informativas – mesmo que muitas vezes de forma estereotipada5 – nos fornece pistas do 

que é legitimado socialmente como ser mulher. Podemos observar o que está incluído e 

o que está excluído nas representações femininas nas páginas das revistas, qual a 

ideologia hegemônica do que é ser mulher e quais as estratégias utilizadas pelas revistas 

para manipular e definir quais identidades são aceitas socialmente. Ou seja, nesta 

pesquisa, adotarei a representação como uma estratégia da mídia de exibir, reproduzir e 

simbolizar as concepções referentes à identidade feminina.    

     

A RELAÇÃO ENTRE IDENTIDADE/DISCURSO/ LINGUAGEM 

O conceito da identidade foi fundamental para a filosofia clássica. Aristóteles já 

enxergava uma relação entre identidade e linguagem. Para o filósofo grego, o domínio 

ontológico6 está conectado ao domínio linguístico por meio da identidade. Ao falar 

sobre identidade, Aristóteles não faz referência à identidade de um sujeito, antes trata a 

essência das coisas. A função da linguagem seria representar a identidade ou a essência 

das coisas e lhe atribuir significados. “A relação entre linguagem e identidade é, assim, 

uma relação de adequação: à identidade do conceito deve corresponder o sentido único 

da palavra que o expressa” (GONDAR, 2002:108). No entanto, hoje não pensamos mais 

a identidade/linguagem sob uma perspectiva mentalista ou essencialista, embora, o uso 

corrente (ou comum) do conceito de identidade esteja relacionado à essência do 

indivíduo. Nesta pesquisa, no entanto, pensaremos a linguagem por meio do discurso e 

a identidade como um constructo de processos sociais, incluindo, especialmente, as 

práticas discursivas.  

A identidade social não é algo dado ou natural. Significa isso afirmar que as 

identidades não nascem com os sujeitos, ou seja, não fazem parte da essência de cada 

indivíduo. Mas, são elementos construídos através das experiências sociais dos sujeitos.  

  

                                                 
5 O assunto não faz parte do escopo da pesquisa. Para mais detalhes consultar: PEREIRA, T. A. C. 
(2005). Os estereótipos e os meios de comunicação. In SILVA, R. S. (org). (2005). Discursos simbólicos 
da mídia. São Paulo: Loyola, e HELGA, Vanessa Assunção de Souza. (2008). A Charge Virtual e a 
construção de identidades. Recife: Ed. Universitária da UFPE. 
 
6 Refere-se à ontologia: parte da metafísica que estuda o homem e suas características transcendentais.  
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Postulamos uma relação constitutiva entre linguagem e identidades 
sociais em que um ou mais traços linguísticos podem indexar 
significados sociais que por sua vez ajudam a construir significados de 
identidade (significados de gênero, de classe, de profissão etc.) Neste 
sentido, a relação entre linguagem e identidade social não é, ou 
raramente é direta, antes é mediada pela compreensão que os 
interlocutores têm das convenções que regem o desempenho de certos 
atos sociais e stances (posições) e pela compreensão dos 
interlocutores de como atos sociais e stances servem como recursos 
para a estruturação de identidades sociais particulares (HOFFNAGEL, 
2010:65). 

  

Hoffnagel afirma que o discurso, enquanto materialidade linguística, atribui e 

constrói sentidos dentro das estruturas sociais e estes auxiliam na construção das 

identidades sociais. Isso significa dizer, em outras palavras, que o discurso posiciona e é 

posicionado pelos sujeitos: quando proferimos um discurso sempre temos em mente os 

nossos destinatários e os elementos que o caracterizam: se é homem, mulher, bissexual, 

homossexual, jovem e etc. Isto é, sempre levamos em conta quais os traços sociais e 

históricos que marcam os sujeitos para quem nos dirigimos, consequentemente, os 

discursos refletem essas marcas. Moita Lopes (2003:20) afirma que “aquilo que a 

pessoa é, ou sua identidade social, é exatamente o que é definido nos e pelos discursos 

que a envolvem e nos quais ela circula [...] ainda que tais discursos possam ser 

combinados e ambíguos”. 

Ou seja, pensar o discurso significa pensar o sujeito, já que este é constituído 

pelo primeiro. Os discursos surgem por meio de alguém e se dirigem para outro alguém, 

ambos possuem marcas identitárias e estas estão presentes no discurso.  

Os sujeitos, segundo Gondar (2002), são considerados como um conjunto 

emaranhado de crenças e desejos, estes são construídos por meio da linguagem, ou 

melhor, pelo uso da linguagem – sendo a linguagem ação, isto é: discurso. Desta forma, 

o discurso é responsável pela construção do homem enquanto sujeito social.   

Os discursos têm poder estruturador, e na modernidade tardia, segundo Moita 

Lopes (2003:21-22), “os processos discursivos adquiriram importância central como 

instrumento de reflexão, interpretação e compreensão da vida social como também de 

construção das identidades sociais”. Ou seja, o discurso é um conceito fundamental para 

pensar a sociedade e os sujeitos que a compõem, assim como é fundamental para 

entender a própria linguagem.  

Já que os discursos constituem a realidade social, e a identidade é um elemento 

constituído por meio de processos sociais, logo a identidade social é um elemento 
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construído discursivamente. Isto significa afirmar que aprendemos a ser quem somos 

por meio dos discursos que nos envolvem, desta maneira, pertencemos a discursos 

variados, e cada discurso constitui uma das nossas múltiplas identidades. Pode-se 

concluir que os discursos não só refletem ou representam as identidades e relações 

sociais, mas é através deles que as identidades são (re)constrídas ou  (re)constituídas.   

  
A temática da identidade surge a partir de uma concepção da 
linguagem como ação social dentro de um contexto de interação 
específico: todo discurso provem de alguém que possui suas marcas 
identitárias e que o posicionam na vida social, o contexto de produção 
engloba também os interlocutores, visto que estes consomem e 
(re)produzem o discurso. Quando uma determinada linguagem é 
selecionada, temos em mente a quem nos dirigimos, por exemplo, 
uma mulher negra, bissexual, da classe trabalhadora, brasileira e etc. 
Isto é, as suas marcas sócio-históricas são relevantes (umas em maior, 
outras em menor grau) nas práticas socias (MOITA LOPES, 2003: 
19). 

 
Os discursos que constituem os sujeitos são situados sócio, histórico e 

culturalmente7. São também legitimados pelas instituições que detém poder, ou seja, as 

identidades sociais são tornadas legítimas ou ilegítimas segundo o julgamento de 

instituições que naturalizam ou sancionam os discursos.  

As identidades são construídas e legitimadas por meio dos discursos que são 

veículados na esfera social. Como agentes sociais ativos, ao reproduzir os discursos, 

ratificamos indentidades. Portanto, nesta pesquisa, proponho, especificamente, verificar 

a (re)construção identitária da mulher através de textos encontrados nas revistas Gloss e 

Claudia, que têm como público-alvo a mulher, e nos textos encontrados nas revistas 

informativas, a saber: a Época e a Veja. Na visão socioconstrucionista  das identidades 

sociais, aprendemos a ser mulheres nas práticas discursivas, nossa habilidade de pensar, 

agir e nos posicionar são socialmente constituídas. 

Fizemos, nesse capítulo, uma explanação teórica sobre os temas que estão 

articulados à identidade: subjetividade, indivíduo e sujeito, diferença, representação, 

dentre outros. A reflexão sobre esses assuntos auxilia a compreensão sobre o tema 

central: a identidade social. 

Esse capítulo dá subsídio para analisar como a identidade da mulher é construída 

nos textos midiáticos: nas revistas dirigidas para o público feminino e em revistas 

informativas. Além, de oferecer meios para refletir sobre o novo papel assumido pelas 

                                                 
7 Esse assunto será discutido com mais detalhes no capítulo seguinte. 
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mulheres na sociedade contemporânea, e observar como a mudança comportamental e 

os direitos conquistados pelas mulheres afetaram a identidade deste grupo. 
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CAPÍTULO 2 

UM OLHAR TÉORICO-METODOLÓGICO SOBRE A ANÁLISE 

CRÍTICA DO DISCURSO 

 

O objetivo principal deste capítulo é expor e desenvolver noções teóricas da 

Análise Crítica do Discurso e, a partir destas, expor e tornar claras as categorias de 

análise, ou a metodologia, empregada na pesquisa. 

A ACD, ou os Estudos Críticos do Discurso (terminologia cunhada por Van 

Dijk), fundem “teoria, métodos de observação, descrição ou análise, e suas aplicações” 

(VAN DIJK, 2008:11). Portanto, antes de tornar claro quais os métodos utilizados na 

presente pesquisa, é importante observar os aspectos teóricos que subjazem a 

metodologia. 

  

BASES TEÓRICAS DA ACD: O QUE É DISCURSO 
 

A noção de discurso já estava presente na filosofia clásica por meio de 

oposições, especialmente em “discurso x frase”, o primeiro seria uma unidade 

linguística formada por sucessões de frases. O conceito de discurso ora se confunde com 

texto, ora com ideologia, ora com enunciado. Para Pedro (1998), o discurso atribui 

significados e valores às práticas de uma instituição social, fornece informações 

preciosas sobre uma dada área e organiza o modo como se deve falar sobre um tópico 

específico.  

Além disso, o disurso fornece, também, meios que delimitam o que é possível e 

próprio dizer/não dizer e fazer/não fazer. Portanto, nesta pesquisa, quando uso o termo 

discurso, considero o uso de linguagem como forma de prática social e não apenas 

como atividade individual, “implica ser o discurso um modo de ação, uma forma em 

que as pessoas podem agir sobre o mundo e especialmente sobre os outros” 

(FAIRCLOUGH, 2001:90-91), ou seja, o discurso não é analisado apenas como um 

objeto verbal autônomo, mas como um interação situada, “como uma prática social ou 

como um tipo de comunicação numa situação social, cultural, histórica ou 

política”(VAN DIJK, 2008:12).  

Fairclough (2001) considera a natureza do discurso dialética: a língua varia 

segundo fatores sociais e contribui para reproduzir e transformar a realidade, “o 

discurso contribui para a constituição de todas as dimensões da estrutura social que, 
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direta ou indiretamente, o moldam e o restringem” (FAIRCLOUGH, 2001:91). Por esse 

motivo, o teórico se propôs a estudar as mudanças sociais através do discurso. O 

discurso contribui para a construção de identidades sociais – motivo pelo qual ele é caro 

para a pesquisa8,  para posicionar os sujeitos, para construir as realidades sociais entre 

as pessoas e contribui para a construção de sistemas de conhecimento e de crença.  

“As pessoas fazem escolhas sobre o modelo e a estrutura de suas orações que 

resultam em escolhas sobre o significado (e a construção) de identidades sociais, 

relações sociais e conhecimentos e crença” (FAIRCLOUGH, 2001:104). Essas 

estruturas estão impregnadas de ideologia, sendo estes modelos conceituais partilhados 

por membros de uma comunidade específica. Os discursos, também, segundo Van Dijk 

(2008) constroem as representações sociais do grupo, orientando assim, indiretamente, 

as práticas sociais relativas ao grupo. Sendo assim, ao analisar os discursos que estão 

impregnados de ideologia (este conceito será mais adiante detalhado) podemos 

compreender a organização e a formação das identidades e das representações femininas 

que são aceitas pela sociedade.   

As teorias de Fairclough direcionam essa pesquisa. Por isso, antes de enveredar 

nas concepções do discurso para este autor, seria importante, reconstituir alguns passos 

para a constução de suas concepções teóricas, para compreender com mais profundidade 

as posições adotadas por este.  

Primeiramente, Faiclough (2001) diferencia a linguística crítica da não crítica, e 

demonstra afinidades com a primeira, esta procura mostrar como o discurso é envolto e 

moldado por relações de poder e pela ideologia, e também, a relação entre o discurso e a 

formação das identidades sociais. A linguística crítica, desenvolvida na Universidade de 

East Anglia na década de 1970 por Kress, Fowler e Hodge, procurava criar um método 

de análise que unisse a análise linguística textual com uma teoria social.  

Mesmo possuindo afinidades com a linguística crítica, Fairclough (2001) não 

deixa de enxergar as limitações da teoria. Uma crítica que o autor faz a linguística 

crítica é que esta reconhece a interferência das estruturas sociais no discurso, mas não 

reconhecem o contrário: o poder de transformação do discurso. O princípio constitutivo 

do discurso dá ênfase tanto na capacidade do discurso ser moldado e restringido pelas 

estruturas sociais, como enfatiza, também, a capacidade do discurso de transformar as 

estruturas sociais. 

                                                 
8 Para mais detalhes sobre a relação discurso e identidade, consultar o subtópico referente ao assunto na 
página 19, capítulo I.  



 

 25

Uma outra limitação da linguística crítica é que ela confere uma 
ênfase unilateral aos efeitos do discurso na reprodução social de 
relações e estruturas sociais existentes e, consequentemente 
negligencia tanto o discurso como domínio em que se realizam     as 
lutas sociais, como a mudança no discurso, uma dimensão da mudança 
social e cultural mais ampla (FAIRCLOUGH, 2001:50). 

 

Ou seja, diferente do que a linguística crítica reconhece, o discurso como prática 

social orientado econômica, política, ideológica e culturalmente, tem capacidade de 

estabelecer, manter e transformar as relações de poder e a realidade social: “O discurso 

como prática ideológica constitui, naturaliza, mantém e transforma os significados do 

mundo de posições diversas nas relações de poder” (FAIRCLOUGH, 2001:94).   

 Uma grande influência na construção da teoria de Fairclough, foi o teórico 

Michel Foucault. Ele é, em parte, responsável pela popularização do conceito de 

discurso e pela divulgação da análise de discurso como metodologia analítica. Seus 

trabalhos contribuiram imensamente para o desenvolvimento teórico sobre as relações 

discurso e poder; discurso e a construção de sujeitos sociais, sistemas de conhecimento 

e crença; e discurso e mudança social.  

 Embora os conceitos Foucaultianos tenham influenciado o trabalho de 

Fairclough, o segundo faz questão de apontar as diferenças entre ambos. Enquanto que 

Foucault (2009) concentrava a sua atenção nos discursos das ciências, como: na 

medicina, na psiquiatria, na economia e na gramática, Fairclough (2001) desvia a sua 

atenção para qualquer discurso, sem distinção de tipos. Mas, como já mencionado, 

algumas das perspectivas do teórico inglês são resultado da incorporação das 

perspectivas do teórico francês.  

A primeira delas é olhar o discurso como constitutivo, em outras palavras: 

considerar o papel do discurso na construção da sociedade, na formação dos objetos de 

conhecimento, nos sujeitos, nas relações sociais e nas estruturas conceituais. É 

importante, no entanto, mencionar que a formação discursiva é constituída por regras 

para a construção de seus objetos, seus sujeitos e etc. Essas regras são compostas por 

elementos internos e externos ao discurso, e  “o processo de articulação desses 

elementos faz do discurso uma prática social” (FAIRCLOUGH, 2001:65). Neste caso, 

Foulcault (2009) usa o termo ‘prática discursiva’. 

A formação dos objetos diz respeito à formação e à transformação dos objetos 

no discurso em harmonia com as regras de cada formação discursiva. Por objetos 

entende-se o que cada disciplina elege como objeto de estudo ou alvo de investigação. 
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Foulcault (2009) dá, em seu livro, o exemplo da loucura como objeto no discurso da 

psicopatologia. O conceito de loucura foi construído com base no que foi dito ao seu 

respeito, e sofreu modificações conforme os discursos sobre o tema modificavam. Isso 

mostra a relação ativa que o discurso tem com a realidade e o seu poder constitutivo na 

formação e tranformação dos objetos – dados da realidade.   

A formação das modalides enunciativas corresponde ao posicionamento dos 

sujeitos através dos enunciados. As modalidades enunciativas são tipos de atividades 

discursiva e cada uma possui regras para o posicionamento dos sujeitos. Para tornar 

mais claro, Foulcault (2009) dá o exemplo do discurso clínico. Nesta atividade 

discursiva, é o médico o sujeito soberano: “A fala médica não pode vir de quem quer 

que seja; seu valor, sua eficácia, seus próprios poderes terapêuticos e, de maneira geral, 

sua existência como fala médica não são dissociáveis do personagem, definido por 

status [...]” (FOULCAULT, 2009:57).  As modalidades enunciativas estão sussetíveis a 

mudanças, e suas trasformações dão margens para observar as mudanças sociais. 

A formação de conceitos refere-se às categorias teóricas usadas por diferentes 

disciplinas. Ou seja, para a gramática, como disciplina, as categorias teóricas ou 

conceitos são: sujeito, predicado, verbo e etc. Por último, a formação de estratégias, 

que, por sua vez, discute as possibilidades para a criação de teorias.  

As discussões de Foulcault (2009) vão além desses elementos, estendem-se para 

a relação discurso, poder e hegemonia, em que posiciona o discurso no centro das 

práticas e dos processos sociais e analisa as instituições e suas práticas discursivas em 

termos de poder. Para o teórico, o discurso não é apenas um instrumento de luta, antes é 

o objetivo final da luta – o poder a ser conquistado. Mais adiante retomarei a discurssão 

sobre a relação do discurso e do poder, embora o faça através do ponto de vista de 

Fairclough (2001).     

As práticas socias são fundamentais no estudo do discurso, Fairclough (2001), 

na  sua Teoria Social do Discurso, apresenta uma visão tridimensional da análise do 

discurso (ver esquema 1). Por  meio dessa perspectiva seria possível observar 

analiticamente as relações estabeleciadas no evento discursivo: as dimenções da prática 

textual, da prática discursiva e da prática social, visto que é impossível entender o 

processo de produção e explicar o processo de interpretação apenas por referência aos 

textos, é preciso estabelecer as conexões entre os modos de organização e interpretação 

textual com a produção, distribuição e consumo, mais a natureza da prática social em 

termos de sua relação com as estruturas e as lutas socias.    
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Esquema 1. Concepção tridimensional do discurso. 

 

Observar com atenção o discurso significa levar em conta todas as dimensões da 

prática discursiva: a produção, a distribuição e o consumo textual, isto é, fazer 

referência à situação econômica, política e institucional das quais o discurso nasce. A 

produção e o consumo, segundo Fairclough, são de natureza sociocognitiva, no entanto, 

vale dizer que o próprio não abrange esse ponto. Uma das principais preocupações do 

autor é estabelecer conexões entre os modos de organização e interpretação textual, 

entre as estruturas e as lutas e mudanças sociais e valores ideológicos. Dessa forma 

nasce a concepção tridimensional do discurso: que liga as observações 

macrossociológicas com as observações microssociológicas. Em outros termos: a 

análise textual e a linguística são articuladas com a análise da prática social em relação 

às estruturas sociais.       

Ainda dentro da análise tridimensional do discurso, as preocupações linguísticas 

dizem respeito, também, à observação da seleção de signos, já que estes são socialmente 

motivados, isto é, observar o vocabulário e a estrutura textual. No entanto, Fairclough se 

preocupa, especialmente, com o discurso enquanto prática social, ou seja, ele procura 

tornar saliente a relação do discurso com a ideologia e o poder e situar o discurso numa 

“concepção de poder como hegemonia” (FAIRCLOUGH, 2001: 116). 
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           OS ENQUADRES TEÓRICOS DA ACD 

Os enquadres teóricos e conceituais da Análise Crítica do Discurso (ACD) são 

relevantes para este trabalho porque “é um tipo de investigação analítica discursiva que 

estuda principalmente o modo como o abuso de poder, a dominação e a desigualdade 

são representados, reproduzidos e combatidos por textos orais e escritos no contexto 

social e político” (VAN DIJK, 2008:113). Isto é, o foco da ACD são os modos como as 

estruturas do discurso produzem, confirmam, legitimam, reproduzem ou desafiam o que 

é socialmente estabelecido.  

Van Dijk (2008:115) aponta os principais fundamentos da ACD: “A ACD 

aborda problemas sociais; as relações de poder são discursivas; o discurso constitui a 

sociedade e a cultura; o discurso realiza um trabalho ideológico; o discurso é histórico; a 

relação entre texto e sociedade é mediada; a análise do discurso é interpretativa e 

explanatória; o discurso é uma forma de ação social”. 

A ACD não apresenta um único enquadre teórico, ao contrário, apresenta vários 

pontos de vista teóricos e analíticos. As linhas de pesquisa da ACD, no entanto, têm 

como repertório: poder; texto; sociedade/cultura; controle; manipulação; hegemonia. 

Esses conceitos fazem parte do macronível, segundo Van Dijk (2008). Os estudos 

direcionados pela ACD procuram fundir o macronível com o micronível (o uso da 

linguagem, o discurso, a interação verbal e a comunicação). Analisar o entrelaçamento 

do micro com o macro no cotidiano (nos textos de revistas) nos fornece meios para 

compreender como as representações e a identidade da mulher é (re)construída 

discursivamente. Alguns dos conceitos do macronível estão presentes nas análises 

realizadas e, logo, merecem uma análise mais detalhada.   

 

CONCEITOS DO MACRONÍVEL: IDEOLOGIA E HISTÓRIA 

A história e a ideologia são elementos de fundamental importância para a base 

teórica da Análise do Discurso. Primeiramente, A história é importante para 

compreender o homem em sua inteireza, não como ser apenas biológico, mas como 

sujeito social – constituído pelas relações com a exterioridade, isto é, com os sentidos 

simbólicos imbuídos de ideologia e com a realidade social, política e cultural. Para 

compreender as representações e as identidades da mulher que são (re)construídas nos 

textos das revistas, é necessário fazer referências constantes à história da mulher, e 



 

 29

especialmente, à história da emancipação desta. É interessante também localizar 

historicamente o corpus utilizado, ou seja, as revistas femininas e as informativas 9.    

Por sua vez, a importância da ideologia reside no fato de que ela é a mediadora 

da relação do sujeito com a língua e com a história. As práticas discursivas estão 

impregnadas de ideologia. Portanto, se os discursos orientam os sujeitos, e os discursos 

estão carregados de ideologia, esta também orienta os sujeitos, no que diz respeito a 

crenças, valores e etc. As ideologias, segundo Van Dijk (2005:231), “definem 

frequentemente o que é bom e o que é mau, o que é certo ou errado, mas também 

controlam as nossas crenças sobre o mundo”. Deste modo, o sujeito torna-se mulher ao 

envolver-se em discursos e práticas discursivas transpassadas por ideologia – que não 

estão expostas na superfície dos discursos, mas na sua parte profunda. Vale ressaltar que 

Van Dijk (2005) aproxima o conceito de ideologia ao conhecimento do grupo partilhado 

socialmente.    

Adotarei, neste trabalho, o conceito de ideologia dado por Van Dijk (1998:175): 

 
Las ideologías no son solamente conjuntos de creencias, sino 
creencias socialmente compartidas por grupos. Estas creencias son 
adquiridas, utilizadas y modificadas en situaciones sociales, y sobre 
La base de los intereses sociales de los grupos y  las relaciones 
sociales entre grupos en estruturas sociales complejas.10   

 

Ou seja, as ideologias auxiliam os grupos dominantes a organizarem as 

estruturas sociais segundo os seus objetivos particulares, por meio de crenças 

compartilhadas pelos membros que compõem as complexas redes sociais, “las 

ideologías simplesmente sirven a los grupos y a sus miembros en la organización y 

manejo de sus objetivos, prácticas sociales y toda su vida social cotidiana”11 (VAN 

DIJK, 1998:178). 

A ideologia é disseminada e está presente nas instituições que estruturam a 

sociedade, como: a escola, a religião, dentre outras. Por meio de suas práticas e 

discursos é possível compreender como funciona a ideologia (trata-se da ideologia 

dominante), “a linguagem se apresenta como o lugar privilegiado em que a ideologia se 

                                                 
9 Essa tarefa foi realizada nos capítulos de análises. 
10 “As ideologias não são apenas conjuntos de crenças, mas crenças socialmente compartilhadas por 
grupos. Essas crenças são adquiridas, utilizadas e modificadas em situações sociais, e na base dos 
interesses sociais dos grupos e as relações sociais entre os grupos em estruturas sociais complexas”. 
11 “as ideologias simplesmente servem aos grupos e a seus membros na organização e gestão dos seus 
objectivos, práticas sociais e em toda a sua vida social cotidiana”. 
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materializa” (MUSSALIM, 2006:104). Logo, o funcionamento da ideologia pode ser 

compreendido a partir de sua materialidade, isto é, por meio das práticas discursivas das 

instituições sociais.  

Nas palavras de Fairclough (2001:117), “as ideologias são 

significações/construções da realidade (o mundo físico, as relações sociais, as 

identidades sociais) [...] que contribuem para a produção, a reprodução ou a 

transformação das relações de dominação”, e o autor complementa afirmando que é 

uma visão do mundo que está presente nas “artes, no direito, na atividade econômica e 

nas manifestações da vida individual e coletiva” (FAIRCLOUGH, 2001:123), isto é, nas 

mais diversas esferas da vida social.  

Vale lembrar que “as ideologias são mais fundamentais e estão na base das 

representações sociais do grupo” (VAN DIJK, 2005:231). Nas análises realizadas, não 

falo diretamente de ideologia, antes falo sobre ideologia. Ou seja, procuro pistas para 

compreender a visão que a sociedade tem da mulher por meio dos discursos midiáticos.     

Há três premissas em relação à ideologia: a primeira é que ela tem existência 

material nas práticas das instituições, a segunda é que a ideologia interpela os sujeitos, e 

a terceira é que as instituições sociais são posicionadas e marcadas ideologicamente, e, 

consequentemente, seus discursos também o são, isso nos dá a oportunidade de observar 

a luta dentro dos discursos ideologicamente orientados.  

No entanto, há uma ressalva que deve ser feita em relação à segunda premissa: 

embora sejam os sujeitos interpelados pela ideologia, eles podem também agir 

criativamente, ou seja, são capazes de reestruturar as práticas discursivas: “las 

ideologías sirven típicamente para legitimar el poder y la desigualdad. [...] Las 

ideologías sirven positivamente para habilitar a los grupos dominados, crear solidaridad, 

organizar la lucha y sostener la oposición12”.  (VAN DIJK, 1998:178).  Mas, não se 

deve crer que as pessoas, de forma geral, tenham consciência das ideologias 

impregnadas nas atividades diárias. As ideologias que subjazem às convenções não raro 

são tomadas como automatizadas ou naturalizadas, o que dificulta o reconhecimento das 

ideologias em práticas do dia-a-dia. 

 

 
                                                 
12As ideologias normalmente servem para legitimar o poder e a desigualdade. [...] As ideologias servem 
positivamente para capacitar os grupos dominados, a criar solidariedade, organizar a luta e apoiar a 
oposição. 
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CONCEITOS DO MACRONÍVEL: PODER E HEGEMONIA 

O conceito de poder está presente nas entrelinhas das análises, visto que falo 

mais especificamente sobre hegemonia, e “o poder é uma propriedade específica da 

inter(ação) e como tal nem sempre é exercido de forma explícita, sobretudo nas relações 

discursivas”(MARCUSCHI, 1988:4). No entanto, como refletir sobre hegemonia sem 

falar sobre poder?   

  Van Dijk (2008:118) define, a partir de uma concepção cognitivista, poder em 

termos de controle: “se somos capazes de influenciar as mentes das pessoas – por 

exemplo, seu conhecimento e suas opiniões – podemos indiretamente controlar 

(algumas de) suas ações”.  Para Marcuschi (1988:4), no entanto, o poder pode ser 

analisado em termos de “dominação, influência, força, autoridade, prestígio, coerção, 

manipulação, persuasão e legitimação”.  Desta forma, as revistas femininas assim como 

as revistas informativas, têm poder, visto que ambas são formadoras de opiniões e, 

especialmente a primeira serve de guia e influencia o comportamento das mulheres. Van 

Dijk (2008:121) afirma que: “os receptores”, leitores, no caso, “tendem a aceitar 

crenças, conhecimento e opiniões (salvo se forem inconsistentes com relação a suas 

crenças e experiências pessoais) através de discurso produzido por aqueles que são 

considerados fontes autorizadas”. 

Segundo Marcuschi (1988) ao falar sobre poder no macronível falamos sobre 

poder social, ou seja, poder econômico, poder político e outros. O poder no macronível 

estrutura a manifestação do poder no micronível: nas relações interpessoais, no controle 

dos tópicos, na tomada dos turnos e etc. “No macronível situam-se os grupos sociais, as 

classes de interesses bem como as práticas institucionais e socioculturais que regulam e 

determinam formas globais de discursos” (MARCUSCHI, 1988:3). Ou seja, o poder dá 

meios de um grupo social ou uma instituição particular formular e disseminar os seus 

discursos e de estes circularem socialmente. Desta maneira, surgem os discursos 

jurídicos, os discursos religiosos, os discursos midiáticos, dentre outros.  

Podemos falar em hegemonia quando o poder dos grupos dominantes estão 

integrados a leis, regras, normas, hábitos ou a um consenso geral, ou seja, quando uma 

classe específica ou uma instituição detém o poder do macronível, tanto econômica, 

como política ou culturalmente.  Segundo Fairclough (2001), hegemonia pode ser 

definida da seguinte forma:  

[...]liderança tanto quanto dominação nos domínios econômico, 
político, cultural e ideológico de uma sociedade. Hegemonia é o poder 
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sobre a sociedade como um todo de uma das classes economicamente 
definidas como fundamentais em aliança com outras forças sociais, 
mas nunca atingindo senão parcial e temporariamente, como um 
‘equilíbrio instável’ . Hegemonia é a construção de alianças e a 
integração muito mais do que simplesmente a dominação de classes 
subalternas, mediante concessões ou meios ideológicos para ganhar 
seu consentimento.  (FAIRCLOUGH, 2001: 122).  

 

O poder hegemônico emerge a partir da construção de alianças e da articulação 

dos discursos com o objetivo de manter a estrutura social dominante, e, por esse motivo, 

ele tem estreita ligação com a ideologia. Segundo Fairclough (2001:122): “Hegemonia é 

um foco de constante luta sobre pontos de maior instabilidade entre classes e blocos 

para construir, manter ou romper alianças e relações de dominação/subordinação, que 

assume formas econômicas, políticas, e ideológicas”.  A luta pelo poder hegemônico 

inclui as diversas instituições que compõem a sociedade: a escola, a família, dentre 

outras.  

Ter poder significa, também, ter meios e acesso aos discursos que circulam na 

sociedade, “o poder baseia-se geralmente na posse de recursos socialmente valorizados, 

mas desigualmente distribuídos, como status, conhecimento, especialização, etc” 

(MARCUSCHI, 1988:4). O poder garante os meios para o controle e para a 

manipulação. Ao manipular, os grupos poderosos têm controle sobre as mentes e os atos 

de outros grupos. Os discursos midiáticos influenciam o comportamento, as crenças e os 

valores dos seus interlocutores. Nos capítulos de análise observaremos como isso se dá, 

mas antes é necessário pensar sobre discurso e manipulação.  

 

CONCEITO DO MACRONÍVEL: MANIPULAÇÃO 

Segundo Marcuschi (1988), o poder pode ser definido tanto em termos de 

manipulação como de persuasão. Diferenciar ambos os conceitos é complexo e não faz 

parte do escopo deste trabalho. Portanto, consideraremos a manipulação.  

A manipulação pode ser considerada uma prática comunicativa que ocorre entre 

o manipulador (detentor de poder – no caso, a mídia) e o manipulado – os leitores – ao 

exercer controle sobre os discursos que circulam na sociedade. A manipulação não 

envolve apenas o poder, mas o abuso de poder.  

Para conseguir desvendar as estratégias manipulatórias usadas nos discursos 

midiáticos adoto um marco teórico multidisciplinar, ou seja, levo em conta aspectos 

sociais e aspectos discursivos. Vale ressaltar que, ao analisar o discurso, o observo na 



 

 33

sua inteireza, ou seja, preocupo-me com o texto verbal e os elementos pictóricos, como 

desenhos, fotografias, dentre outros que compõem os significados do discurso.  

O tipo de manipulação em que me concentro “é definido em termos de 

dominação social e da sua reprodução em práticas cotidianas, incluindo o discurso” 

(VAN DIJK, 2008:237). 

A manipulação, socialmente falando, é uma forma discursiva de ratificar os 

conceitos hegemônicos da sociedade. Desta forma, ela é usada como estratégia para 

confirmar reproduções sociais, como os papéis adequados à mulher, valores e crenças 

sobre o que significa ser mulher e quais os comportamentos que devem ser adotados por 

estas.  Assim, quando as revistas direcionam a opinião pública ou quando moldam ou 

(re)constroem representações sobre a mulher, estão na verdade manipulando a visão de 

seus leitores sobre o assunto. 

Ao manipular, os discursos midiáticos ratificam crenças socialmente 

compartilhadas, um de seus objetivos é controlar as “representações sociais 

compartilhadas por grupos de pessoas” (VAN DIJK, 2008:247), já que essas crenças 

controlam o que as pessoas fazem ou dizem. A manipulação, como vimos, é uma prática 

discursiva que envolve dimensões sociais. “Por essa razão, devemos prestar mais 

atenção nas estratégias discursivas que tipicamente influenciam as crenças socialmente 

compartilhadas” (VAN DIJK, 2008:247).  

 

  A ACD 

 A Análise de Discurso não trabalha com a língua enquanto um sistema regido 

por normas, mas relaciona a língua com a sua exterioridade, isto é, com a sua realidade 

social, política, econômica, cultural, tecnológica. Esse é um dos motivos pelos quais a 

ACD direciona metodologicamente a presente pesquisa, nela “encontramos um processo 

analítico que julga os seres humanos a partir da sua socialização, e as subjetividades 

humanas e o uso linguístico como expressão de uma produção realizada em contextos 

sociais e culturais” (PEDRO, 1998:21). 

Podemos citar um segundo motivo: a ACD observa os significados e os sentidos 

construídos pela língua, leva em conta os processos e as condições de produção da 

linguagem. Articula conhecimentos diversos, das Ciências Sociais e da Linguística. 

Acredita, ainda, que o homem e a realidade social são mediados pela linguagem, e é 

através dessa mediação que a transformação é possível: o discurso torna plausível a 

permanência ou a subversão dos valores e regras sociais. Também, têm o interesse de 
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pensar sobre o sentido dentro do tempo e do espaço nas práticas do sujeito social. 

Sintetizando: a Análise Crítica do Discurso não analisa a linguagem pela linguagem, 

antes acredita que o discurso é um objeto sócio-histórico, linguístico e que é no discurso 

que a ideologia se manifesta, ou seja, ela procura compreender os textos dentro da 

realidade social, posicionando-os cultural e historicamente. Um dos seus objetivos é 

“fornecer uma dimensão crítica à análise dos textos” (PEDRO, 1998:23). 

A ACD procura desnaturalizar conceitos que são tidos como verdades dentro da 

sociedade e demonstrar como as práticas linguístico-discursivas estão envolvidas nas 

estruturas sociais que mantêm essas verdades socialmente aceitas. Procura também, 

explícita ou implicitamente, questionar as formas dos textos levando em conta objetivos 

políticos e ideológicos e os processos de produção. 

No entanto, muitos teóricos não consideram a ACD um método analítico. Van 

Dijk (2008), por esse motivo, propõe uma mudança na terminologia de Análise Crítica 

do Discurso (ACD) para Estudos Críticos do discurso (ECD). Os ECD fazem uso de 

uma gama de métodos que sejam relevantes para a sua pesquisa e adequados aos seus 

propósitos, Van Dijk (2008:11) cita alguns deles: 

Análise gramatical (fonológica, sintática, lexical, semântica); análise 
pragmática dos atos de fala e dos atos comunicativos; análise retórica; 
análise estilística; análise de estruturas específicas (gênero etc.): 
narrativa, argumentação, notícia jornalística, livros didáticos etc; 
análise conversacional da fala em interação; análise semiótica de sons, 
imagens e outras propriedades multimodais do discurso e da interação. 

 
A citação ratifica que a análise do discurso não é em si um método, mas ela dá 

suporte teórico na aplicação de diversas categorias de análise, métodos de observação e 

estratégias para coletar e examinar dados.  

Vale salientar que o discurso não é analisado como objeto verbal autônomo, 

antes é visto como prática social. E, portanto, os textos analisados (texto verbal mais o 

pictórico) são encarados como um meio de se observar mais de perto as estruturas 

sociais, os aspectos que estão nelas presentes, como o poder, a ideologia, dentre outros, 

e como estes interferem nas representações e nas identidades da mulher.   

Desta maneira, meu objetivo não é apenas estudar as formas sintáticas ou as 

escolhas lexicais empregadas em um texto da imprensa. Antes, é compreender o que 

está por trás dos textos, com relação à ideologia, à cultura e às consequências sociais 

nas representações da mulher.  
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Nesta pesquisa, as revistas femininas: Claudia e Gloss e as revistas informativas: 

Época e Veja, são observadas como um todo, ou seja, não me detive a um exemplar 

específico dos gêneros que são nelas veiculados. Parto do princípio que as revistas são 

sistemas semióticos compostos por diversos gêneros textuais, como horóscopo, 

entrevistas, resenhas de livros e filmes, receita culinária, propaganda e etc. E, portanto, 

as revistas merecem ser observadas como um todo com o objetivo de alcançar a relação 

existente entre o micronível da escrita a aspectos do macronível da sociedade.  

Como já mencionei acima, meu objetivo é observar o que os textos revelam 

sobre a visão da sociedade sobre os papéis femininos e sua identidade social. No 

entanto, é necessário localizar o corpus na suas dimensões de produção e consumo, 

como sugere Fairclough (2001) na sua análise tridimensional do discurso. 

Primeiramente, as revistas escolhidas são dirigidas para uma classe em particular: da 

classe média à classe alta, isto é, as mulheres de classe baixa não são consumidoras. 

Essa afirmação é sustentada primeiramente pelo valor da revista – todas são publicações 

mensais, e custam em torno de R$ 5 (a mais barata, a Gloss) R$ 10, valores que estão 

fora do alcance da classe mais baixa. As classes representadas nesse veículo são, 

portanto, a classe média e a alta. 

Para exemplificar, na revista Claudia de novembro de 2009, nº 11, ano 48, as 

mulheres que foram vencedoras do prêmio Claudia 2009, definidas como 

“determinadas, ousadas e valentes”, que são, portanto, o exemplo para mulher brasileira, 

isto é, representam o ideal do que é ser mulher, pertencem, todas, à classe média ou alta, 

tendo em vista os cargos que ocupam.  

Observe o exemplo 1: o texto dá pistas de que a mulher representada faz parte da 

classe alta: cursou engenharia civil na universidade de São Paulo, é comandante da 

empresa Lupo, o fundador da empresa é seu avô (portanto, ela não só faz parte da classe 

alta, como é nascida nela). Note: 
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(Exemplo 1) 

 
 

 

Não só as revistas femininas são dirigidas para as classes privilegiadas, as 

revistas informativas também o são. Na revista Veja Especial Mulher de maio de 2008 



 

 37

traz duas matérias interessantes, uma é intitulada “Competência não tem gênero” (p.37), 

a outra, “As verdadeiras rainhas do lar” (p.38). A primeira matéria trata sobre o sucesso 

feminino na carreira profissional e conta seis histórias de mulheres que se tornaram 

“donas do próprio nariz”, todas elas são executivas experientes e ocupam cargos altos 

nas empresas que representam. São estas mulheres o ideal de sucesso feminino: 

 

(Exemplo 2) 

 

O exemplo 2 representa mulheres de classes privilegiadas, todas têm curso 

superior e, como já dito, ocupam cargos elevados. A segunda matéria induz o leitor a 

inferir que a mulher que será representada tem como ocupação ser dona do lar. Isso 

acontece por causa do seu título, “As verdadeiras rainhas do lar”. No entanto, a matéria 

é introduzida do seguinte modo: “A diretora editorial Soraia Reis, de 41 anos, dirige 

carro do ano, mora num confortável apartamento de três quartos no Jardim Marajoara, 

na zona Sul de São Paulo...” (p.38). As poucas informações dadas sobre Soraia Reis, 
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uma “verdadeira rainha do lar”, deixam claro que se trata sobre uma mulher que faz 

parte de uma classe privilegiada. É considerada “rainha do lar”, não porque sua 

ocupação é ser dona de casa, mas porque é ela quem chefia a casa, isto é, sustenta 

econômica e emocionalmente a família, ou seja, há uma relação polissêmica com a 

expressão ‘rainha do lar’.    

Os exemplos que foram dados têm como objetivo situar a mulher que será 

representada nas revistas analisadas.  Ao observar os textos e procurar mergulhar em 

seus significados sociais e nas representações que estes desenham, é válido ter em 

mente, que as representações dizem respeito à classe média e à alta. Assim, ao 

mencionar as possíveis ocupações e papéis femininos, as revistas referem-se a possíveis 

papéis destinados à mulher da classe privilegiada. 

Por meio desta pesquisa, espero contribuir de forma significativa para a 

compreensão de uma parte da organização social, ou seja, de como a mulher é 

construída pela sociedade. Também é do meu interesse demonstrar a utilidade e a 

importância do papel que o discurso exerce na reprodução de conceitos hegemônicos, e 

na sua capacidade para motivar mudanças. Segundo Van Dijk (2008:34), estudos 

ligados à análise crítica do discurso “devem interferir na educação de profissionais para 

mostrar como os discursos públicos das elites podem influenciar as mentes dos cidadãos 

e como tal influência exerce um papel na reprodução da estrutura social”. Sua 

importância não está restrita aos profissionais, é também relevante para os cidadãos em 

geral, pois “podem aprender a ser mais conscientes acerca dos propósitos das elites 

discursivas e de como os discursos públicos podem informar incorretamente, 

manipular.” (VAN DIJK, 2008:34-35). Portanto, todo estudo localizado dentro da ACD 

tem como um dos seus objetivos oferecer um instrumento de “dissensão e resistência” 

(VAN DIJK, 2008:35). 
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CAPÍTULO 3 

A MULHER E AS REVISTAS FEMININAS 

 

As revistas femininas trazem, geralmente, matérias frias (jargão do jornalismo, 

designa matérias que são atemporais, isto é, que podem ser publicadas em diferentes 

datas. Não trata de uma notícia que tem relação imediata com a atualidade, mas das que 

podem ser publicadas hoje ou semanas depois) e artigos sobre “futilidades”13: moda, 

beleza, maquiagem, fitness e etc. No entanto, elas exercem um papel importante dentro 

da cultura de uma sociedade de consumo. A imprensa direcionada à mulher, segundo 

Buitoni (2009), pode atingir a metade do gênero humano e, desse modo, influir em toda 

a vida social. 

As revistas femininas (RFs) estão presentes no cotidiano e na história das 

mulheres, “a linguagem diz as coisas. E a imprensa feminina, sendo linguagem, diz a 

mulher” (BUITONI, 2009:11). As RFs projetam a imagem que a sociedade, nisso 

incluem-se homens e, especialmente, mulheres – tem da mulher. São, portanto, um bom 

meio para enxergar a relação sociedade/cultura /mulher. O que é ser mulher na 

atualidade? O que a sociedade legitima como ser mulher? Essas perguntas podem ser 

respondidas observando as RFs. As palavras e as imagens estão carregadas de 

ideologias, constroem, também, sentidos e ratificam a identidade feminina, ou as 

identidades femininas.  

A história desta imprensa é apaixonante porque nela lemos a história 
dos costumes: não a “pequena história” feita de anedotas sobre os 
grandes deste mundo, mas um reflexo significativo da vida cotidiana, 
de economia doméstica, das relações sociais, das mentalidades, das 
morais e dos esnobismos apaixonados, no seu monótono frenesi de 
novidade. (SULLEROT, 1963:6, apud BUITONI, 2009:29).  

 

Pretendo descrever brevemente a história das RFs e a sua relação com a mulher, 

no entanto, primeiramente, é interessante discutir a história da mulher e a sua função na 

sociedade.   

 

 

 

                                                 
13 Coloco a palavra futilidades entre aspas porque é desta maneira que assuntos como beleza, moda e etc 
são vistos socialmente. Algumas matérias analisadas provam essa afirmação.  
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A MULHER E SUA FUNÇÃO NA SOCIEDADE: RUMO À 

MANCIPAÇÃO 

Durante séculos a mulher foi desvalorizada em relação ao seu sexo oposto, e um 

dos instrumentos utilizados para reprimir o ‘sexo frágil’ foi o próprio serviço doméstico. 

Segundo Fujisawa (2006), um cartaz em que se lia “Lave sim e fale pouco” pertencia às 

lavanderias públicas da Itália fascista e tinha o objetivo de calar as mulheres.    

Hoje, no entanto, após uma série de conquistas femininas no espaço social, 

político, econômico e cultural, os serviços domésticos são divididos com os seus 

companheiros, e, aos poucos, perde o caráter de símbolo de dominação – embora, muito 

ainda precise ser feito para equilibrar as distribuições das atividades do lar. Para se 

chegar à situação dos dias atuais, um longo caminho foi percorrido.  

 Na Antiguidade, Aristóteles dizia que a “mulher é mulher em virtude da falta de 

certas qualidades” (BEAUVOIR, 1980:62). A igreja e a filosofia buscavam 

sustentáculos nas histórias de Eva, de Pandora, dentre outras para reprimir, explicar e 

sustentar a ‘verdade’ da inferioridade da mulher.  

Durante o Feudalismo, a Inquisição reprimia a sexualidade e qualquer expressão 

não aceitável provinda de mulheres que poderiam, caso descumprissem o que era 

estabelecido, ser queimadas sob a acusação de bruxaria, heresia, magia ou loucura. 

Mesmo dentro do matrimônio, a igreja impunha severas restrições aos prazeres 

femininos, isto é, os maridos não podiam amar em demasia suas esposas para não torná-

las prostitutas. 

É enganoso acreditar que as mulheres não trabalhavam. Já na Idade Média, elas 

trabalhavam na indústria têxtil, na fabricação de cervejas, na agricultura e nos afazeres 

domésticos. Já tinham dupla jornada de trabalho, sem contar que precisavam, também, 

fabricar objetos para o uso da família, como o sabão. Vale salientar, que pelas suas 

horas de trabalho árduo, além de não serem reconhecidas, também recebiam menos que 

os homens, segundo Fujisawa (2006). 

Mas, na Idade Moderna o trabalho feminino foi considerado desonesto e infame. 

No século XVIII, enquanto que o homem devia trabalhar e sustentar a família e a casa, 

foi delegado à mulher cuidar dos filhos e das atividades domésticas. Segundo Bauer 

(2001:60, apud FUJISAWA, 2006:28), “as tarefas desempenhadas pela mulher no 

âmbito do lar deixaram de ser consideradas trabalho, solapadas pela ideia do amor, da 

felicidade familiar e doméstica”. 
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Foi apenas durante a Revolução Industrial que as mulheres voltaram de maneira 

significativa ao trabalho, nos meados do século XIX. A Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918) e a Segunda Guerra (1939-1945) foram responsáveis pelo emprego de 

muitas mulheres, já que os homens estavam nos campos de batalha. A partir daí a 

participação da mulher só aumentou, e culminou com a revolução feminista – 

responsável pela emancipação feminina.   

No Brasil, o primeiro movimento pelos direitos da mulher, organizado 

especialmente por Bertha Lutz, ocorreu no ano de 1922. Em 1950, chega ao Brasil a 

televisão, e consequentemente, o acesso à informação e a possibilidade de ver o que 

acontece fora do país. Mas, é no ano de 1960 com o surto industrial, durante o governo 

de Juscelino Kubitschek, que a mulher brasileira entra, de forma significativa, no 

mercado de trabalho. A vinda de Betty Friedan, autora de A mística feminina e O 

eunuco feminino, também em 1960, alavancou o movimento de liberação feminina no 

Brasil.  

 
 

  A HISTÓRIA DAS RFs 

Segundo o La Documentation Française, órgão do secretariado geral do 

governo francês, o primeiro periódico feminino foi publicado no século XVII, em 

fevereiro de 1693, na Grã-Betanha: o Lady’s Mercury. Apenas em 1758, o primeiro 

periódico feminino é publicado na França: Courrier de la Nouveauté, Feuille 

Hebdomadaire à l’Usage de Dames. Mas, foi o Le journal des Dames (1759-1778) que 

deixou mais exemplares. A imprensa feminina, nos seus primórdios, trazia apenas 

textos literários. Foi a partir de 1774 que outros assuntos foram incorporados: conselhos 

de economia doméstica e de medicina caseira. No Brasil, a imprensa feminina teve 

início no século XIX  e seu conteúdo limitava-se a moda e a literatura. É provável que a 

primeira tenha sido O Espelho Diamantino (1827). Além deste periódico, surgiu mais 

tarde O Correio das Modas (1839), e, em Recife: O Espelho da Brasileiras (1831), 

dentre outros diversos títulos. No século XIX, os periódicos femininos seguiam duas 

vertentes: a tradicional, que engrandecia as qualidades femininas e suas virtudes 

domésticas, e a progressista, que enfatizava os direitos da mulher, incluindo a 

educação.  

Como o meu objetivo não é fazer uma longa e cansativa narrativa da história 

das RFs, farei uma breve tabela histórica, baseada nas informações de Buitoni (2009). 



 

 42

Em seu livro, A mulher de papel, a jornalista analisa como a mulher é representada nas 

RFs ao longo da história, e quais são as características preponderantes da mulher em 

cada década.  

 

Ano A mulher, segundo 

Buitoni (2009) 

Alguns exemplares 

(títulos de RFs) 

Características das 

RFs 

1900 A mulher Oásis Voz feminina;  

O Chromo; 

O Colibri; 

O sorriso;  

O beijo. 

Ressaltam qualidades 

como: suavidade, 

passividade e 

qualidades morais.   

 

1910 A mãe sofredora Revista Feminina; 

Revista da Semana. 

Trata sobre: artes, 

moda, poesia.  

Defendia o voto 

feminino e sua 

emancipação. 

1920 A sacerdotisa da 

beleza 

Revista Feminina 

Revista da Semana 

Apresenta ideias de 

vanguarda no campo 

social; o culto da 

beleza. 

1930 Iracema de lábios 

grossos 

Revista da Semana Trabalha com 

estereótipos de 

superficialidade, e 

procura ser mais 

“jornalística” ao tratar 

a realidade. 

1940 A mulher celuloide O suplemento 

feminino de A 

Cigarra. 

A Carioca. 

O firmamento de um 

gênero da revista 

feminina: o teste.  

A beleza é idealizada 

segundo padrões 

estrangeiros. 

1950 A garota moderna Encanto;  Culto à juventude; 
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Grande Hotel; 

Capricho; 

Sétimo Céu; 

Manequim. 

Estereótipo natural da 

mulher: beleza. 

  

1960 A dona de casa 

insatisfeita 

Claudia Inserção da mulher na 

sociedade de 

consumo; 

Tensão entre os papéis 

sociais da mulher.   

1970 A liberada e a 

marginal 

Claudia; 

Desfile; 

Casa Claudia; 

Nova;  

Nós mulheres e o 

Brasil mulher. 

 

O sexo conquista 

lugar nas matérias. 

A felicidade é 

comprar e amar. 

 

1980 A gatinha e a 

beleza fundamental 

Claudia; 

Capricho; 

Elle; 

Saúde; 

Corpo a corpo; 

Boa Forma. 

 

A beleza e a estética 

do corpo ganham 

força. 

1990 A segura e sexy Marie Claire; 

Ana Maria; 

TiTiTi; 

Minha Novela; 

Viva! Mais; 

Caras 

Culto à celebridade 

e peça fundamental na 

sociedade de 

consumo. 

 

A tabela histórica nos ajuda a visualizar com mais facilidade a evolução da 

imprensa feminina e dos assuntos abordados por ela. Mas, carece de informações 

importantes para uma compreensão mais aprofundada do assunto. Como complemento 

da tabela, seguem algumas informações organizadas pelas datas expostas na tabela: 
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1900 – A mulher é tratada não como um ser humano de carne e osso, mas como 

um ser ideal que deve possuir qualidades morais e características como passividade e 

suavidade. É retratada como a melhor parte da natureza. 

1910 – A Revista Feminina antecipa uma característica da imprensa feminina: 

um veículo que abrange uma gama de assuntos. Pode ser considerada como a 

precursora das modernas revistas dirigidas à mulher. 

1920 – As RFs pretendem, ao mesmo tempo, ligar a mulher ao mundo material, 

tratando de assuntos tais como a educação feminina, os direitos da mulher, o trabalho 

feminino, também procuram representar a mulher como um ser etéreo com valores 

espirituais. 

1940 – Os testes (gênero comum às RFs) são prova de como ainda as mulheres 

eram encaradas sob rótulos. Em um dos exemplos analisados por Buitoni (2009), “Que 

mulher é você?”, sete rótulos são propostos: a amorosa, a esposa, a inteligente, a 

camarada, a mulher-criança, a deslumbrante e a material. Os tipos apresentados estão 

relacionados com o que se espera de uma mulher.  

1950 – As revistas dão dicas de conquistas e conselhos para conservar o 

casamento ou o interesse do namorado (e levá-lo ao casamento). Encontrar o amor 

ainda é sinônimo de casar-se. 

As RFs ainda não levam em conta a diversidade: as mulheres negras ou 

orientais. O modelo de beleza está centrado na europeia branca, não há espaço para 

outras raças.  As matérias são sempre unilaterais: sempre consideram o que os homens 

esperam das mulheres, no entanto, o inverso não é considerado. 

1960 – “A mulher já havia sido introduzida na sociedade de consumo” (Buitoni 

2009:104), assim sendo, as RFs promoviam cada vez mais produtos e outros bens de 

consumo. 

1970 – O sexo ganha espaço nas RFs. Várias revistas ousam publicar os nomes 

dos órgãos sexuais da mulher, algo impensável na década anterior. 

Começa a se construir a imagem de uma mulher moderna, interessada no sexo, 

no prazer e no consumo sofisticado. No entanto, são ainda exigidas da mulher prendas 

domésticas. Apesar de se publicar artigos sobre a libertação da mulher, ela é retratada 

como um objeto que deve sempre agir em função do homem. 

Uma nova personagem surge: a realidade. Os jornais diários começam a mostrar 

a mulher do povo como participante do organismo social. Entra em cena a imprensa 
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alternativa feminina, que busca trabalhar em cima dos problemas femininos: carestia, 

sindicatos, salários, direitos trabalhistas da mulher e etc. 

1980 – “Em 1981, Franco Montoro, governador do Estado de São Paulo, criou o 

primeiro Conselho Estadual da Condição Feminina. E a primeira delegacia da Mulher 

começou a funcionar em São Paulo em agosto de 1985” (BUITONI, 2009:128). Essas 

conquistas são resultado de lutas nas décadas anteriores, e também são consequência do 

clima de libertação de amarras que pairava na década de 80.  

1990 – As RFs são peça fundamental na sociedade de consumo. São elas que 

promovem a novidade na moda, nos cosméticos e etc.  

Após essa breve exposição da história das RFs, passemos a observar de que 

forma elas, hoje, representam a mulher.  

 

AS RFs E A REPRESENTAÇÃO DA MULHER 

Heberle (2004:85) afirma que os discursos das RFs são contraditórios; “revistas 

femininas (RFs) [...] incorporam dualidades e/ou contradições que são 

interdiscursivamente amalgamadas [...]”. No entanto, discutimos no capítulo I que a 

identidade social é contraditória, e, geralmente, não harmônica. Sendo assim, se as RFs 

procuram representar a mulher na sua inteireza (mesmo que lhes sejam impostas 

algumas limitações), não seria de esperar que os seus discursos fossem contraditórios? 

Não pelo discurso em si, mas pela natureza da Identidade social. Outra pergunta 

relevante é: será que esse fenômeno é particular às RFs? 

Para responder a essas perguntas, faremos observações referentes à projeção da 

mulher nas RFs (neste capítulo) e nas revistas informativas (no próximo capítulo). 

Analisaremos as representações femininas com base na classificação proposta por 

Magalhães (2000), tanto nas RFs como nas revistas informativas – analisá-las nos 

permitirá afirmar com mais propriedade que a contradição não é particular aos discursos 

das RFs, mas é particular à identidade, posto que esta é contraditória por natureza. 

Ao analisar as RFs, assim como as revistas informativas, observaremos mais de 

um gênero, pois comungo com a visão que Heberle (2004:85) defende sobre a mídia 

impressa: “sistema semiótico multimodal composto de vários gêneros textuais como 

horóscopo, propaganda, entrevista [...], juntamente com fotos, imagens, cores, a 

sequência e a combinação dos artigos e propagandas estão interdiscursivamente 

ligados”.  
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Magalhães (2000), através de um estudo sobre o discurso da Constituinte, que 

procurava compreender o imaginário político feminino por meio de sugestões enviadas 

para a Assembléia Nacional Constituinte, chegou à conclusão de que a identidade 

feminina possui duas tendências discursivas: a primeira está inserida no discurso 

tradicional do controle – “indicando uma imagem parcial da mulher, constituída com 

base na visão masculina” (MAGALHÃES, 2000:211) – e a segunda está inserida no 

contexto das mudanças, num projeto reflexivo do “eu” e da participação social.  

Neste aspecto, Giddens (2002), contribui para a reflexão sobre a interferência da 

alta modernidade na vida social cotidiana e como isso afeta o sujeito. O projeto 

reflexivo do eu não é em si, segundo Giddens (2002), subversivo, mas os resultados 

dessa reflexão quando operam nas estruturas abstratas podem tornar-se subversivos, 

pois estes operam incisivamente nas transições sociais. Assim, há duas identidades 

femininas coexistentes: a identidade da mulher tradicional e a identidade da mulher 

emancipada.  

 

  A IDENTIDADE DA MULHER EMANCIPADA 

As RFs projetam ambas as identidades, sendo mais evidente ora a da mulher 

emancipada, ora a da mulher tradicional. A política emancipatória projeta a primeira, 

visto que aquela se preocupa com a eliminação da exploração, da desigualdade e da 

opressão, “a política emancipatória torna imperativos os valores de justiça, igualdade e 

participação” (GIDDENS, 2002:195).  A participação é amplamente divulgada nas RFs, 

seja na vida doméstica, seja na esfera social ou política. Pois a participação é oposta à 

opressão. Ela inclui a mulher na esfera social, e, consequentemente, nas decisões que de 

outra forma lhes seriam outorgadas.  

Um exemplo de texto que reflete a política emancipatória, a participação da 

mulher na esfera social e a identidade da mulher emancipada, é a entrevista com Nilcéa 

Freire, “A ministra das mulheres” – entrevista retirada da revista Claudia de março de 

2009, nº3 ano 48. Primeiramente, a Claudia a apresenta como sendo “a ministra das 

mulheres”, ou seja, uma representante da classe feminina na política, que “já recebeu 

ameaças pela internet, enfrentou juízes, parlamentares, a igreja e outros setores 

conservadores da sociedade” (p.43) – a sentença é construída pelo verbo de ação 

“enfrentar” e seu sentido é preenchido pelos complementos: juízes, parlamentares, 

igreja e outros setores conservadores da sociedade, estes conferem ao verbo uma grande 

amplitude do projeto de ação à favor da mulher, isto é, do seu importante papel para a 
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subversão de valores patriarcalistas. A sentença, também, é formada por um verbo da 

passiva, “recebeu”, mais o complemento “ameaças”. A frase “recebeu ameaças”, 

embora não conote ação, confere peso às atitudes da ministra, posto que Nilcéa apenas 

“recebeu ameaças” por causa de suas ações políticas e emancipatórias, e as ameaças não 

a amedrontaram, nem a fizeram retroceder nas suas reivindicações. 

O subtítulo do artigo projeta a imagem de uma mulher forte, brava e 

complementa a imagem de uma mulher emancipada ao dar as seguintes informações ao 

seu respeito: “é medica, está à frente da Secretaria Especial de Políticas para as 

Mulheres” (a locução adverbial “está à frente” – usada na entrevista – significa que a 

ministra comanda a secretaria, isto reforça a sua identidade emancipada), antes de 

ocupar o posto na Secretaria ela era reitora da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro.  

 As perguntas da entrevista giraram em torno de suas relações com os 

parlamentares e com  a igreja, visto que defende o uso de preservativos para conter a 

aids, Nilcéa afirma: “sou católica, mas não acho certo a igreja proibir o uso de 

preservativo e deixar a aids crescer” (p.44). Também defende a legalidade do aborto, 

“aborto é caso de saúde pública, mulheres morrem em ações clandestinas... os 

parlamentares têm o direito de ser pessoalmente conservadores, mas não podem impor 

seus credos à nação” (p.44). A violência doméstica foi outro dos temas abordados, com 

base nos casos da paulista Marina Garnero (que havia denunciado quatro vezes seu ex-

namorado, mas acabou sendo morta por ele) e Eloá (morta também pelo ex-namorado).  

Nilcéa Freire cita também casos, desconhecidos pela nação, de más condições de 

trabalho feminino no Amapá, onde mulheres ribeirinhas são escalpeladas: “como 

mantêm os cabelos longos, os fios enroscam no eixo e elas os perdem” (p.46) – isso 

acontece porque os donos não põem capas nos motores dos barcos. Fala, também, do 

preconceito com a mulher negra: “o país conserva a herança escravocrata, reafirma que 

a negra deve estar na cozinha mais do que qualquer outra” (p.46),e dos papéis que a 

mulher tem assumido na sociedade. Apoia a possível candidatura da ministra Dilma 

Rousseff à presidência, alegando que é saudável para a democracia a participação 

feminina no poder. Informa que se antes tínhamos apenas 5% de mulheres no trabalho, 

hoje temos 47% no mercado. Salienta a força da mulher brasileira, e para isso narra a 

história de Karla Rocha, de Pilões (PB), região empobrecida pela queda de preço da 

cana:  
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Ela teve a ideia de plantar flores, poque ali só vendiam flores do 
sudeste. Os homens foram contra. Karla chamou as amigas, conseguiu 
um microcrédito do Banco do Brasil, plantou e recebeu um crédito do 
Sebrae. Logo depois, me contaram que ela estava sendo perseguida. 
Chamei-a a Brasília, e quis saber o que ocorreu. Ela e o grupo se 
empoderaram: ganharam dinheiro, se alfabetizaram, mudaram a 
família, a sociedade. Karla passou a sofrer agressões psicológicas do 
marido, que ainda ameaçou a cooperativa. Ele foi preso e ela virou 
personagem da nossa companha mulheres donas da sua própria 
vida(Revista Claudia, março de 2009:46).  

 

Ao longo da entrevista, a ministra reconstrói (ou reafirma) a identidade da 

mulher emancipada através do papel que é assumido por ela: ministra, e através de 

outros papéis e atitudes que são desempenhados por outras mulheres: luta pela 

presidência e ampla participação no mercado de trabalho. A atribuição de virtudes como 

força e independência à mulher brasileira (primeiramente atribuída a Karla Rocha, mas 

depois estendida para a mulher brasileira), reforça a identidade da mulher emancipada.  

As palavras de Nilcéa Freire complementam a representação da mulher: embora a mídia 

tente macular a imagem da mulher, sempre tentando “cristalizar estereótipos de 

superficialidade [...] na vida pública, a mulher tem que ser dura. A relação dela com a 

mídia é cruel (grifo meu)” (p.46).  

Uma estratégia muito usada nas RFs para (re)construir a identidade da mulher é 

a evocação de eventos do passado que são significativos para a história destas. O evento 

passado serve de ancora para o futuro, ou seja, ele é posto como um exemplo a ser 

seguido ou resgatado. A revista Claudia de 2009 do mês de março, nº3 ano 48, no artigo 

“Hello, essa conversa é com você!”, usa a estratégia acima mencionada – por meio do 

movimento feminista, o evento do passado resgatado, ele sugere comportamentos que 

devem ser adotados, ou seguidos. As RFs, recorrem à história, neste caso ao feminismo, 

como incentivos para a luta a exemplo das suas antecessoras – as feministas – que se 

desprenderam de amarras sociais.  

Antes do artigo, o editorial escrito pela diretora da redação nos oferece uma 

previsão de como será tratado o assunto já mencionado – característica específica do 

gênero editorial14. Já no título: “Feminista, sim, com muito orgulho”, o movimento é 

enaltecido. A diretora de redação já deixa, através do título, clara a sua postura, não só a 

sua, mas a da revista, e a postura que se espera das leitoras. O título já marca a posição-

de-sujeito que será encontrada no texto, pois ele parece ser, antes de um título, uma 
                                                 
14 Ao longo das análises, faço referência a algumas características dos gêneros analisados. No entanto, 
este não é o propósito deste trabalho. 
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declaração pessoal da Diretora e, consequentemente, da revista. O tom opinativo e de 

posicionamento pessoal é dado primeiro pelo uso da locução adverbial “com muito 

orgulho”, e, por último, pela reafirmação: através do “Feminista, sim”.        

Não só o título parece ser uma posição-de-sujeito adotada pela editora, como 

também todo o editorial parece ser uma declaração de como ela enxerga o movimento e 

se comporta em relação a este. O que dá o tom de um texto opinativo é o uso do 

pronome pessoal da primeira pessoa do singular, o eu: “Toda vez que eu vejo uma 

jovem executiva ambiciosa, competente, pavimentando o seu caminho para o topo e 

botando os pares homens no bolso, tenho aquela sensação de não estar lutando em vão 

(grifo meu)” (p.10). Além do uso do “eu” outro aspecto que marca o tom pessoal do 

texto, característica comum ao gênero, é o uso de uma linguagem corriqueira, o que dá a 

impressão para as leitoras de uma conversa próxima com uma amiga – observe o uso de 

expressões como “botar no bolso”. Além disso, no trecho citado, a diretora escreve 

sobre um sentimento pessoal: “tenho aquela sensação de não estar lutando em vão”, o 

que reforça o tom de conversa.  

A aparente conversa informal não é construída ao acaso, antes, é uma estratégia 

de aproximação entre a revista e o seu público leitor. O objetivo é simples: que o texto 

aparente ser um conselho dado por uma pessoa querida e que se preocupa com o bem-

estar de uma amiga íntima.  

O trecho transcrito cita qualidades que são bem-vindas e que devem ser 

cultivadas pelas mulheres: “ambiciosa, competente e que põe os homens no bolso”. 

Essas qualidades, que são traços de personalidade, são transplantadas da esfera pessoal 

para a esfera social, ou seja, para o comportamento que deve ser adotado pelas mulheres 

no meio social, no trabalho e nas suas relações sociais.     

Logo depois de apresentar qual o comportamento que as mulheres devem adotar, 

a diretora apresenta qual o comportamento que deve ser rejeitado: “mas, se ela torce o 

nariz cheia de desprezo ao ser chamada de feminista, como se fosse uma espécie de 

xingamento medieval, reação cada vez mais comum, tenho um ataque de indignação! 

Por que tantas jovens de hoje estão injustamente desrespeitando aquelas que lhes 

abriram todas as portas?” (p.10).   

Rejeitar o feminismo e as feministas não é o comportamento esperado, como se 

observa acima. O trecho citado segue o padrão do texto: a aproximação com a leitora, 

através de expressões do dia-a-dia, como “torcer o nariz”, declaração pessoal dos 
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sentimentos da diretora: “tenho (eu: conjugação em primeira pessoa) um ataque de 

indignação (grifo meu)”.    

A pergunta final, “por que tantas jovens de hoje estão injustamente 

desrespeitando aquelas que lhes abriram todas as portas? (grifo meu)” (p.10), tem a 

função de incitar à reflexão a leitora sobre a validade do movimento feminista, mas já 

tendo na própria pergunta, através do uso do advérbio de modo, a resposta que deve ser 

alcançada: rejeitar o movimento é uma atitude injusta, posto que foram as feministas 

que abriram as portas para as suas posteriores.    

Adotar o comportamento das antigas feministas ou ser ambiciosa e competente 

parecem ser, segundo o editorial, pré-requisitos para se alcançar: 

os próprios direitos, ter leis que nos protegem da violência doméstica 
e põem o agressor na cadeia [...] ganhar o próprio dinheiro, ser 
independente, ser independente para investir ou gastar [...] ser dona do 
seu próprio corpo, viver plenamente a sexualidade e decidir quando 
ser mãe [...] ver mulheres deputadas, senadoras, governadoras, até 
presidente da República [...] ganhar salário idêntico ao dos homens 
quando na mesma função (Revista Claudia, março de 2009:10). 

 

Note que a citação exalta valores como: justiça (conquistar direitos, 

independência), igualdade (“ganhar salários idênticos ao dos homens”) e participação 

(“mulheres deputadas, senadoras, governadoras”...), estes fazem parte da política 

emancipatória, segundo Giddens (2002), que tem vínculo estreito com a formação da 

identidade da mulher emancipada.  

Para concluir e justificar o porquê da necessidade do artigo, “Hello, esta 

conversa é com você!”, e também, por que as mulheres devem adotar o comportamento 

sugerido, o editorial acrescenta: “a discriminação não acabou, as batalhas não foram 

todas vencidas, há muito o que fazer” (p.10).  A revista atribui a responsabilidade de 

alcançar o que falta para as novas gerações, e por isso estas devem “conhecer e valorizar 

o trabalho das pioneiras [...] Vão ter que ter orgulho dessas palavras e de sua carga 

simbólica, que deveria ser uma medalha no peito de todas nós” (p.10).  

Passando para o artigo em si; “Hello, essa conversa é com você!”, ele retoma 

discursos presentes hoje na sociedade: o feminismo é um tema ultrapassado – “não vale 

dizer que o feminismo é um tema chato, que você é feminina e não feminista.” (p.50). A 

figura reforça esses discursos que são retomados (com o objetivo de serem criticados) 

pela revista: 
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(Exemplo 3) 

 
 

Para chamar a atenção da leitora, o artigo responsabiliza o movimento pelos 

progressos em benefício da mulher, mas complementa que ainda há muito para ser feito, 

“feminismo é o movimento que nos deu a possibilidade de transar com quem queremos, 
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de sair para trabalhar, de dar tchau a um casamento falido...E ainda falta fazer um monte 

de coisas – venha ver quanto!” (p.50)  

Para começar o artigo, propriamente dito, a autora identifica quem são as 

feministas: “Faz pouco tempo, um grupo de mulheres bacanas quebrou preconceitos, 

enfrentou a polícia, o Estado, a Igreja, mudou leis e a sociedade. Muitas empenharam 

nessa luta a própria vida. São as feministas” (p.50). A autora mostra simpatia pelo 

movimento, isso é comprovado pelo adjetivo que ela usa para qualificar as feministas – 

“um grupo de mulheres bacanas”. É interessante notar que os verbos usados para 

identificar as feministas são verbos que denotam ação: quebrar, enfrentar, mudar – os 

três, dentro do contexto, exprimem a ideia de ação e subversão. Esses verbos auxiliam a 

caracterização e a construção da imagem das feministas e, consequentemente, ajudam 

também a delinear o que se espera das mulheres hoje.  

Para mostrar que o assunto não está encerrado, a autora aponta os problemas que 

ainda não foram solucionados: alto índice de mulheres que ainda apanham em casa; o 

crescente número de infectadas pelo vírus da AIDS entre as monogâmicas; caso de 

negras humilhadas e diferentes salários entre mulheres e homens. Em contraste com o 

parágrafo anterior, os verbos e os sentidos construídos pelas frases exprimem a ideia de 

passividade, ou seja, de quem é vítima da ação, e não agente: apanhar – as mulheres são 

vítimas dos homens (o sujeito da ação) – são humilhadas e infectadas pelos seus 

parceiros, em ambos os casos as mulheres não são agentes, mas recebem a ação. A 

passividade não faz parte, ou não deve fazer parte, da identidade feminina.  

O artigo é organizado em duas seções. Primeiro a seção “É mentira”, onde são 

apontados mitos sobre o feminismo como: “Já vencemos todas as batalhas”. São dadas 

algumas informações do que foi alcançado: em 1988 os parlamentares incluíram na 

Constituição direitos iguais para homens e para mulheres, isso ficou conhecido como o 

lobby do batom, e aponta para o que ainda precisa ser feito: “Como não precisamos 

mais brigar pelo direito de votar, devemos batalhar para que as mulheres ocupem mais 

cadeiras no Congresso, governos estaduais e prefeituras” (p.52).  Ainda dentro da seção 

“É mentira”, são os seguintes tópicos que o artigo procura subverter: “A mulher não 

sofre discriminação, feministas são feias e mal-amadas, o feminismo só sobrecarregou a 

mulher” (p.52). Na segunda seção, “É verdade”, a autora tenta justificar por que o 

movimento é rejeitado, “o feminismo só lida com temas tabus: como aborto, direitos 

reprodutivos, homossexualidade, prostituição, pedofilia e até a mercantilização do corpo 

da mulher, que impõe um padrão de beleza” (p.54).   
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A conclusão “é que o movimento ainda tem muito o que fazer”; sempre 

incentivando à ação.  A era moderna estimula as ideias de emancipação humana, ou as 

políticas emancipatórias, o que, segundo Giddens (2002:194), é “uma visão genérica 

interessada, acima de tudo, em libertar os indivíduos e grupos das limitações que afetam 

negativamente suas oportunidades de vida.” As oportunidades de vida fazem parte da 

“política emancipatória”. Giddens (2002) diferencia a política emancipatória da política-

vida: enquanto que a política-vida é a política da escolha ou das decisões da vida, isso 

significa dizer que ela é uma política de estilo de vida, a política emancipatória é uma 

política de oportunidades de vida, como já mencionado. 

Segundo Giddens (2002), a política-vida afeta a identidade, já que esta é 

formada, modificada e sustentada em relação às circunstâncias da vida social. As RFs 

lidam com a política-vida, influenciam suas leitoras em relação aos diferentes estilos de 

vida, aconselhando-as a como agir, o que fazer, como se vestir e como se comportar. A 

política-vida é, em muitas ocasiões, usada para reafirmar a identidade emancipada da 

mulher e a sua liberdade nas escolhas que são aparentemente triviais para o seu dia a 

dia. A soberania sobre o corpo, e o poder de decisão em relação ao que vestir, sobre a 

sexualidade, sobre o aborto são questões que tratam da liberdade da mulher sobre si 

mesma. 

Como o eu, o corpo não pode mais ser tomado como uma identidade 
fisiológica fixa, mas está profundamente envolvido na reflexividade 
da modernidade. O corpo era tido como um aspecto da natureza, 
governado de maneira fundamental por processos apenas 
marginalmente sujeitos à intervenção do homem. O corpo era um 
“dado”, o assento muitas vezes inconveniente e inadequado do eu. 
Com a crescente invasão do corpo pelos sistemas abstratos isso é 
alterado. O corpo, como o eu, torna-se o lugar de interação, 
apropriação e reapropriação, ligando processos reflexivamente 
organizados ao conhecimento especializado sistematicamente 
ordenado. O próprio corpo foi emancipado – condição para a sua 
reestruturação reflexiva” (GIDDENS, 2002:202-201).    

  

A revista Claudia de dezembro de 2009, nº12 ano 48, traz uma matéria – na 

seção: Claudia Opinião – sobre o caso de Geisy Arruda, que foi “hostilizada, expulsa da 

universidade e readmitida horas depois devido às roupas que usava” (p.156). Uma 

questão claramente relacionada com a política-vida e a soberania sobre o corpo. A 

revista faz a pergunta: “qual teria sido o seu erro, a sua falta, o seu crime?” A própria 

responde: “o motivo da confusão é tão absurdo que corre o risco de se diluir no meio da 

própria confusão” (p.156) – a posição da revista é percebida pelo uso da locução 
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adverbial “tão absurdo” que reprova o motivo alegado para o tratamento dispensado a 

Geisy.  

A revista continua em defesa da estudante, e de todas as brasileiras, sobre o seu 

direito de vestir-se como bem entender: “Geisy Arruda apenas se vestiu. E a roupa que 

usou não carece de adjetivos. É rosa? É curto? O foco da discussão deve ser outro: a 

quem cabe definir o que é passível de ser considerado “normal”? A quem cabe decidir 

sobre “comportamentos adequados”?” (p.156).  

O texto, ao defender a estudante e reivindicar o direito da mulher brasileira sobre 

o seu corpo, confere à mulher o poder de decisão sobre questões que dizem respeito aos 

padrões e normas do seu comportamento na sociedade. E reforça a identidade 

emancipada da mulher; “o fato de sermos mulheres não pode nos obrigar a dar 

explicações sobre nossas escolhas estéticas, profissionais, afetivas [...] são as mulheres 

que devem decidir sobre o seu próprio corpo, suas roupas, suas relações de afeto, seu 

comportamento” (p.156). 

O texto ratifica o que Giddens (2002:201) afirma sobre o corpo, que este, assim 

como o eu, tornou-se central no projeto reflexivo da identidade e não é mais um mero 

elemento da natureza fisiológica do ser humano, antes “é como se ele tivesse uma 

‘camada externa’ inteiramente permeável através da qual entram rotineiramente o 

projeto reflexivo do eu e os sistemas abstratos formados externamente”. O corpo agora é 

o lugar de interação entre o indivíduo e a alta modernidade, e não mais um simples 

reservatório da alma. 

Além da política-vida, as RFs também lidam com a política emancipatória. Para 

melhor caracterizá-la, Giddens (2002) cita dois elementos que estão envolvidos nela: o 

esforço para romper as algemas do passado, e, consequentemente, assumir uma postura 

mais libertadora com respeito ao futuro; e o objetivo de superar a dominação ilegítima 

de alguns indivíduos e grupos por outros. Podemos situar o artigo, “Hello, esta conversa 

é com você”, dentro da política emancipatória – que procura estimular a autonomia.   

A política emancipatória se preocupa com a eliminação da exploração, a 

desigualdade e opressão. A exploração significa que um grupo, no caso, o grupo 

masculino, monopoliza de maneira ilegítima recursos ou bens desejados, enquanto que 

o grupo oprimido, no caso, as mulheres, não tem o privilégio do acesso. As matérias até 

agora analisadas, tanto a entrevista com Nilcéa Freire como o artigo, “Hello, essa 

conversa é com você!”, demonstram a insatisfação da mulher com a desigualdade 
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salarial, de condições e oportunidades de trabalho em relação ao homem, e o anseio de 

maior participação na vida social e política.      

Os textos procuram reverter essa realidade ao propor que as mulheres devem 

continuar a lutar pelos seus direitos. “A política emancipatória torna imperativos os 

valores de justiça, igualdade e participação” (GIDDENS, 2002:195). São estes os 

valores amplamente disseminados pelas revistas e que se incorporaram no universo 

feminino.  

De diversas maneiras, isto é, por meio de variados gêneros: propaganda, artigo, 

entrevista, biografia e etc, as RFs, por meio da política emancipatória, (re)constroem as 

mulheres e dessa maneira ratificam a identidade emancipada da mulher. Numa das 

seções da revista Claudia, intitulada: “Mulheres à frente do seu tempo”, a identidade 

emancipada da mulher é bem delineada através de biografias de mulheres que por meio 

de suas ações e ideologias são consideradas modernas ou “à frente de seu tempo”.  

As biografias encontradas nessa seção são de personagens históricas que de 

alguma forma romperam barreiras. São sempre retratadas mulheres que lutaram por uma 

causa: seja por causas políticas, seja pelos próprios direitos da mulher. A revista 

Claudia de março de 2010, nº3 ano 49, nessa seção traz a biografia de Pagu (como 

Patrícia Galvão era conhecida) – “A demolidora de convenções”. O próprio subtítulo já 

situa a biografia dentro da política emancipatória, já que esta visa romper convenções 

que limitam e oprimem. Mas, não fica apenas no subtítulo a imagem da mulher que 

rompe convenções: “Ela atirou-se à vida com uma sofreguidão quase suicida. Numa 

época em que o único futuro permitido às meninas era o casamento, ter outros desejos 

exigia coragem de transgredir e de correr riscos” (p.179).  

A imagem de Pagu, de uma mulher que demoliu convenções, é construída pela 

exposição dos papéis oferecidos à mulher na sociedade de sua época, como mostra o 

trecho: “cabia a mulher apenas o papel de esposa”. Mas, não foi esse o único papel 

desempenhado por Pagu: 

Figura múltipla, a paulista Patrícia Galvão escreveu reportagens, 
livros, peças de teatro, foi militante política e agitadora cultural. Mas o 
seu melhor retrato – como se verá nas celebrações do centenário de 
seu nascimento – é o de mulher inquieta com os estreitos horizontes 
femininos daquela geração (Revista Claudia, março de 2010:179). 

 

Além de mostrar uma postura de libertação em relação aos papéis sociais 

desempenhados por Pagu, como colaboradora da Brás Revista – com poemas e 

desenhos – e da Revista de Antropofagia, mostra também uma mulher de coragem 
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como militante política, filiada ao Partido Comunista e que “suportou prisões, fome, 

exaustão e doença”, foi também operária no Rio, “dedicou-se com paixão ao jornalismo 

cultural e ao teatro”(p.181), lançou junto com um de seus maridos o Suplemento 

Literário do Diário de São Paulo, ainda “aplaudiu a estreia das escritoras Lygia 

Fagundes Telles e Clarice Lispector, além de apresentar o leitor a James Joyce, Henry 

Miller e William Faulkner” (p.181). 

Através da biografia de Pagu, a identidade emancipada da mulher é construída 

sob a base de um exemplo de coragem e transgressão. Para incluir à figura pública a 

figura da mulher particular, a revista recorre às lembranças de seu filho Geraldo: 

A Pagu que ficou na memória de seu segundo filho, Geraldo, era uma 
mulher doce que passava as tardes escrevendo. “Tínhamos um 
cachorro e um gato, batizado de Fando e Liz, como os personagens da 
peça de Fernando Arrabal que ela traduziu”, recorda Geraldo. 
“Lembro do ruído das teclas da Ramington, que enchia a casa 
enquanto eu brincava”. Havia reuniões e festas cheias de música, 
frequentadas por amigos como os arquitetos Gregori Warchavchik e 
Lucio Costa e o artista plástico Flávio de Carvalho. Muitas vezes Pagu 
cozinhava. “Ela gostava de preparar peixadas”, diz o filho (Revista 
Claudia, março de 2010:181). 

 

A seção finaliza com a afirmação de que “a garota que sonhava com horizontes 

amplos [...] foi uma vitoriosa” – reforçando a identidade emancipada e construindo uma 

mulher que teve uma vida subversiva. Sua vida é bem representativa em relação ao 

projeto reflexivo do eu, ou seja, “o que o indivíduo se torna depende das tarefas de 

reconstrução nas quais se envolve” (GIDDENS, 2002:74). O que Pagu alcançou ou 

angariou para si, também o fez para o seu gênero: as mulheres, “o eu tem uma trajetória 

de desenvolvimento a partir do passado em direção ao futuro” (GIDDENS, 2002:75). 

Outra mulher descrita na seção “Mulheres à frente de seu tempo” foi Lee Miller 

(Elizabeth Miller) – Revista Claudia de Abril de 2009, nº4 ano 48. A identidade da 

mulher emancipada é construída através dos papéis sociais desempenhados por Miller e, 

também, através de sua vida pessoal (a política-vida): “Lee Miller, do glamour à 

guerra”. “Ela não tinha medo de dar a cara para bater. Primeiro, como modelo nos anos 

20, quando fez sucesso estrondoso. Depois, ao jogar tudo para o alto e tornar-se 

fotógrafa e correspondente na Segunda Guerra Mundial” (p. 182) – o trecho apresenta 

as duas ocupações principais de Lee Miller: modelo e fotógrafa.  

A matéria a descreve como uma mulher que sempre fez o que quis, era 

independente e ousada. Foi eleita uma das mais brilhantes fotógrafas do mundo “e a 

única mulher a registrar os horrores da Segunda Guerra Mundial nos campos de batalha 
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da Europa”, esse é um dos motivos porque é chamada de ousada. Além de estar no front 

em 1944, ser a única mulher a registrar a invasão da Normandia no Dia D, sua ousadia é 

mais explorada pela matéria na sua vida pessoal.  

Lembrando que a política-vida diz respeito ao estilo de vida e afeta a identidade, 

o exemplo de Lee Miller – amante do vanguardista École Medgyès, de Man Ray e de 

David E. Scherman, esposa de Aziz Eloui Bey e de Roland Penrose – confere à mulher 

liberdade sexual e autonomia na escolha de como se viver; liberdade no que diz respeito 

ao corpo, à profissão e etc.  

A biografia de Lee Miller é calcada na identidade da mulher emancipada tanto 

pela sua liberdade na vida pessoal quanto na sua ousadia e coragem; primeiro por tentar 

se alistar (o que lhe foi negado – pelo fato de ser estrangeira), segundo por ir como 

correspondente de guerra da Vogue, já que não conseguiu se alistar.   

De coturno e uniforme, lavando-se com água da chuva recolhida no 
capacete, a indomável americana acompanhou as tropas que 
libertaram Paris, testemunhou o napalm ser usado pela primeira vez na 
batalha de St. Malo, fotografou a sangrenta luta pela reconquista da 
Alsácia, o encontro entre russos e americanos em Torgau e o horror 
dos campos de concentração de Buchenwald e Dachau” (Revista 
Claudia, Abril 2009:185).    

 

O trecho acima mostra as adversidades enfrentadas por Lee Miller, e lhe confere 

o adjetivo: indomável, e delineia a identidade emancipada da mulher, que ganha os 

últimos contornos com o término da seção: “morria a mulher que se dizia orgulhosa de 

jamais ter desperdiçado um segundo ou se deixado dominar”.    

A política emancipatória, assim como a política-vida, é muito abrangente e 

também, muito explorada pelas revistas femininas. Um bom exemplo da abrangência da 

política emancipatória é o artigo “Futebol feminino ontem e hoje”, presente na revista 

Claudia de março de 2010, nº 3 ano 49. Essa matéria discute uma antiga limitação no 

campo de ação da mulher: o futebol, visto que não era permitido mulheres de chuteira 

em campo; também trata da desigualdade entre o futebol masculino e feminino e, em 

consequência, abrange também a desigualdade homem e mulher. Dessa maneira, é 

previsível que a matéria trabalhará com a identidade emancipada da mulher em 

contraste com a identidade tradicional da mulher. 

Logo após o título, o artigo informa que “de 1941 até 1979, o futebol feminino 

foi proibido por lei no Brasil. O jogo virou, as atletas se profissionalizaram, 

conquistaram a torcida e estão com a bola toda”. O artigo traz estampado nas folhas da 
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Revista Claudia, de março de 2010, uma foto com a seleção pioneira do esporte 

feminino. Junto à foto a frase: “Pioneiras enfrentaram preconceito” – o verbo de ação 

“enfrentar” mais o seu complemento dão força à frase e atribuem, sutilmente, às 

primeiras mulheres a jogar futebol virtudes como: coragem e ousadia – elementos 

importantes na construção da identidade emancipada da mulher. 

 

(Exemplo 4) 

 
 

O artigo inicia com a história de como surgiu o time feminino: 

Era 1958 [...] A equipe do técnico Vicente Feola conquistara a Copa 
da Suécia. O esporte que encantava multidões inspirou uma mulher no 
interior de Minas Gerais. Dona Isolina França Soares era diretora de 
uma escola em Araguari, a 580 quilômetros de Belo Horizonte, e 
amargava as contas no vermelho. Para arranjar dinheiro, teve a ideia 
de fazer um jogo de futebol. Sem experiência pediu apoio de Ney 
Montes, diretor do Araguaia Atlético Clube, que sugeriu times de 
meninas para chamar mais atenção (Revista Claudia, março de 
2010:92).   

 

O artigo continua dizendo que a ideia foi bem sucedida, mais de 40 interessadas 

apareceram. Elas foram treinadas pelos técnicos dos times masculinos e, em 1958, 

estrearam as chuteiras e os gols. O sucesso foi tanto que Uberlândia, cidade vizinha, 

convidou o time feminino: o jogo também foi um sucesso. Depois disso a prefeitura de 
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Tupaciguara organizou uma exibição do time, no entanto, esta não aconteceu: a igreja 

proibiu o jogo porque não queria as jogadoras exibindo as suas pernas.  

Depois deste episódio foram para Goiânia, Ituiutaba, Belo Horizonte e etc. 

Viraram celebridades, os jornais estampavam “Glamour usa chuteiras”, “Zagueiro e 

sereias” (p.93). As manchetes dos jornais uniam características atribuídas às mulheres: 

“glamour” e “sereias” com substantivos sempre relacionados aos homens: “chuteiras” e 

“zagueiro”.     

No meio de tanto sucesso, o time feminino foi convidado ao México para uma 

partida amistosa. Neste momento veio à tona um decreto-lei, datado de 14 de abril de 

1941 – que proibia as mulheres de praticar esportes “incompatíveis com as condições de 

sua natureza”, nestes estava incluso o halterofilismo, o beisebol e o futebol. Os jogos 

tiveram que ser cancelados. 

 

(Exemplo 5) 

 
 

Após narrar as limitações impostas à mulher – não podiam jogar futebol nem nas 

escolas, depois do decreto-lei, quem dirá jogar futebol profissional – o artigo pula para 

o futebol feminino hoje. Estampa, também, a foto da atual seleção feminina, e junto dela 

a frase “Atletas são orgulho nacional”, note o exemplo 5. 
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Antes, pouco ou nada lhes era oferecido. Hoje, à semelhança da equipe 

masculina, possuem à disposição do time bons técnicos, nutricionistas e médicos, “as 

jogadoras da seleção brasileira desfrutam de estrutura profissional. Com duas medalhas 

de prata em Olimpíadas, dois títulos pan-americanos, as atletas colhem os frutos de 

gerações de mulheres que tentaram, com dificuldades, jogar futebol no país do futebol”  

(p.94) – as mulheres não só conseguiram se equiparar à seleção masculina, como 

também, são campeãs com diversos prêmios conquistados. O artigo ainda diz mais: 

temos “a melhor jogadora do mundo, eleita pela Federação Internacional de Futebol 

(FIFA) quatro vezes seguidas [...]” (p.94). No entanto, apesar de todo o progresso, as 

mulheres ainda não ganham bons salários.  

O artigo não trata apenas de futebol feminino, vai além: trata como, nos mais 

diversos campos (neste caso, no esporte), a mulher tem lutado (e conseguido) se libertar 

de opressões, limitações impostas pela sociedade e conseguido conquistar tarefas que 

antes eram apenas atribuídas aos homens. O artigo enfatiza a identidade da mulher 

emancipada que conquistou popularidade mundial em um campo historicamente 

masculino. “Falta pouco para a igualdade entre os sexos chegar aos campos” (p.95) 

conclui o artigo. 

Até este momento, os textos apresentados (re)constroem apenas a identidade da 

mulher emancipada – visto que os textos salientam os papéis sociais da mulher como: 

trabalhadora (assalariada), dão ênfase a valores como justiça, igualdade e participação 

(que estão inclusos na política emancipatória), refletem o projeto reflexivo do eu e 

focalizam a liberdade da mulher em escolher o seu estilo de vida, ou seja, trata da 

política-vida. 

No entanto, é falho pensar que as RFs apenas trabalham com essa faceta da 

identidade feminina. Ao contrário, as RFs trabalham em larga escala a identidade da 

mulher tradicional, especialmente quando os assuntos são: amor e casamento.  

 

A IDENTIDADE DA MULHER TRADICIONAL 

Pretendo, agora, mostrar exemplos de textos que delineiam a mulher a partir de 

seus papéis e de suas relações sociais: como companheira (no casamento), dona de casa, 

mãe e outros que estão intimamente relacionados com a identidade da mulher 

tradicional. É importante lembrar que esta identidade, segundo Magalhães (2000), está 

presente no discurso do controle e indica uma mulher construída a partir do olhar 

masculino e, principalmente, da sociedade patriarcal.  
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 A revista Gloss, do mês de março de 2009, nº18, traz o artigo intitulado?: “Amor 

para sempre” (p.78), que remete à famosa chave de ouro dos contos de fadas – e 

“viveram felizes para sempre”, ou seja, o título estabelece uma relação de 

intertextualidade com o conto de fada. O texto é formado por vários relatos de casais 

que conseguiram “viver uma relação feliz e loooonga”. Embora o texto afirme que não 

há fórmulas para se conseguir ter uma vida plena e feliz a dois e fazer um casamento 

durar, através do relato dos casais, a autora dá receitas para se alcançar o almejado 

“felizes para sempre”.   

 O subtítulo da reportagem reforça o tom de receita: “Humor rima com amor”. 

“Terapeuta de casais e ela muito bem casada há 47 anos, Lidia Aratangy diz que não há 

fórmula pronta para fazer um casamento durar e ser bom. Mas...” (p.80), neste momento 

a autora inicia as dicas, ou receitas, e o faz por meio das entrevistas, “... mas casais 

bem-sucedidos, como os três entrevistados para esta reportagem, sempre apresentam 

duas qualidades infalíveis: a tolerância e o bom humor” (p.80). O artigo continua dando 

receitas de comportamento, “o advogado descreve a mulher como despreocupada, 

desorganizada e sempre atrasada. Já ela diz que ele é pavio curto e estourado. Mas 

ambos aprenderam a aceitar os defeitos e as diferenças... Minimizar conflitos do 

cotidiano é outra dica para ser feliz para sempre no casamento (grifo meu)” (p.80). Para 

legitimar o que foi dito pelos casais, a escritora usa uma citação de uma autoridade (uma 

psicóloga da PUC de São Paulo) no assunto.  

 O texto confirma o que Heberle (2004) propõem a respeito das RFs: estas podem 

ser consideradas uma forma de auto-ajuda, uma espécie de higiene verbal de 

aconselhamentos.  Além do texto escrito, a reportagem traz fotos dos três casais 

entrevistados, todos eles abraçados para reforçar a imagem do casamento feliz. E ao 

lado de suas fotos, falas que possuem tom de dicas: “é preciso cuidar da relação 

diariamente, estar atento ao outro, saber se ele está feliz.” (p.80); “nós vivemos bem, um 

cuida do outro. Quando viajo sem ela sinto uma falta danada” (p.82). Há também fotos 

de quando se casaram, e, abaixo delas, conselhos dos respectivos casais. 
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(Exemplo 6) 

 
 

Além de se assemelhar a guias de comportamento, observa-se também a 

existência de elementos de pura fantasia e contos de fadas. O texto lida com a 

possibilidade de um continuum de felicidade dentro do casamento e do “felizes para 

sempre”.   

A reportagem conta a história de Cecília, que passou seis meses totalmente 

dedicada a cuidar dos pais, que estavam muito doentes, e seu marido, Sylvio, deu total 

apoio a ela. “Ele não reclamou de nada, nem um dia sequer ... Me lembro do meu 

marido segurando as mãos da minha mãe enquanto ela chorava. Esse período fortificou 

muito o nosso casamento, porque a solidariedade dele me fez admirá-lo enormemente” 

(p.83). Um momento de crise concorreu para o casal apaixonar-se ainda mais. A 

estrutura do conto de fadas é composta pelo obstáculo (a doença dos pais de Cecília) e a 
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superação dele, em que o casal consegue concretizar o seu amor.  Segundo Propp (apud 

VOLOBUEF, 1993: 101), as unidades básicas do conto de fadas popular seriam:  

• A situação introdutória (durante um casamento de 42 anos Cecília e 

Sylvio descobriram aos poucos qualidades um no outro.) 

• Surgimento de um problema (a grave doença dos pais de Cecília.) 

• Procura por solução e submissão a uma prova (o total apoio e 

compreensão dado por Sylvio.) 

• Êxito na prova (o reconhecimento e a admiração de Cecília.) 

• Punição do malfeitor (o texto não apresenta.) 

• Final ditoso (a fortificação do casamento e o ressurgimento da paixão.) 

 

A estrutura acima confirma o que Heberle aponta como um dos elementos que 

caracteriza as RFs: sobre alguns de seus textos pairam um ar de pura fantasia ou 

assemelham-se a contos de fada. 

O texto finaliza com a afirmação de que é possível viver momentos de paixão no 

decorrer de uma relação longa e é possível ser feliz no amor por muito tempo. A 

identidade da mulher é, aqui, construída pelo desejo de ter uma relação duradoura e 

feliz. Apenas o papel de companheira, é abordado, e nenhum mais, ou seja, apenas o 

papel de esposa é apresentado pelo texto.  Assim pode-se afirmar que o texto apenas 

trabalha com a identidade da mulher tradicional – o artigo refere-se apenas ao papel de 

esposa.   

Uma característica marcante nos textos das RFs ao (re)construir a identidade 

feminina é delinear esta a partir das diferenças com o sexo oposto, ou seja, definir a 

identidade da mulher em oposição à identidade masculina. Isso é razoável e esperado, 

visto que a identidade é marcada pela diferença e está intimamente ligada ao 

reconhecimento desta.   

No entanto, as RFs, não raro, recorrem às diferenças homem/mulher 

estereotipadas. O artigo “Visão de macho”, retirado da revista Gloss de maio de 2009, 

nº20, estabelece algumas dessas diferenças, no que diz respeito às preferências sexuais. 

No entanto, essas diferenças são baseadas em “achismos”, ou “verdades folclóricas”. 

Para exemplificar, o texto começa com a afirmação de que: “Mulheres são muito, mas 

muito mais complicadas do que os homens [...] homens são bestas, mulheres são loucas. 

Nós somos lineares, básicos, limitados, diretos. Vocês são complexas, complicadas, 
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profundas” (p.80). As diferenças citadas são baseadas em crenças populares do que é ser 

homem e do que é ser mulher. É importante lembrar que “ninguém nasce mulher: torna-

se mulher” (BEAVOIR, 1980:9), ou seja, o “ser mulher”, assim como o “ser homem”, é 

um aprendizado social. Desta maneira não existe uma forma linear e estática para 

definir o homem e a mulher. 

 

(Exemplo 7) 

 
 

No entanto, como ser mulher, no que diz respeito à identidade, significa não ser 

homem – já que este último é o outro em relação à mulher – é de se esperar que a 
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identidade feminina seja construída em oposição à masculina. O texto continua 

descrevendo as diferenças entre o homem e a mulher a partir de seus gostos pessoais, 

generalizando-os: “Homens gostam de ver, Mulheres de ouvir. Mulheres amam 

preliminares. Homens nem ligam o nome à pessoa” (p.80). O artigo é representado por 

uma ilustração do Popeye e do Brutus segurando pesos (extremamente pesados), 

simbolizando mais uma diferença entre o sexo feminino e masculino: enquanto que as 

primeiras são delicadas – estas estão representadas pelo personagem “Olívia Palito” (o 

próprio nome da personagem denota fragilidade física) – enquanto que o outro é 

associado à força física. Observe o exemplo 7. 

A matéria é pragmática ao afirmar que “homens e mulheres são diferentes”: “Se 

você não sacou isso por volta dos 4 anos, certamente aprendeu nas aulas de biologia” 

(p.80). Biologicamente, somos sim diferentes. Os artigos que (re)constroem a 

identidade da mulher tradicional, muitas vezes, buscam subsídios em diferenças 

essencialistas para opor o homem à mulher, não levam em consideração que “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” (BEAUVOIR, 1980:9). 

Vale salientar que alguns assuntos, geralmente, quando tratados nas RFs – como 

casamento, família e outros – propiciam a projeção da identidade da mulher tradicional, 

visto que esses põem os papéis tradicionais da mulher no centro do debate. Como falar 

de casamento sem falar do papel de esposa? Ou como falar da família sem falar do 

papel de mãe?  

Isso acontece porque as RFs lidam com o padrão social, ou seja, com o 

hegemônico. Ao projetar a família, ou outro elemento social, as RFs projetam a “família 

regra” ou o “elemento regra” dentro da sociedade patriarcalista: constituída de pai 

(homem), mãe (mulher) e os filhos. No entanto, essa realidade está aos poucos sendo 

alterada. Embora os textos das RFs ainda lidem com a regra, alguns conseguem 

transgredi-la e se desviam do hegemônico. A matéria “Paixão total” é reflexo dessa 

realidade. 

O artigo, retirado da revista Gloss de abril de 2009, nº19, começa assim: “Vai 

morar junto com o namorado? Mesmo as uniões informais funcionam como uma 

sociedade. O clima de romance pode até durar mais quando se perde a vergonha de falar 

sobre grana, dividir tarefas domésticas e estabelecer limites” (p.69). Diferente do artigo 

“Amor para sempre”, que trabalha apenas o casamento, e o relaciona apenas ao amor, o 
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outro, “Paixão total”, trata de uniões informais e relaciona a durabilidade do romance 

com assuntos que estão relacionados a qualquer sociedade: grana, dividir tarefas 

domésticas (vale salientar que estas não são apresentadas como sendo apenas uma 

obrigação feminina, posto que o uso do verbo “dividir” indica que a responsabilidade é 

de ambas as partes: da mulher e do homem), e estabelecer limites.  

Já no corpo, o artigo fala da dificuldade de assuntos práticos e como estes 

interferem na relação. Na opinião de terapeutas de casais, as questões práticas, como 

quem põe o lixo para fora, são responsáveis por boa parte das brigas e por fazer o 

encantamento desandar. O casal Maurício Santana e Aline Aiba é um exemplo da 

importância das divisões de tarefas no dia-a-dia. Segundo o depoimento do casal, as 

tarefas domésticas estavam sendo cumpridas apenas por Aline, que imaginou que com a 

união “a divisão dos trabalhos seria natural”. Isso começou a deixá-la estressada, e 

como providência preparou uma tabela que dividia a responsabilidade da casa para os 

dois. Maurício admite que “a divisão não funciona 100%, acho que nem 50%”, ele se 

defende ao afirmar que “sei que tenho tarefas, mas às vezes preciso optar entre dormir 

ou varrer a casa” (p.69). Maurício trabalha como analista de sistemas pela madrugada e 

de dia trabalha como fotógrafo.  

No relato, ainda é atribuída principalmente à mulher a responsabilidade de 

cuidar da casa, mas ao delegar, também, essa responsabilidade ao homem, o artigo se 

desvia do padrão estabelecido pela sociedade patriarcal – mesmo que, na prática, como 

mostra o exemplo de Maurício e Aline, essa divisão não funcione 100%. 

O artigo também lida com a responsabilidade, tanto do homem quanto da 

mulher, de sustentar financeiramente a casa. “Um dos mais consagrados estorvos para 

viver um grande amor na vida real é a velha e boa grana. Alguns casais até conseguem 

superar a timidez que ronda o assunto e detalhar quem vai pagar cada despesa” (p.71). 

Nas palavras da psicóloga: “É preciso perceber qual o perfil profissional e econômico 

do companheiro. Se ele tem dívidas, é gastador compulsivo, ou trabalhador. Não tem 

graça ficar sustentando marmanjo” (p.71).   

O texto apresenta os benefícios da união informal: “mais prático e econômico 

que o casamento porque não exige cerimônia ou despesas em cartório” (p.71), e trata o 

assunto de forma menos romântica e mais prática: “Mas driblar a burocracia das uniões 

oficiais não significa que a relação não tenha de ser enxergada como uma espécie de 

sociedade. E isso não tem nada a ver com a falta de romantismo. Pelo contrário: é o tipo 

de zelo que pode ajudar na duração do relacionamento”(p.71). O artigo se desvia da 
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regra por tratar de forma mais prática a união entre um homem e uma mulher, foge do 

padrão ao projetar a identidade da mulher emancipada dentro da vida a dois – visto que 

o assunto discutido é sobre a responsabilidade de ambas as partes em sustentar 

financeiramente a casa, e também mostra o desejo e a necessidade da ajuda masculina 

nas tarefas domésticas. Resumindo: geralmente ao tratar de assuntos como casamento e 

família, a identidade da mulher tradicional é construída, o texto apresentado desvia-se 

da regra ao centrar a identidade da mulher emancipada mesmo que o assunto seja 

tradicionalmente relacionado à identidade da mulher tradicional. 

 

(Exemplo 8) 

 
 

Voltando para as análises de como a identidade da mulher tradicional é 

(re)construída dentro das RFs, a revista Claudia de novembro de 2009, nº11 ano 48, traz 
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uma propaganda do colchão Wii Fit Plus (figura 8), “Novas atividades” – prega a 

propaganda, no entanto apenas as antigas atividades atribuídas à mulher estão 

representadas no texto publicitário.  

A propaganda reconstrói o dia de uma mulher – personagem central da pequena 

história montada para vender os colchões Wii Fit Plus, mas outros personagens, embora 

sejam periféricos, são importantes para compor o dia da mulher: o possível marido, e o 

filho. Embora esses personagens (o marido e o filho) sejam periféricos, o dia da 

personagem principal, a mulher, gira em torno deles.  

Às 6:30 da manhã, a mulher acorda para praticar um esporte e cuidar de si, para 

logo depois, às 7:05 e às 7:23, cuidar do filho e do marido. Às 7:56, leva o filho para e 

escola e, às 10:26, passeia com o filho mais novo. Vai, às 11:14, ao supermercado, para 

novamente cuidar do corpo às 12:06. Nos próximos quadros a mulher está ocupada ora 

com o filho, dando banho no menino, observando o mais novo junto ao marido, ora 

passando o tempo em companhia da família. O texto publicitário apresenta a identidade 

da mulher tradicional uma vez que apenas centra os papéis de mãe, esposa e dona de 

casa no texto.  

Há textos que procuram construir uma mulher aparentemente moderna: com 

educação superior, com habilidades que gozam de prestígio na sociedade, mas, se 

observados com mais atenção, chega-se a conclusão que ainda se trata de “mulheres 

tradicionais”. O artigo “Profissão: dona de casa” é um exemplo, retirado da revista 

Gloss de outubro de 2009, nº25. A introdução oferece algumas características das 

mulheres que compõem a classe: “Terceiro grau completo. Domínio de línguas 

estrangeiras. Boa aparência. Espírito de liderança. Carreira pretendida: do lar” (p.93). 

As qualidades citadas podem camuflar a identidade da mulher tradicional, mas a partir 

do momento que o papel social construído é o de dona de casa, as características citadas 

apresentam-se como “prendas”, e não qualidades profissionais. 

“Você me ama? Vou passar camisas” (p.94). Essa foi a frase de Maria Carolina 

Piovesan, que “já trabalhou fora, mas optou por largar a carreira para cuidar dos dois 

filhos” (p.94). Formada em direito, sócia do seu marido em um escritório de advocacia, 

não se arrepende de ter trocado o trabalho para cuidar da casa e dos filhos. A matéria 

ainda fala dos gostos de Carolina: “gosta de deixar bem passadas as camisas do marido 

e de fazer pratos sofisticados para ele”. Embora, à primeira vista, a matéria possa 

parecer estar falando de uma mulher emancipada, na verdade ela trabalha com figuras 

femininas que optaram pelos papéis tradicionais: mãe e dona de casa. Assim, pode-se 
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afirmar que o texto salienta a identidade da mulher tradicional – e esta é mais evidente 

ao se observar as fotos trazidas pela matéria: as mulheres citadas pela matéria, cuidando 

do filho, passando e estendendo a roupa. Outro relato é de Marina Levy que diz: “Nunca 

escondi que o meu sonho era ter filhos cedo e me dedicar a eles”. Embora formada em 

fisioterapia, Marina nunca exerceu a profissão e cumpriu o que desejava; engravidou 

cedo, é mãe de dois meninos, e “é no lar que Marina se realiza”. Ela afirma: “Eu amo 

ficar com as crianças. Ainda bem que não preciso trabalhar fora”. Esse último relato não 

deixa dúvidas que a matéria salienta a identidade da mulher tradicional.  

As análises até aqui feitas apontam que tanto a mulher é representada nas RFs 

pelos seus papéis tradicionais, como também é representada pelos novos papéis 

alcançados. Isto é, os discursos apresentam uma dualidade constante na representação 

da mulher, oscilam na construção da mulher emancipada e da tradicional. A oposição 

masculino/ feminino; sexualidade/feminismo – acrescentaria feminilidade/ feminismo – 

segundo Heberle (2004), perturbam a certeza ideológica desses textos. Analisar os 

discursos das revistas informativas e a representação que estas fazem da mulher, 

proporcionará meios para refletir se a contradição é particular aos discursos das RFs ou 

se a contradição está impregnada, na verdade, na identidade, e, consequentemente, na 

visão que a sociedade tem como um todo da mulher, pois as representações femininas 

dão pistas para compreender as ideologias e manifestações de valores compartilhados 

no seio social.  
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CAPÍTULO 4 

A MULHER E AS REVISTAS INFORMATIVAS 

 

As revistas informativas brasileiras são caracterizadas como publicações 

periódicas que abrangem temas do cotidiano como política, economia, comportamento, 

tecnologia, saúde, ecologia, religião, cultura (cinema, literatura e música) das diversas 

sociedades, especialmente a brasileira. As revistas diferem do jornal porque, primeiro: 

não têm o imediatismo da publicação diária; segundo: possuem uma qualidade de 

impressão superior por conta do papel. 

Assim como no capítulo anterior, antes de dar início às análises, farei um breve 

resumo sobre a história da imprensa informativa brasileira para contextualizar o veículo 

observado.   

 

  A HISTÓRIA DA IMPRENSA BRASILEIRA 

 As primeiras revistas brasileiras surgiram nos meados do século XIX, mas a 

maioria não sobreviveu por um longo período. As Variedades ou Ensaios de Literatura 

foi reconhecida como a primeira revista do Brasil e não possuía caráter noticioso. 

Segundo Nascimento (2002), a revista não tinha muitas características do jornal, antes 

divulgava histórias antigas e modernas, viagens, trechos de autores clássicos e anedotas. 

Ela, também, teve uma vida curta, apenas duas edições foram publicadas.  

 Assim como As Variedades, suas contemporâneas também tinham uma estrutura 

semelhante e tratavam de assuntos próximos; não se assemelham com a configuração 

(inclusive conteudística) das revistas da atualidade. Dentre as primeiras revistas 

brasileiras podemos citar: Revista da Sociedade Filomática (1833); Revista da 

Sociedade de Ensaios Literários (1876); Revista da União Acadêmica (1899); Revista 

Semanária dos Trabalhos Legislativos da Câmara dos Senhores Deputados (1828); 

Revista Brasileira (1857). 

 As revistas brasileiras começam a tomar forma a partir do século XX. No 

entanto, revistas como: A Rua do Ouvidor (1900); Revista da Semana (1901); O 

Minarete (1903); Kosmos (1904); Renascença (1904); A Vida Moderna (1907); Fon- 

Fon (1907); Careta (1908); O Pirralho (1911); A Cigarra (1913); Selecta (1915) dentre 

outras ainda possuem um caráter predominantemente, segundo Nascimento (2002), 

literário. 
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 A revista O Cruzeiro, fundada em 1928, foi o primeiro periódico que usou o 

gênero reportagem, e circulou até 1975. Outra que também merece destaque é a revista 

Diretrizes (1938- 1944) por causa de seus textos investigativos. Era uma revista mensal 

que dava atenção a assuntos como política, economia e cultura. Os profissionais que 

formaram o corpo editorial da revista foram intelectuais que mais tarde, na época pós-

ditadura, tiveram um papel de destaque na política, no jornalismo e na literatura: Rubem 

Braga; Osório Borba; Otávio Malta, Álvaro Moreira, Francisco de Assis Barbosa, 

Carlos Lacerda, dentre outros. A revista tem seu fim no ano de 1944 por ordem do 

Governo Vargas.                                    

 A revista Manchete surge em 1952, e procura transmitir um espírito de 

modernidade: com espaços reservados para fotos. Em 1966, é a vez da Editora Abril 

lançar a revista Realidade, que foi considerada exemplo de qualidade jornalística, por 

causa do seu primor apurativo dos fatos.  

Em 1968, nasce a revista Veja. Hoje a revista tem uma tiragem de 

aproximadamente 1 milhão de exemplares e lidera o mercado das revistas informativas. 

Outras mais recentes são: Isto é (1976); Época (1998). 

 O projeto da revista Veja tem como modelo as revistas norte-americanas: Time e 

Newsweek, e outros títulos europeus. Seu objetivo é “oferecer aos leitores uma seleção 

ordenada e condensada dos fatos essenciais da semana em todos os campos do 

conhecimento, explicando seu significado, fornecendo seu pano de fundo e servindo 

como uma espécie de rascunho semanal da história desse mundo” (BAHIA, 1990:401).   

  

  AS MULHERES E AS REVISTAS INFORMATIVAS 

Neste item tratarei a mulher dentro das revistas informativas, ou seja, de que 

forma ela é representada nestas, incluindo números especiais da revista Veja, a saber: 

Veja Especial Mulher. Primeiramente, vou observar a revista Veja, em seguida 

concentrarei minha atenção na Época. 

Vale ter em mente as análises do capítulo anterior – de como a mulher é 

representada pelas RFs. Ao observar que os discursos sobre a mulher e a sua 

representação são contraditórios, isto é, ao mesmo tempo em que constroem a imagem 

de uma mulher livre e participativa, constroem, também, uma mulher calcada nos 

parâmetros da tradição (dona-de-casa, esposa e etc). Mas, é a contradição, nos discursos 

e na representação da mulher, um fenômeno particular das RFs? Para refletir sobre o 

assunto usei como base a classificação proposta por Magalhães (2000) a respeito da 
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classificação da representação feminina: a identidade da mulher tradicional e a 

identidade da mulher emancipada, usada também no capítulo anterior. 

 

A MULHER NAS SEÇÕES DA REVISTA VEJA: SOB O OLHAR DA 

TRADIÇÃO (OU A IDENTIDADE DA MULHER TRADICIONAL) 

O espaço reservado para a mulher dentro das revistas informativas – no caso, da 

Veja – concentra-se, especialmente, nas seções de estilo/ moda, comportamento, gente/ 

celebridades, e saúde. E os anúncios publicitários que usam a imagem feminina são, 

geralmente, de materiais de consumo como joias, dentre outros e materiais de beleza 

como: aparelho depilatório.   

A constante associação da imagem feminina com símbolos que, na verdade, 

representam os antigos papéis destinados à mulher, as mantêm algemadas à tradição. A 

tradição – o que se acredita ser ‘natural’ na sociedade (ou hegemônico) – por sua vez, 

cristaliza as coisas como elas são, isto é, impedem a mudança, o novo. Ela conserva 

crenças e verdades sociais sobre o gênero feminino.  

Segundo a teoria do jornalismo, a questão da objetividade não é novidade, ou 

seja, a imprensa, ao relatar a realidade, ou fatos da realidade, procura ser imparcial. De 

acordo com o jornalismo inglês: “o comentário é livre, mas os fatos são sagrados”, o 

que significa dizer que a informação deve ser transmitida num caráter de neutralidade, o 

jornalista precisa ser fidedigno, exato e preciso, comprometido com o público e com a 

verdade – eis a cartilha do bom jornalismo e jornalista.  

A questão da objetividade nasce, por tanto, com o próprio jornalismo. 
Reproduzir o real, por intermédio da lente de aumento da imprensa, 
significa ser fiel aos acontecimentos, permitir que eles ganhem 
repercussão pública exatamente como ocorreram. Isso não exclui a 
possibilidade de o jornalista expressar seus próprios pontos de vista 
(julgamento, valoração) sobre os fatos, em espaço apropriado no 
jornal.  
Desta maneira, a fronteira entre o relato objetivo e a narração 
subjetiva era tida britanicamente como uma posição de respeito ao 
leitor [...](MELO, 2006:38). 

 
   Hoje, a discussão sobre a objetividade é tida como mito. No entanto, para Clovis 

Rossi, repórter especial e colunista da Folha de São Paulo, a imprensa ainda nutre o 

mito da objetividade porque o jornalismo é uma “batalha para conquista das mentes e 

corações” (1980:7-13, apud MELO, 2006:39). O conceito de objetividade virou 

sinônimo de verdade absoluta, e, sob esse rótulo, os jornais procuram angariar a 

confiança e credibilidade de seus leitores. 
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Clovis Rossi, ainda afirma que o padrão da objetividade procede, também, dos 

Estados Unidos, e a imprensa brasileira assimila esse padrão. Portanto, é de esperar que 

a revista Veja – que é inspirada segundo o formato das norte-americanas Time e 

Newsweek  – procure transparecer objetividade, neutralidade e imparcialidade. Assim as 

matérias veiculadas pela revista são, a priori, dirigidas tanto para as mulheres como para 

os homens, salvo algumas exceções.   

As perguntas que nos intrigam são: serão a mulher e o homem realmente 

tratados com imparcialidade? A representação da mulher construída nas páginas da 

revista Veja é homogênea e não contraditória, dessemelhante das representações feitas 

pelas RFs?  As matérias de fato são dirigidas para ambos os sexos, mas a imagem da 

mulher é normalmente estampada em assuntos que historicamente ou tradicionalmente 

lhes interessam como: moda, dieta/ saúde, consumo e fitness. Em outros campos, é a 

imagem masculina que é mais usada. 

É interessante observar esses ‘pequenos’ aspectos porque ao viver a nossa vida, 

ou segundo Giddens (2002:39) “seguir em frente” nas situações impostas pela vida, 

reproduzimos, em parte, convenções sociais, assim perpetuando certas tradições (e 

crenças hegemônicas). “A conscientização reflexiva nesse sentido é característica de 

toda ação humana” (GIDDENS, 2002:39), e é por esta razão importante refletir sobre as 

convenções impostas à mulher como sujeito social: os papéis impostos a ela e os 

assuntos reconhecidos como ‘interesses femininos’. Estes elementos são decisivos para 

moldar a identidade da mulher, e manter a representação do gênero feminino ligado a 

símbolos e significados que pertencem à tradição.        

Na revista Veja de 14 de maio de 2008, ano 41  nº 19, o artigo intitulado “Elas 

são para sempre” trata da pesquisa realizada no Instituto Karolinska, em Estocolmo, na 

Suécia. A pesquisa revela que o número de células adiposas é definido até os vinte anos 

de idade, depois dos vinte anos nada é capaz de diminuir a quantidade de adipócitos. 

Isso significa dizer que ao emagrecer, depois dos vinte anos, os adipócitos apenas 

perdem o volume, mas continuam no corpo humano. 

O artigo segue informando que uma pessoa de peso normal tem de vinte a trinta 

bilhões de células adiposas, enquanto que os gordos possuem de sessenta a oitenta 

bilhões, e a quantidade acumulada de células adiposas nos primeiros vinte anos de vida 

é determinada pela genética e pelos hábitos. Não raro, desde cedo, as pessoas cultivam 

dietas pouco balanceadas, estima-se que 75% das crianças roliças tornem-se adultos 

obesos.  
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Segundo o artigo, a puberdade é o período mais propício para a proliferação das 

células adiposas, e, embora estas sejam fundamentais nesta época, pois são elas 

responsáveis pelo desenvolvimento do organismo, quanto maior o número de adipócitos 

adquiridos nessa fase, mais difícil será a luta contra a balança no futuro. Depois dos 

vinte anos, os excessos alimentares aumentam as células de gordura – isso significa ter 

“barrigas salientes e coxas roliças” (p.130).  

Embora o artigo não seja explicitamente direcionado para a mulher, é a imagem 

desta que o ilustra, observe o exemplo 9. Ela é introduzida do seguinte modo: “Um 

artigo publicado na revista Nature traz a mais fascinante explicação para um dos 

maiores tormentos das pessoas – a dificuldade de emagrecer e de manter o novo peso” 

(grifo meu) (p.130). É socialmente aceito e sabido que a preocupação com peso/ 

emagrecimento faz parte do universo feminino e, a matéria (como já mencionado) 

ilustra o assunto com a imagem de uma mulher – o que ratifica que a matéria visa, 

sobretudo, ao publico feminino. 

 

(Exemplo 9)  

 
 

 



 

 75

Ou seja, mesmo que não fique explicito que o artigo é direcionado para a 

mulher, é esta representada por uma de suas preocupações: o peso (ou a aparência). Ao 

estampar uma mulher para ilustrar o artigo, a revista ratifica a opinião hegemônica de 

que é a mulher quem se preocupa com o corpo e assuntos relacionados à estética. 

Semelhante a esta, o mesmo número da revista Veja, de 14 de maio ano 41 nº19, 

traz outra matéria intitulada: “Malhação futurista” – sobre o aparelho Wii Fit, que 

“transforma a sala em academia de ginástica” (p.142). Esta matéria, assim como a 

anterior, relaciona a imagem feminina novamente a assuntos que dizem respeito à 

estética e à beleza.  

Enquanto que os videogames são considerados um estímulo ao sedentarismo – 

considerado um “passo firme na direção da obesidade e outros problemas de saúde”, 

essa afirmação já aponta que o uso do aparelho é um remédio para quem se preocupa 

com a saúde e com a beleza corporal – o aparelho Wii, lançado em 2006, transforma o 

corpo humano em joystick. Ele “exige que o jogador saia do sofá para dar raquetadas 

em bolas de tênis ou cabecear bolas de futebol virtuais” (p.142). O Wii Fit é uma 

academia doméstica de ginástica, oferece diversas atividades como: ioga, ginástica, 

aeróbica e localizada. Em nenhum momento a matéria é explicitamente dirigida às 

mulheres, porém as atividades citadas pela revista, que são oferecidas pelo aparelho 

(ioga, aeróbica, ginástica e localizada), são atividades, geralmente, realizadas pelas 

mulheres na academia.   

O artigo segue explicando como funciona o aparelho: “ele consiste num tablado 

eletrônico que responde à pressão, propõe sequências de exercícios com base em 

informações como peso e idade, e corrige a postura e os movimentos do usuário. Além 

de queimar gordurinhas de nerds [...]” (p.142). Depois de dadas as devidas explicações, 

o texto segue com o processo de criação do aparelho – “a ideia de levar o usuário a se 

mover como se estivesse no cenário do jogo começou a ser explorada na década de 

90...” 

Para testar o Wii Fit, a Veja solicitou a participação de Solange Frazão (modelo, 

atriz e professora de ginástica, a sua imagem no Brasil está associada a dos personal 

trainers).  

O artigo sutilmente é dirigido para a mulher, mas principalmente, assim como o 

primeiro, os artigos analisados ratificam a relação mulher/ preocupação estética. E por 

ser este um assunto tradicionalmente ligado aos interesses femininos, esses artigos 

auxiliam na (re)construção da identidade tradicional da mulher. 
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(Exemplo 10) 

 
 

 

Podemos afirmar que a matéria dirige-se, especialmente, para a mulher porque, 

primeiramente, ao mencionar as atividades oferecidas pelo Wii Fit, todas elas são, 

normalmente, praticadas por mulheres nas academias de ginástica, em segundo lugar é a 

imagem da mulher usada para ilustrar o texto, não só a imagem de Solange Frazão, 

como também as imagens que estão numa tela, simulando o uso do aparelho, observe o 

exemplo 10. 

O texto e as imagens agregadas ao artigo, reforçam a ideia do interesse feminino por 

assuntos que estão em volta do tema beleza. Esse tipo de associação constante – a 

mulher/assuntos estéticos – cristaliza a ideia de que os interesses femininos estão 

ligados intimamente com o universo da aparência. É importante dizer que esses temas 

são encarados pela sociedade como assuntos de futilidades. Portanto, a pergunta – é de 

maneira inocente e sem grandes consequências que a imagem da mulher está associada 

a assuntos de beleza, ou a assuntos ‘fúteis’? – pode ser reveladora, no que diz respeito a 

como ainda a mulher é encarada pela sociedade.  
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(Exemplo 11) 

 
 

Alguns poderiam argumentar que a imagem da mulher está, na verdade, 

associada à saúde. Mas, esse seria um pensamento enganoso. Nas duas matérias citadas, 

a saúde é apenas um tema circunvizinho, o tema realmente tratado é a beleza. A capa da 

revista Veja, onde se encontram as matérias observadas, trata a saúde e a dificuldade de 

custear os avanços da medicina. Neste caso, onde de fato o assunto é a saúde, é a 

imagem do homem que está estampada, observe o exemplo 11. 

Para ratificar o que é dito – que a imagem feminina é, demasiadamente, 

associada a assuntos como beleza, fitnees, e etc – proponho dar atenção aos números da 

revista Veja que são especialmente dirigidos à mulher. Essas revistas são números 

especiais que têm como público alvo a mulher. 
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(Exemplo 12) 

 
 

Na Revista Veja Especial Mulher, de maio de 2006, sob o artigo intitulado “Esta 

mulher tem 50 anos!”, trata-se a relação entre boa forma e saúde – assim como nos 

artigos anteriores, o assunto saúde é secundário, sendo o primário a estética. O texto 

inicia fazendo a seguinte comparação: “Há quem diga que manter uma boa forma é 

como pagar um consórcio de carro. Faz-se um grande investimento antes para usufruir o 

benefício tempos depois” (p.95). Esse seria um dos motivos apontados pela revista de 

por que muita gente acha a ginástica desestimulante – além da preguiça, os resultados 
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demoram a aparecer e ainda é preciso tempo livre. No entanto, o esforço compensa, e 

para confirmar isso a matéria expõe alguns dados: a perda de músculos, força, osso e até 

de altura se acentuam com a idade, essa regressão se inicia aos 25 anos – a mulher 

começa a ter sua capacidade aeróbica reduzida de 1% a 2% a cada ano. Aos 35 anos, há 

uma perda de 140 a 170 gramas de massa muscular por ano, e aos 45 anos, na pré- 

menopausa, as alterações se aceleram. O ápice acontece aos 55 anos. Os dados 

numéricos são um incentivo para se iniciar as atividades físicas; outro incentivo, esse 

visual, é a mulher que ilustra a matéria e dá sentido ao título – mesmo aos 50 anos exibe 

um corpo bem torneado, reafirmando que as atividades físicas têm seus benefícios. Note 

o exemplo 12.  

O artigo continua dizendo que, mesmo tendo bons hábitos alimentares e 

praticando regularmente atividades físicas, o envelhecimento é certo e irreversível, mas 

a medicina estética avançou significativamente para reverter parte do processo. Observe 

que a preocupação central não diz respeito à saúde, mas sim aos sinais de 

envelhecimento e a como reduzi-los, ou seja, à beleza ou estética.   

Segundo o artigo, “não se trata só de cultivar um corpo malhado para poder 

desfilar de biquíni de lacinho em companhia da sua filha adolescente. É muito mais que 

isso. Ao estimular sua estética corporal e a resistência física, a mulher melhora a alta 

estima, sua produtividade e capacidade de trabalho”. O trecho fala dos resultados 

benéficos de se ter um “corpo malhado”, e, embora afirme que não se trata apenas disso, 

é exatamente isso, ter um “corpo malhado”, que proporciona os benefícios citados. Ou 

seja, no fim das contas, mesmo que o artigo procure dissimular sua real pretensão com 

informações biológicas, o texto e as imagens deixam claro o verdadeiro objetivo do 

artigo: um incentivo às atividades físicas e os benefícios estéticos relacionados com 

isso.  

Outros benefícios citados pela revista: “o exercício físico regular também 

aprimora o desempenho sexual e aumenta a expectativa de vida”. Complementa 

afirmando que “independentemente da idade, nunca é tarde para começar a se exercitar. 

Não há prejuízos, só ganhos [...] o segredo é descobrir do que se gosta”(p.95). Para essa 

tarefa a matéria elaborou uma série de possíveis atividades levando em conta as diversas 

fases da vida da mulher, a saber: aos vinte e cinco anos, aos trinta e cinco, aos quarenta 

e cinco, aos cinquenta e cinco e aos sessenta e cinco, como o exemplo 13 demonstra.  
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(Exemplo 13) 

 
 

Primeiramente, há uma explicação do que acontece com o corpo na idade em 

questão, depois os exercícios recomendados para a mesma fase e, logo após, uma 

descrição da representante da fase.  

Esses artigos estão sendo discutidos porque todos eles, de alguma forma, tratam 

a mulher e a relacionam, não raro, a assuntos como: beleza, estética, consumo, cozinha, 

dentre outros. Esses temas são universalmente aceitos como parte do universo feminino 

e essa relação constante ratifica a visão hegemônica sobre a mulher, manipula o 

conceito dos leitores a respeito do que significa ser mulher. Essas matérias, ao 

relacionar a mulher a assuntos considerados fúteis (estética e consumo), ratificam o 

discurso que reconstitui a identidade tradicional da mulher.      

Na Veja Edição Especial Mulher de junho de 2007, ano 40, ocorre algo 

semelhante: ao tentar falar sobre saúde, na verdade a revista trata da estética, na seção 

saúde: “como manter jovem um dos mais poderosos instrumentos de sedução: a voz. 

(grifo meu)”. Segundo o que informa a capa, a preocupação primeira do artigo é 

informar, não como manter saudável, mas sobre o que deve ser feito para preservar 

jovem a voz – poderoso instrumento de sedução. 
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Para a abertura do artigo intitulado “Para falar macio”, foi utilizada a imagem de 

Rita Hayworth cantando em “Gilda” (filme estadunidense de 1946), com os seguintes 

dizeres: “Tratamentos de “estética vocal” ajudam a conservar a voz”. O artigo 

propriamente dito inicia-se deixando evidente que o assunto que será tratado é a beleza, 

e não a saúde: “personal trainer para um corpo firme, dermatologista para uma pele de 

porcelana, cirurgião plástico para os casos mais drásticos”, e continua com a seguinte 

pergunta: “a que outros profissionais a mulher pode recorrer para parecer mais bonita e 

mais jovem?” (grifo meu) (p.41). Se já não estava claro que o artigo focaria sobre a 

beleza e a juventude, a pergunta transcrita não deixa margem para dúvidas e 

questionamentos. 

A pergunta transcrita dá abertura para ser discutido o assunto da voz e de como 

mantê-la jovem. A que outros profissionais a mulher pode recorrer: à fonoaudióloga, ela 

cuidará da voz – “uma das mais poderosas ferramentas de sedução” (p.41), como 

comprovado no estudo publicado pelo jornal americano, em 2004, Evolution and 

Human Behavior . Ao qualificar a voz como arma para sedução, a matéria justifica o 

porquê o assunto é de importância e deve ser dada a devida atenção, e para dar peso a 

justificação é citado um estudo cientifico realizado sobre o assunto que comprova o que 

está sendo dito. O texto segue informando que a voz é especialmente eficiente entre os 

vinte e cinco e quarenta e cinco anos de idade, “a partir daí, os processos como atrofia 

dos músculos que formam as cordas vocais, perda da elasticidade de seus ligamentos, 

inchaço e calcificação das cartilagens da laringe vão fazendo com que a voz perca 

velocidade, potência e, em alguns casos, comece a apresentar leves tremores” (p.41). A 

fonoaudióloga Carla Martins, ao falar sobre as alterações na voz e no aparelho vocal, dá 

mais motivos para se prestar atenção a essa ferramenta, não raro, esquecida ou deixada 

em segundo plano.  

 Conforme o artigo, as alterações são normais nos períodos menstruais e de 

gravidez, no entanto as mudanças mais importantes e, principalmente, permanentes, 

acontecem durante a menopausa, para quase 50% das mulheres. Os fonoaudiólogos, 

antes preocupados exclusivamente com distúrbios da fala e da audição, hoje também 

dão atenção à estética da voz. Os tratamentos estéticos têm como objetivo “minimizar 

os efeitos do tempo, dos hormônios e do tabagismo” para deixá-la mais “bonita, fluida e 

agradável” (p.41). O tratamento consiste em exercícios que envolvem a respiração e a 

pronunciação dos “sons facilitadores”: 
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(Exemplo 14) 

 
 

A ilustração dá uma explicação prática de como é o tratamento, e oferece a 

oportunidade de fazê-lo em casa. Além disso, a revista ilustra e dá dicas do que é 

prejudicial e do que é benéfico para a conservação da voz. Note o exemplo 15: 

 

(Exemplo 15)  
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(Continuação Do Exemplo 15)  

 
 

No mesmo número da revista Veja Especial Mulher, de junho de 2007, ano 40, a 

carta ao leitor é muito interessante e digna de atenção. Essa seção é, normalmente, uma 

prévia do que será tratado por toda a revista, e expõe, também, o foco que será dado nas 

matérias publicadas – são características específicas do gênero. 

O título dado à carta ao leitor é “Feminino moderno” – desta maneira, podemos 

supor que a revista dispensará esforço para representar a mulher moderna e os temas 

que dizem respeito a esse sujeito. Como a revista representa a mulher moderna? Afinal 

de contas o que é ser uma mulher moderna? Observarei algumas seções da revista com a 

finalidade de refletir sobre a mulher, travestida, segundo a revista, de modernidade.  

Retornando à carta ao leitor, o texto é introduzido da seguinte forma: “Esta 

edição especial de Veja escapa da armadilha de focar em ‘assuntos de mulher’. Feita 

especialmente para a leitora, a revista está cheia de assuntos que interessam à mulher”. 

Poderíamos apontar uma aparente contradição nesse trecho recortado: a revista escapa 

de “assuntos de mulher”, e, ao mesmo tempo, há a afirmação de que a revista está cheia 

de assuntos que interessam à mulher. Os assuntos que interessam às mulheres não são 

assuntos de mulher? Como havia dito, há uma aparente contradição. Podemos nos 

perguntar quais são os assuntos tidos e aceitos como “assuntos de mulher”. A resposta 
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seria: beleza, rejuvenescimento, dieta, fitness (ou seja, estética de maneira geral), moda, 

culinária, dentre outros. Todos estes são encarados socialmente como assuntos 

supérfluos ou fúteis. Desta forma, chamar a todos estes de “assuntos de mulher”, sendo 

estes reconhecidos como temas fúteis, é relacionar a mulher à futilidade, isto é, a 

expressão tem caráter pejorativo e reforça a relação mulher/ futilidades.  

A pergunta que resta é: quais assuntos, então, interessam às mulheres modernas 

se não são os “assuntos de mulher”? A pergunta será respondida ao longo das 

considerações sobre a revista. 

A carta ao leitor continua dizendo que “a edição acrescenta aos assuntos 

obrigatoriamente femininos temas que hoje em dia mexem com as mulheres. O objeto 

da reportagem de abertura da revista e pano de fundo de boa parte das páginas seguintes 

é o futuro, conceito que a evolução transformou em território feminino” (p.18). O trecho 

deixa o texto confuso, ora trata os “assuntos de mulher” de maneira pejorativa e afirma 

que escapará destes, ora informa que abordará assuntos interessantes para as mulheres 

modernas (deixando a entender que os assuntos antes relacionados ao universo feminino 

não mais são pertinentes, ou de interesse) e, ora diz que falará também sobre assuntos 

obrigatoriamente femininos. A pergunta antes formulada permanece: quem é a mulher 

moderna e quais os assuntos lhe dizem respeito, ou a interessam?  

Ainda na carta ao leitor, a seção informa que para exemplificar o futuro que a 

mulher está construindo, e o inverso também, que mulher está sendo construída pelo 

futuro, “Veja escolheu a atriz Angelina Jolie, uma mulher que vive agora ao conciliar 

uma carreira extraordinária com uma família [...]” (p.18), e complementa, apontando 

algumas das características que fazem da atriz um exemplo da mulher do futuro: “a 

independência, o poder e a autenticidade de Angelina justificam nossa escolha. 

Sobretudo ela se justifica pelo fato de nossa heroína ter os olhos voltados para o mundo 

real, que ela tenta melhorar com compaixão e bravura” (p.18).     

O trecho aponta algumas das características da mulher moderna: ter a 

capacidade de conciliar a carreira e a família, ser independente, ter poder e 

autenticidade e ser engajada em projetos sociais. Isto é, se travestir de múltiplas 

identidades: mãe e trabalhadora, ou seja, a identidade do futuro é a identidade da mulher 

multifacetada15. Para maiores esclarecimentos podemos deter mais atenção no perfil, 

feito pela revista, da atriz Angelina Jolie.     

                                                 
15 Esse assunto, ‘a mulher multifacetada’, será tratado com mais detalhes no próximo capítulo. 
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Primeiramente, já na capa, a revista aponta a atriz como uma espécie de 

precursora da “mulher do futuro”, note: “o que ela já tem da mulher do futuro e que 

todas teremos”. A seção onde se encontra o perfil da atriz é intitulada “Para onde 

vamos” – um título sugestivo – adicionado ao título do artigo “A mulher do futuro”, 

poderemos, desta forma, tomar a atriz como modelo da mulher moderna. Para ratificar o 

que foi dito, ao lado da foto de Angelina há os dizeres: “Eleita a segunda mulher mais 

influente do mundo, a atriz Angelina Jolie é a cara dos novos tempos” (p.22). 

“Sex symbol, vírgula. Ao doar tempo, imagem e dólares a refugiados e órfãos, a 

atriz Angelina Jolie sintonizou o espírito da época e chamou os flashes para além de 

seus atributos protuberantes” (p.23). O início do artigo já aponta algumas características 

das identidades da mulher moderna veiculada pela revista: imagem atraente mais 

engajamento social. Angelina é apontada pela revista Time como a segunda mulher mais 

influente do globo, estando abaixo apenas de J.K. Rowling, escritora de Harry Potter. 

Outras características da atriz: ex-modelo e ex-usuária de drogas, ganhadora de três 

globos de ouro e encabeça a lista da filantropia, foi destaque na edição da revista Time 

dedicada a gente “que transforma o mundo com seu poder, talento e exemplo 

moral”(p.23).  

Sua biografia contém elementos controversos: “ela extrapola, choca e ao mesmo 

tempo mostra que pode ser careta, ter um homem só, filhos, fazer o bem para si e para o 

mundo. Não tem medo do olhar alheio, é autêntica” (p.23). Ainda sobre a atriz, “sexy 

sem ser vulgar, Angelina concentra a versatilidade do papel feminino contemporâneo. 

Suas mil faces não deixam espaço para a imagem certinha [...] Enfim uma heroína de 

carne e osso” (grifo meu). O trecho transcrito ressalta dois elementos: primeiro, recusa a 

imagem de certinha: ao mesmo tempo que foi um ex-usuária de drogas, é capaz de 

envolver-se em projetos filantrópicos, e, segundo: apresenta “mil faces”ou é “versátil”. 

Para dar mais consistência à ideia, observe:  

A identificação de Angelina com o século XXI vai da aparência 
simples à essência complexa – mas esqueça a imagem da mulher 
maravilha. Guerreira e frágil, a diva ambígua constrói, com um velho 
coração maternal, uma nova família multirracial. Mãe adotiva do 
cambojano Maddox, do vietnamita Pax e da etíope Zahara, e mãe 
biológica de Shiloh, sua filha com o maridaço, Brad Pitt, a mulher de 
nome e rosto de anjo tem o corpo todo tatuado. Hoje, qualquer 
patricinha tem. Mas ela tem também cicatrizes de automutilações a 
faca, lembrança de um passado bem punk. A cara do futuro” (Revista  
Veja edição Especial Mulher, ano 40, p. 23).   
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A citação diz muito sobre o que se acredita ser a mulher do futuro, ou a mulher 

moderna, segundo a revista. Primeiro, ressalta-se o caráter versátil de Angelina Jolie, e 

podemos transportar essa característica para a mulher moderna – não só esta, mas todas 

as apontadas para a atriz. Ela encarna diversos papéis, ou diversas identidades: mãe (e 

dona de uma família multirracial), esposa, mulher influente, atriz, ex-modelo, ex-

usuária de drogas e filantropa. Sem relação com a mulher-maravilha, que não possui 

defeitos. É guerreira, mas é frágil, haja vista ser ex-viciada em drogas e ter marcas de 

automutilação. A mulher moderna tem essência complexa. 

(Exemplo 16) 
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Já que a mulher moderna é complexa, refletir sobre o que a mulher moderna 

quer (seus desejos) e quais assuntos a interessam pode dizer muito a respeito de suas 

identidades. Para pensar sobre esses questionamentos, sugiro prestar atenção à capa da 

edição analisada, que antecipa quais assuntos serão tratados, e, consequentemente, 

sugere quais são os assuntos que hoje interessam às mulheres. Logo em seguida, 

podemos voltar a nossa atenção para a matéria intitulada “O que querem as mulheres”.   

Observe a capa da revista Veja Edição Especial Mulher de junho de 2007, ano 40, 

exemplo 16. 

A capa estampa o rosto da atriz Angelina Jolie, da qual já falamos – que, 

segundo a revista, é o modelo da mulher do futuro. Os assuntos abordados logo na capa 

são: sexo; saúde (falamos também sobre essa seção – como manter a voz jovem, na 

verdade o tema abordado está mais ligado à estética que a saúde); dieta (sobre 

emagrecimento, mais uma vez o tema está relacionado à estética); celebridades (no 

caso, Kate Moss, nome importante da moda, poderíamos classificar o tema ou como 

celebridades ou como moda); e, por último, ginástica. Na carta ao leitor, vimos que a 

revista se propunha a fugir de “assuntos de mulher”, mas são exatamente esses que são 

abordados. Podemos observar uma tensão entre a representação da identidade da mulher 

emancipada versus a identidade da mulher tradicional, assim como observamos também 

nas RFs. 

Os assuntos que estão no campo de interesse feminino dizem muito a respeito de 

suas identidades, pois sugerem o que é caro para estas e quais as máscaras desejadas 

pela mulher do século XXI, isto é, qual o estilo de vida almejado pela mulher moderna, 

quem ela quer ser, em que personagem ou personagens ela quer se transfigurar, e por 

último, mas não menos importante, nos fornecem pistas de como é a mulher encarada 

pela sociedade.  

No capítulo anterior, falamos sobre a política-vida e a política emancipatória de 

Giddens (2002), que nos ajuda a refletir, especialmente a primeira, como as nossas 

decisões de consumo e de comportamento interferem na identidade que construímos. “A 

política-vida é uma política das decisões da vida” (GIDDENS, 2002:198). E estas 

decisões “afetam a própria auto-identidade” (GIDDENS, 2002:198). Note: 
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Tabela de Giddens (2002: 198) 

Política emancipatória Política-vida 

1. Libertação da vida social das amarras 

da tradição e do costume. 

1. Decisões políticas que derivam da 

liberdade de escolha e de poder gerador 

(poder com capacidade transformadora). 

2. Redução ou eliminação da exploração, 

desigualdade ou opressão. Interesse na 

distribuição do poder/ recursos. 

2. Criação de formas moralmente 

justificáveis de vida que promovam a 

auto-realização no contexto da 

interdependência global. 

3. Obedece a imperativos sugeridos pela 

ética da justiça, da igualdade e da 

participação. 

3. Desenvolve uma ética relativa à 

pergunta “como devemos ser?”, numa 

ordem pós-tradicional e contra o pano de 

fundo das questões existenciais.  

 

Enquanto que a política emancipatória ocupa-se com a eliminação da 

exploração, da desigualdade e da opressão (assuntos que dizem, também, respeito à 

mulher, visto que a identidade feminina está sempre sendo (re)construída lado a lado 

com a masculina), a política-vida ocupa-se das decisões e estilos de vida (que muitas 

vezes, são refletidos pelos assuntos de interesse de um grupo), e, principalmente, como 

mostra a tabela, se preocupa com a pergunta “como devemos ser?”.  

Desta maneira, ao tratar a beleza, dieta, estética como assuntos exclusivos da 

mulher, a revista ratifica a identidade tradicional da mulher – esta diz respeito aos 

antigos papéis assumidos pela mulher e ignora outros interesses femininos e os outros 

papéis conquistados. Em outras palavras os discursos midiáticos usam o seu poder sobre 

os seus leitores, manipulam a visão que a sociedade tem da mulher (inclusive a visão 

que a própria mulher tem de si) e reproduzem o conceito hegemônico do que significa 

ser mulher.  

 

 

  A MULHER NAS SEÇÕES DA REVISTA VEJA: SOB O OLHAR DA 

EMANCIPAÇÃO (OU A IDENTIDADE DA MULHER EMANCIPADA) 

O exemplo dado na revista Veja da atriz Angelina Jolie nos oferece pistas sobre 

o que é ser uma mulher moderna: aquela que conjuga diferentes papéis e atividades, a 

saber: mãe, esposa, engajada socialmente e possui carreira de sucesso.  
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Em outra edição da revista Veja Especial Mulher, maio de 2008, os assuntos 

tratados tomam outro foco. A carta ao leitor deixa claro o propósito da edição: “mostrar 

como as mudanças na condição feminina foram registradas e analisadas pela revista” 

(p.6). Ao tentar acompanhar a evolução da mulher e os papéis femininos dentro da 

sociedade, os artigos estão mais inclinados a construir a identidade da mulher 

emancipada. As matérias da revista mostram como “a luta política lhe deu espaço na 

vida pública e no mercado de trabalho” (p.6). Além disso, os avanços da medicina 

propiciam à mulher mais controle sobre o seu próprio corpo, no que diz respeito à 

gravidez e à sexualidade: esses assuntos estão dentro da política-vida e, 

consequentemente, alteram a identidade.   

 

(Exemplo 17) 

 
 

No artigo “A mulher em revista”, presente na revista Veja Especial Mulher de 

maio de 2008, retrata-se “A evolução feminina em quatro décadas de existência de 

Veja” (p.92). São tratados assuntos tais como: “Menos filhos, mães no trabalho” – título 

de uma matéria de 5/6/1991 – o título já remete a adesão da ‘mulher mãe’ à mulher 

trabalhadora e informa que as mulheres no mercado de trabalho causaram uma 

revolução na estrutura familiar: a chefia é assumida por ambos os sexos, tanto homens 

quanto mulheres, e as famílias, hoje, contam com um menor número de filhos. “A 
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mulher no trabalho” – matéria de 12/10/1977 – retratou mudanças comportamentais: do 

preconceito à participação no mercado de trabalho. Para ilustrar a participação feminina 

no trabalho, a foto mostra uma mulher negra dirigindo um ônibus, note o exemplo 17. 

O exemplo 17 merece atenção porque ao tratar a mulher e o trabalho, 

geralmente, faz-se referência a carreiras desempenhadas pela classe média para cima: 

advogada, médica e etc. Esta, portanto, foge à regra. Em “A mulher descasada”, 

consequência, do sucesso do seriado Malu Mulher, a matéria de 18/7/1979 trata a 

‘mulher separada’ e a liberdade de escolha de manter-se ou não casada. Em “Eu fiz 

aborto”, 17/9/1997, a revista colocava em xeque assuntos tabus como o aborto e trazia 

depoimentos de famosas, como Hebe Camargo e Elba Ramalho, que o praticaram. Em 

“Gravidez sem casamento”, motivada pelo exemplo da apresentadora Xuxa, a Veja 

falou, em 17/12/1997, sobre ser mãe solteira. As matérias giram em torno da política-

vida e da política emancipatória, uma vez que elas garantem à mulher mais soberania 

sobre seus corpos e rompem com barreiras e tabus sociais.  

Os artigos centralizam as identidades femininas: mãe (solteira ou casada), estado 

civil (casada, separada ou solteira), trabalhadora, dona de seu próprio corpo (a 

possibilidade do aborto, de gravidez sem casamento, de gravidez após os 40 anos de 

idade). Nota-se, portanto, que não são apenas apontados os papéis da mulher, mas a 

evolução destes. 

No capítulo sobre a teoria da identidade, vimos que uma das estratégias para 

construir a identidade é por meio de oposições binárias, ou seja, construir uma 

identidade X em oposição a uma identidade Y. No caso, construir a identidade feminina 

por meio da oposição mulher versus homem. Na revista Veja especial Mulher de maio 

de 2008, o artigo intitulado “Iguais, Jamais” usa essa estratégia. O título já denuncia que 

o artigo refletirá sobre a diferença dos gêneros.  

Na introdução é contada a história bíblica de Ló, que ao fugir de sua cidade 

destruída por fogo e enxofre, não devia – ele nem seus familiares – olhar para trás, mas, 

a mulher de Ló desobedeceu a ordem e, como castigo, foi transformada em uma estátua 

de sal. “Nada mais natural que tivesse sido a esposa – e não Ló – a se render à 

curiosidade, se considerarmos que, segundo a ciência, as mulheres têm olfato, audição e 

visão periférica mais apurados que o dos homens” (p.18). Com base em uma 

informação científica, vale ressaltar que a informação faz parte de um senso comum: 

acredita-se que a mulher é naturalmente mais curiosa que o homem, o artigo já começa 

a delinear as diferenças entre homens e mulheres, e, consequentemente, a moldar a 
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identidade feminina. Antes de dar continuidade, é importante dizer que é preciso cautela 

ao justificar diferenças de gênero com base na ‘ciência’; Beauvoir (1980:25) havia 

alertado sobre o perigo de se tentar “encontrar na biologia uma justificação desse 

sentimento”. A filósofa refere-se à carga pejorativa do termo fêmea em oposição ao 

termo macho, ou seja, da relação homem versus mulher. 

 O artigo continua afirmando que “além do folclore e das piadinhas sexistas, a 

neurologia, a fisiologia e a psicologia confirmam que homens e mulheres são 

efetivamente muito diferentes”, e essas diferenças não estão apenas nos sentidos, mas 

“no modo como compreendem o mundo e interagem com ele” (p.18). Essas diferenças 

são refletidas na vida prática, financeira e profissional de ambos. A Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) mediu o desempenho de 400.000 

estudantes, e chegou a seguinte conclusão: 1. As meninas vão, em média, bem melhor 

do que os garotos em leitura e redação; 2. Os meninos vão um pouco melhor em 

matemática; e não há grandes diferenças entre o desempenho masculino e feminino nas 

ciências. Ou seja, “as mulheres têm maior capacidade de comunicação e não ficam 

muito distante dos homens em cálculos e ciências”, no entanto ainda é raro ver a 

“presença de mulheres nas diretorias de grandes empresas, nos altos escalões do 

governo e na vida acadêmica” (p.19). É interessante notar que as imagens das mulheres 

que são usadas para exemplificar a matéria são de Michelle Obama (advogada e esposa 

do atual presidente dos Estados Unidos, Barack Obama), Hillary Clinton (Secretária de 

Estado dos Estados Unidos), Dee Dee Myer (a primeira porta voz mulher da Casa 

Branca, durante o governo Clinton) e Amy Pascal (que comanda o estúdio da Sony). 

Todas estas têm grande evidência no cenário político e social. No entanto, o número de 

mulheres que alcançam tal evidência ainda está muito aquém do número masculino.  

 A pesquisa e, consequentemente, o artigo, ratificam a existência do contraste 

entre os gêneros, e comentam que o complicado é “achar que tais dessemelhanças 

representam superioridade de um sexo sobre o outro” (p.20).  Com base em dados da 

biologia e da ciência, o artigo reafirma que homens e mulheres são diferentes, mas, 

acrescenta no final, que “características ditadas pelos genes, foram e ainda são, 

selecionadas e moldadas pelo meio”. E “a igualdade entre homens e mulheres não é um 

atributo natural, mas um produto da cultura ocidental recente”. O artigo nos faz crer que 

a dessemelhança é natural, pois é um dado da natureza, transmitida e ditada pelos genes, 

enquanto que a igualdade é um dado social, criado pela cultura e conquistado pelas 

diversas sociedades.  
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Na matéria intitulada “Com 50 anos e sem patrão” – revista Veja de 9 julho de 

2008 ano 41, nº27 –, a mulher é representada segundo o ideal da mulher moderna. O 

subtítulo do artigo diz: “o número de pessoas que abriram negócios quando já poderiam 

se aposentar (ou pensar em) dobrou desde 2001, com bons resultados: suas empresas 

faturam mais e têm vida acima da média nacional” (p.90).  

 Conforme o artigo, os 50 anos marcam o início da contagem regressiva para a 

aposentadoria, no entanto, segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), em abril de 2008 um terço do grupo dos 50 atuava por conta própria, 

os outros 9% eram empregadores. Um dos exemplos apresentados de pessoas que deram 

uma guinada na vida profissional por volta dos 50 é o da niteroiense Elisa Santos Rosa, 

de 52 anos, formada em psicologia, que “dedicou mais tempo à família que à profissão” 

(p.90). Junto com seu marido, viveu em Buenos Aires e depois se estabeleceu em São 

Paulo. “Com os filhos já na universidade, Elisa decidiu que era hora de trabalhar para 

valer”. Note que o papel preponderante de Elisa era o de mãe, posto que sempre dedicou 

“mais tempo à família que à profissão”, mesmo sendo formada e tendo uma carreira. Ela 

apenas decidiu investir mais na carreira depois que seus filhos ingressaram na 

universidade. Até o momento, o papel de maior destaque que Elisa assumiu é o de mãe, 

no entanto, com a continuidade do artigo, sua representação é subvertida.  

Em 2006, ela depara-se com um produto que não era conhecido aqui no Brasil, 

mas que já tinha fama nos Estados Unidos: o adesivo decorativo de paredes. Assim 

surgiu a I. Stick, “que hoje conta com quatro quiosques em shoppings, espaço próprio 

nas três lojas da rede paulista Etna e um bem sucedido site de vendas, além de conceber 

decoração sob encomenda para empresas” (revista Veja de 9 de julho de 2008, ano 41 

nº27).   

A matéria é finalizada moldando os últimos detalhes da descrição da mulher que deu 

um giro de 180º em sua vida, com as palavras da própria Elisa: “não entrei no mercado 

para brincar. Montei uma empresa sem espaço para amadorismo, porque não tenho mais 

tempo para perder”. De mãe para dona de uma empresa bem sucedida – elementos que 

marcam a identidade da mulher multifacetada. 

Vimos até agora matérias que representam a mulher tanto calcada nos ideais da 

tradição quanto nos ideais da emancipação. Assim como as RFs, a revista Veja não 

representa a mulher de maneira homogênea, ao contrário, projeta o conflito permanente 

entre os seus diversos papéis sociais.    

 



 

 93

 

A MULHER NAS SEÇÕES DA REVISTA ÉPOCA 

A revista Época é uma das maiores revistas semanais publicadas no Brasil, pela 

Editora Globo. De acordo com a ANER (Associação Nacional de Editores de Revistas), 

tem circulação média estimada em aproximadamente 420 mil exemplares. Foi lançada 

em 25 de maio de 1998. Seu estilo é baseado na revista alemã Focus, que valoriza o 

padrão de imagem e gráfico da apresentação das reportagens. De acordo com o próprio 

site da revista (http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/1,,EMI5583-

15247,00.html), o seu objetivo é:  

É investigar e ajudar a entender o complexo mundo contemporâneo. É 
antecipar as tendências e captar o espírito do nosso tempo. É 
perseguir, toda semana, as principais notícias para delas extrair uma 
agenda de construção do amanhã. É aliar a força investigativa à 
capacidade analítica. É jogar luz no que há de mais relevante na 
atualidade, converter informação em conhecimento, transformar a 
confusão em clareza. 

Ainda no mesmo site, a revista faz uma lista com suas 11 crenças fundamentais, 

em que a terceira reza: “Acreditamos que é o nosso dever ter uma visão crítica dos 

problemas do Brasil e do mundo, antecipar os temas que ganharão relevância e também 

propor uma agenda de soluções para eles”. Passo agora a observar se os artigos 

encontrados na revista Época olham criticamente para participação feminina na 

sociedade e como ela (re)constrói a identidade da mulher.  

O Artigo, intitulado “As 100 melhores empresas para trabalhar: chega de 

perfumaria”, retirado da revista Época, de agosto de 2008 nº536, cita os serviços 

oferecidos por empresas que seriam do interesse da mulher: “serviços de manicure, 

cabeleireiro ou creche no local de trabalho” (p.104), para logo em seguida desmistificar 

a afirmação de que esses serviços seriam úteis e práticos para o dia a dia, mas, não é 

isso o que as mulheres realmente desejam dos seus empregadores. “Que ofereça as 

mesmas possibilidades de ascensão que os homens. Elas desejam ser reconhecidas por 

seu talento, não ser preteridas quando surgir uma possibilidade de promoção e ganhar o 

mesmo que seus colegas do sexo masculino... isso pode ser resumido numa única frase: 

igualdade de condições no trabalho” (p.104), isso, segundo a matéria, é o que realmente 

elas desejam. 

O artigo focaliza as mulheres no mercado de trabalho e nas dificuldades de 

atingir cargos de liderança; a participação feminina no mercado de trabalho em 1970 era 
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em torno de 18%, em 2002 passou para aproximadamente 50%, no entanto, ainda há um 

desequilíbrio entre a mulher e o homem quando se trata de cargos de liderança. Para 

Beatriz Zanella Fett, presidente da Business and Professional Women de São Paulo 

(entidade sem fins lucrativos que, dentre outros objetivos, trabalha pela ascensão das 

mulheres nos negócios), essa discrepância entre homens e mulheres, não só no acesso a 

cargos de liderança, mas também, no que tange a salários, não se trata de um problema 

cultural, mas de preconceito.        

 Isso não acontece em todas as empresas. A matéria mostra exemplos de 

mulheres que receberam os incentivos necessários das empresas em que trabalhavam e 

chegaram a altos cargos. Uma das experiências interessantes é o da executiva Gláucia 

Megna. Ela entrou na FedEx como secretária bilíngue, passou por várias áreas e cargos. 

Hoje, é gerente de contas globais de carga aérea para a América Latina. Esse 

crescimento foi resultado dos cursos que fez dentro e fora da empresa, entre eles um 

MBA com subsídio de 70% da FedEx.  

 A experiência merece atenção porque o artigo centraliza não só o papel social 

‘ser trabalhadora’ da mulher, mas também, outro papel social: ‘ser mãe’. Nas palavras 

de Gláucia: “Fiz o MBA quando estava grávida e meu filho nasceu durante o curso, por 

causa disso, tive que refazer uma das disciplinas no semestre seguinte, mas isso não me 

impediu de conquistar o diploma”. A maternidade, às vezes, encarada como empecilho 

para o crescimento da mulher na empresa, é tratada pelo artigo como mais um papel 

social da mulher. 

 A conclusão diz que mais mulheres então ganhando o mundo, e estas procuram 

se desvincular de rótulos como o de ‘sexo frágil’. O artigo imprime no caráter feminino 

qualidades antes atribuídas aos homens: “Em nossas reuniões, os homens sempre ficam 

surpresos com a coragem feminina (grifo meu) de gerar e colocar ideias ousadas em 

prática” (p.104).         

 O artigo representa a mulher em seu papel ‘trabalhadora’, mas nem por isso 

descarta outros papeis, como a ‘mulher mãe’. 

 A complexidade da vida moderna exige que assumamos diferentes 
identidades, mas essas diferentes identidades podem estar em conflito. 
Podemos viver, em nossas vidas pessoais, tensões entre nossas 
diferentes identidades quando aquilo que é exigido por uma identidade 
interfere com as exigências de uma outra. Um exemplo é o conflito 
existente entre identidade como pai ou mãe e nossa identidade como 
assalariado/ a. As demandas de uma interferem com as demandas de 
outra e, com freqüência, se contradizem. Para ser um “bom pai” ou 
uma “boa mãe”, devemos estar disponíveis para os nossos filhos, 
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satisfazendo suas necessidades, mas nosso empregador também pode 
exigir nosso total comprometimento. A necessidade de ir a uma 
reunião de pais na escola do filho ou da filha pode entrar em conflito 
com a exigência de nosso empregador para que trabalhemos até mais 
tarde (WOODWARD, 2009:32). 

       

 A identidade da mulher é representada por meio de ser ‘mãe’ e ‘trabalhadora’, 

isto é, múltipla. Woodward (2009) afirma que em alguma ocasião o papel ‘mãe’ irá se 

chocar com o papel ‘assalariada’. A matéria procura mostrar empresas que estabelecem 

políticas internas para que a mulher concilie ser mãe e ser trabalhadora. Mas, se 

prestarmos atenção à fala de Gláucia (a gerente da FedEx), ela faz referência a uma 

tensão entre os papéis sociais que assumiu: “Por causa disso (estar grávida), tive que 

refazer uma das disciplinas no semestre seguinte”. Fica claro que as diferentes 

identidades assumidas por Gláucia entraram em choque, e são, nesse sentido, 

contraditórias, mas não excludentes: “isso não me impediu de conquistar o diploma”.    

 A identidade feminina é, aqui, representada pelo ‘ser mãe e ser trabalhadora’, 

são ainda atribuídas à mulher qualidades como coragem (antes, sinônimo de 

masculinidade), ousadia e rechaça-se o símbolo do sexo frágil.        

As análises realizadas proporcionam meios para a reflexão: a revista Época e a 

Veja, assim como as RFs, constroem ora uma mulher ‘moderna’ – reconhecida pela sua 

competência no trabalho e em outros campos – ora constroem a mulher a partir daquilo 

que se julga ser do interesses destas – moda, beleza, fitness e etc. Isso significa dizer 

que as revistas ora apresentam a identidade da mulher emancipada, ora apresentam a 

identidade da mulher tradicional, assim como as RFs o fazem. Ou seja, tanto as revistas 

informativas quanto as RFs ora focalizam a mulher como companheira do homem, ora 

como rival; trabalhadora eficaz e capaz de ocupar cargos de liderança, antes ocupados 

apenas por homens.  

Os discursos midiáticos, sendo detentores de poder, pois são formadores de 

opiniões e guias de comportamento, manipulam o sentido do que é ser mulher. No 

entanto, os discursos derivam ora sob águas da emancipação – focam em assuntos 

polêmicos como aborto, a participação da mulher em atividades tradicionalmente 

masculinas que garantem à mulher mais autodomínio sobre as suas decisões e escolhas 

de vida – ora os discursos navegam nas águas da tradição e dão força a conceitos 

hegemônicos.   

Os textos analisados apontam para uma das características da identidade social: a 

contradição. Portanto, na tentativa de representar a mulher, tanto as RFs quanto as 
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revistas informativas são contraditórias, não apenas por causa de seus discursos, mas 

por causa da própria natureza da identidade. A última matéria analisada aponta para o 

tema seguinte, a mulher multifacetada.    
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CAPÍTULO 5 
 

A IDENTIDADE DA MULHER E A MÍDIA: OBSERVAÇÕES 
CONCLUDENTES 

  

Ao longo do trabalho procurei refletir sobre a identidade da mulher através da 

mídia impressa, nas revistas femininas: Claudia e Gloss, e em revistas informativas: 

Veja e Época. Esta reflexão oferece pistas para compreender como é a mulher encarada 

pela sociedade. 

Ao observar os textos, duas identidades femininas foram preponderantes e 

recorrentes na mídia, são elas: a identidade da mulher emancipada e a identidade da 

mulher tradicional. As duas identidades convivem dentro de uma mesma esfera: as 

mídias impressas. 

Essa convivência, ao contrário do que se pode presumir, não é pacífica. Ao 

contrário, ela é reflexo da tensão social entre o que se é estabelecido (ou hegemônico) x 

o que é inovador. É importante observar que quando as atividades e a vida social são 

organizadas segundo a tradição, ou pelo hábito rotineiro, falta-lhes a dinâmica da 

modernidade e, consequentemente, a reflexão e a mobilidade da identidade dos sujeitos. 

Quando isso acontece, isto é, quando as atividades e a vida social são dirigidas pela 

tradição, há uma confusão na distinção entre “sociedade” e “natureza”, posto que o 

comportamento social já está tão arraigado que é tido como ‘natural’ – significa afirmar 

que o comportamento hegemônico é encarado pelos sujeitos como algo ‘normal’ ou 

‘natural’.  

As atividades delegadas ao gênero feminino, que compõem a identidade 

tradicional desta (o ser mãe, esposa, dona de casa), eram tomadas como atividades 

‘naturais’ e exclusivas da mulher. Aquelas que não desempenhavam esses papéis 

sofriam exclusão e ‘torturas’ sociais. Desta forma, o ser mulher dentro da esfera da 

identidade da mulher tradicional é seguir os preceitos, papéis e comportamentos 

‘naturalmente’ femininos. Baseado nas análises feitas, há assuntos específicos que 

favorecem essa representação da mulher, a saber: amor, casamento e família. 

Segundo Giddens (2002), há uma diferença entre o hábito e a tradição. Nas 

práticas tradicionais, as atividades estão impregnadas de sentido de como as coisas 

devem ser feitas ou não devem ser feitas, ou seja, existe um porquê na obrigatoriedade e 

na organização das atividades. As tradições têm, também, além de sentido, carga moral 

que resiste à interferência do novo. Vale salientar que a tradição não é acumulo de 
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conhecimento passado, antes, é a organização do passado e do presente sob uma mesma 

norma fixada e aceita socialmente. Segundo Giddens (2002), a tradição é o processo de 

transmissão normativa de crenças, de práticas, dentre outros, de uma geração para outra 

na formação de uma sociedade. Essa transmissão liga as gerações, e impõe a estas 

compromissos com o que é estabelecido. E, principalmente, as tradições influenciam as 

ações das mais diversas gerações.  

O rompimento da tradição ocorre quando os sistemas sociais acompanham o 

‘projeto reflexivo do eu’ – termo cunhado por Giddens (2002) – ou seja, havendo 

mobilidade das identidades sociais, haverá também mudanças na organização social. 

Para alterar as normas fixadas como ‘naturais’ pelos sistemas sociais e abstratos, as 

tradições precisam ser rompidas. Na alta modernidade, os homens “tratam a natureza 

como um conjunto inerte de forças a serem atreladas para fins humanos”, 

consequentemente, a natureza “chega ao fim”, isto é, o mundo natural é dirigido pelos 

sistemas reflexivos da modernidade, ela é “coordenada e domesticada socialmente” 

(GIDDENS, 2002:154). 

Portanto, pensar sobre a alteração dos papéis oferecidos à mulher, ou na 

mudança das identidades destas, na representação ora da mulher tradicional, ora da 

mulher emancipada, significa observar também as mudanças sociais que impulsionaram 

as mudanças citadas. As análises oferecem base para averiguar o surgimento de uma 

terceira representação feminina. Mas, antes de tecer comentários sobre esta, vamos 

retomar algumas estratégias utilizadas para a (re)construção das identidades da mulher. 

Como já mencionado, o estudo das identidades da mulher nos revela uma 

tensão, dentro da sociedade, entre a tradição e a inovação. Os discursos das revistas 

analisadas mostra que ora a mulher é representada sobre o prisma da tradição, ora a 

mulher é representada segundo os parâmetros da emancipação e da mudança, mas que a 

sociedade está se encaminhando para um ponto de aparente equilíbrio (refiro-me aqui à 

terceira representação da mulher), vale ressaltar que este é um pseudo-equilíbrio, pois 

na organização social sempre emergem forças para desestruturar o aparente ‘equilíbrio’ 

alcançado.  

Ao longo das análises feitas, orientadas sob o ângulo dos conceitos que 

envolvem a ‘Identidade Social’, observamos estratégias usadas pelos discursos 

midiáticos tanto para manter e ratificar a identidade tradicional da mulher, como 

também, estratégias para romper amarras do passado e representar a identidade da 

mulher emancipada. Para revisar as estratégias mencionadas, observe:    
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(Exemplo 18) 

 
 

O primeiro exemplo encontra-se na revista Gloss de maio de 2009, nº 20. A 

figura refere-se a um texto já analisado nessa pesquisa, intitulado “Visão de macho”. A 

segunda ilustração diz respeito a uma propaganda veiculada pela revista Claudia de 

março de 2010, nº 3 ano 49, exemplo 19. A partir delas, revisaremos algumas 

estratégias usadas para se (re)construir a identidade feminina. 
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(Exemplo 19) 

 
 

 

Enquanto que o exemplo 18 faz referência à identidade da mulher tradicional, o 

exemplo 19 faz à identidade da mulher emancipada. No entanto, ambos se utilizam de 

estratégias semelhantes. No capítulo teórico sobre identidade social, vimos que para 

moldar uma identidade X é necessário que exista uma identidade Y bem definida e 

delineada, ou seja, o conceito de identidade está intimamente relacionado à diferença.  

No exemplo 18, a mulher é representada por Olívia Palito em contraste a Popeye 

e a Brutus – representantes da identidade masculina. Como já mencionado, a identidade 

é construída por meio de oposições binárias, no caso homem/mulher. A figura deixa 

claras algumas diferenças dos gêneros que são tomadas como verdade e quais são as 

expectativas sociais do que é ser mulher e do que significa ser homem: o segundo deve 

ter força física (os dois personagens masculinos estão levantando peso, enquanto que a 

personagem feminina apenas admira a força de ambos) e a primeira deve se apresentar 

frágil e delicada (observe a estrutura física da mulher – magra e delicada – em oposição 
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a estrutura física dos outros dois – robustos). A identidade da mulher tradicional, aqui, é 

ratificada a partir da oposição homem/mulher.  

Já no exemplo 19, a mesma estratégia é usada para ratificar a identidade da mulher 

emancipada. A figura remete a famosa foto do líder revolucionário comunista, observe: 

                                   

                                     (Exemplo 20)  

  
 

 

Além da própria figura feminina caracterizada como Che Guevara, a frase da 

propaganda, “Por que não?”, também aproxima a mulher da figura masculina 

representada. Che, conhecido pela participação em revoluções que tinham o objetivo de 

acabar com as desigualdades sociais, é posto como parâmetro para as mulheres. Líder, 

revolucionário, atento às causas sociais, são características que estão agregadas à figura 

de Che Guevara. E ao representar a mulher como Che, a figura também aproxima a 

mulher a essas características e a outros significados abstratos que acompanham essa 

comparação. A identidade da mulher emancipada é construída segundo parâmetros da 

política-vida, que diz respeito às decisões de estilo de vida, e da política emancipatória, 

esta diz respeito às oportunidades de vida.  
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O exemplo 19 ainda faz uso da estratégia de resgate do passado, já que se utiliza 

de uma figura histórica e dos significados agregados a ela, para se (re)construir a 

identidade feminina e propor um estilo de vida e de comportamento.  

Como já mencionado no capítulo “Identidade Social”, existe uma relação de 

significados abstratos entre a identidade e as coisas usadas pela figura representada. 

Observe que, no exemplo 18, enquanto Olívia Palito usa vestido, laço, babados e 

apetrechos que remetem ao universo particular e exclusivo da mulher, a segunda usa 

apetrechos que remetem à revolução, e, consequentemente, à mudança.  

Ambas as figuras usam estratégias semelhantes para (re)construir a identidade da 

mulher – estratégias que foram vistas com mais detalhes nos capítulos sobre análise do 

discurso midiático. Mas, as figuras têm objetivos distintos e representam a mulher de 

forma diferente. As duas representações dão pistas de como a mulher é vista pela 

sociedade: ora segundo parâmetros da tradição, ora segundo parâmetros da inovação, 

fruto da transição entre o velho e o novo.    

No entanto, as análises apontam para a presença de uma terceira representação 

da mulher, a esta chamarei, em complemento da classificação dada por Magalhães 

(2000), de Identidade da mulher multifacetada.  

 

  A IDENTIDADE DA MULHER MULTIFACETADA 

É antiga a ideia de subordinação da mulher: suas amarras remontam ao Éden. A 

condenação recebida por Eva foi: “terás desejo ardente de teu esposo e ele te dominará.” 

Desde então, a mulher tenta se libertar dessa dominação masculina sem abrir mão de 

sua feminilidade - o que, muitas vezes, resulta num novelo de papéis conflitantes 

assumidos e desempenhados por uma figura feminina de múltiplas faces. Mas, mesmo 

em sociedades que não reconhecem a condenação bíblica, a mulher não conseguiu 

escapar.                                                                                 

Na Grécia Antiga, um viajante desprevenido poderia deparar-se, à noite, com a 

figura mística e poderosa de Hécate, também conhecida como Trívia, a deusa das 

encruzilhadas. Não é um detalhe insignificante o fato de os gregos terem uma deusa 

(não um deus) para essa função – o que trato sob o título de “mulher multifacetada” 

ilustra bem isso. Assim como Trívia tinha diante de si sempre três caminhos possíveis, a 

mulher atual, multifacetada, assume diversos caminhos, inúmeros papéis sociais, que a 

caracterizam. Às vezes representada com três cabeças, Trívia tinha o poder de olhar em 

três direções: passado, presente e futuro e perceber amarrações que impediam o 
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progresso ou o avanço dos passantes rumo a seu destino final. A mulher, em seus 

múltiplos papéis, precisa lidar com esses impedimentos que vêm do passado, afetam o 

presente e anseiam alterar as possibilidades de futuro. Presa a algumas antigas 

ideologias, avança, a passos mais lentos do que poderia, rumo a uma pretensão futura de 

igualdade entre os sexos.  

(Exemplo 21) 

 
 

As análises, baseadas no estudo e na classificação de Magalhães (2000), a 

identidade da mulher tradicional e da mulher emancipada, mostraram como a mulher é 

representada pela mídia impressa – concluí-se que as revistas são, tanto as dirigidas para 

as mulheres como as informativas, destinadas para ambos os sexos, um meio para 

refletir sobre as estruturas sociais. Isto é, os discursos e as representações que circulam 

na sociedade, através das revistas, ganham vida no imaginário dos sujeitos sociais, e por 

sua vez, corporificam ideologias, valores e crenças sociais.  

No entanto, existem textos (presentes na revistas) que oscilam entre a identidade 

da mulher emancipada e a da mulher tradicional.  A classificação proposta por 

Magalhães (2000) parece não abarcar o universo feminino representado na mídia 

impressa. A identidade não pode ser vista como um quadrado, possuindo apenas um 

lado. É fundamental enxergá-la como um cubo, com 3 dimensões: altura, largura e 

profundidade, ou seja, a identidade é multifacetada. Olhar apenas um lado da figura 

Hécate, a deusa grega das 
encruzilhadas; desenhada por 
Stefhane Mallarmé em Les Dieux 
Antiques nouvelle mythologie 
illustrée (Paris, 1880). 
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geométrica é limitar a visão, mesmo que uma das faces (num texto) esteja mais 

evidente, isso não significa que ela não possui outras faces.    

Para tornar a classificação de Magalhães (2000) mais ampla e dar conta do 

universo das revistas, proponho a identidade da mulher multifacetada. Esta funde a 

identidade da mulher tradicional e a identidade da mulher emancipada. A mulher 

multifacetada une os papéis sociais tradicionais de esposa e mãe, com os papéis sociais 

da mulher emancipada e os ideais que esta prega, a saber: justiça, igualdade e 

participação.  

 

 A IDENTIDADE DA MULHER MULTIFACETADA NAS PÁGINAS 

DAS RFs 

A revista Gloss de Abril de 2009 nº19, no artigo “É agora ou nunca”, pode servir 

de exemplo para demonstrar a união da identidade da mulher tradicional com a 

identidade da mulher multifacetada. “Dividida entre o sonho de ser mãe e o de ver a 

carreira deslanchar? Tudo bem deixar para engravidar mais tarde, desde que se esteja a 

par das vantagens e desvantagens disso” (p.86). Já no início, a matéria expõe o desejo 

feminino de exercer dois papéis: o de ser mãe e o de ter sucesso na carreira. Geralmente, 

os textos que apresentam a mulher multifacetada apresentam, também, uma tensão entre 

os papéis que aquela assume na sociedade. As identidades entram em conflito, como foi 

dito no segundo capítulo: a identidade não forma um todo harmônico.  

O artigo continua com a experiência de Nina que, após ter o casamento marcado, 

marcou, também, uma consulta com um especialista: “É que tenho ovário policístico e 

meu ginecologista disse que posso ter dificuldades com a fecundação”. Por isso Nina 

decidiu que “se o especialista falar que tudo bem, vou esperar dois anos, mas se ele 

achar que o melhor é tentar engravidar já, topo abrir mão de todos os meus outros 

planos” (p. 86). O exemplo de Nina mostra claramente o conflito entre o papel de mãe e 

o de trabalhadora. Os papéis são, no ponto de vista de Nina, excludentes: ser mãe 

significa “abrir mão de todos os seus outros planos”. 

Segundo o artigo, as estatísticas em relação à gravidez e à idade adequada para a 

mulher engravidar é: “o ideal seria até os 22, mas sabemos que hoje a realidade 

feminina não condiz com o que seria ideal” (p.88). Tendo consciência da “realidade 

feminina” a revista propõe uma solução: a produção independente. A artista plástica e 

bailarina Sílvia Fasioli assim que soube que para engravidar, no futuro, precisaria de um 

tratamento, tentou engravidar, o mais rápido, do seu namorado, mesmo sabendo que 
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este não queria ser pai: “em respeito à vontade do meu ex, banquei criar minha filha 

sozinha, que hoje tem 1 ano” (p.88).    

Enquanto que o ser mãe está ligado à identidade da mulher tradicional, a 

produção independente, ou seja, o desvio do padrão patriarcalista da família, está ligada 

à identidade da mulher emancipada. A adição de ambos no texto resulta na identidade 

da mulher multifacetada. O texto trabalha com o conflito entre “o sonho de ser mãe e o 

de ver a carreira deslanchar”, isto é, com a tensão entre as identidades que a mulher 

assume na modernidade. No entanto, as figuras que a matéria expõe tendem para o 

“sonho de ser mãe”.  

(Exemplo 22) 
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(Exemplo 23) 

 
 

 
 

 

As figuras favorecem o papel de mãe, já que representam a felicidade feminina 

através do sorriso estampado na figura da mulher grávida e em sua volta objetos que 

remetem à maternidade. As frases presentes no exemplo enaltecem a gravidez: “uma 

gravidez é uma experiência única”, “é tão marcante”, “de tanta emoção”; a frase “às 

vezes... momentos difíceis também...” apenas fortifica o quanto é especial esse 

momento, posto que mesmo existindo momentos difíceis a experiência é “única” e 

“emocionante”, além de “que guarda uma surpresa no final”.  Enquanto que a gravidez é 

retratada positivamente, a segunda opção, “ver a carreira deslanchar”, não é em nenhum 

momento mencionado nos exemplos.  
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Outro texto que projeta a Identidade da Mulher multifacetada é “Mais mudanças 

à vista”, retirado da Revista Gloss de Maio de 2009. Ele primeiro descreve uma mulher 

emancipada: “Ocupando 60% das vagas nas universidades, as moças tomaram a 

dianteira. Parecem estar mais dispostas do que os rapazes a trabalhar seriamente e se 

tornarem financeiramente independentes de seus eventuais parceiros. Hoje em dia, para 

elas casar não é mais carreira” (p.168). Logo depois adiciona desejos de assumir papéis 

e anseios da mulher tradicional: “[...] a grande maioria das moças continua a sonhar 

com os ‘príncipes’, com homens fortes e protetores” (p.168). 

Embora a coluna fale do desejo feminino de casar, ela funde esse desejo com a 

competência feminina no campo profissional e, também, com o desejo de realizar-se 

profissionalmente. Duas identidades são projetadas: a da mulher tradicional e a da 

mulher emancipada. Essa adição tem como resultado a identidade da mulher 

multifacetada, e, por meio das revistas analisadas como um todo, esta parece ser a 

identidade que aos poucos galgará mais espaço. Vale mencionar que ela – a mulher 

multifacetada – já ocupa um lugar de destaque na mídia impressa.  

Atente para a propaganda do Banco Real, veiculada nas páginas da revista 

Claudia de maio de 2009, nº5 ano 48: 

(Exemplo 24) 
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A propaganda do banco recria a imagem de uma mulher multifacetada. A 

personagem, Isabel, é representada por meio dos diversos papéis que desempenha. A 

pergunta e a resposta (dada por meio das fotos da vida da personagem): “O que você 

quer para a sua vida?” – pode ser aplicada não só para Isabel, mas para as mulheres 

brasileiras. Resposta: ser bem sucedida na profissão, ter um casamento feliz e ser mãe. 

As fotos, que na propaganda representam a vida de Isabel, demonstram uma mulher que 

dedicou-se aos estudos (estudou fotografia em Florença) e possui um estúdio de 

fotografia, mas também é mãe de Mateus e esposa de Rô.  

Note os dizeres da propaganda:  

A Isabel é cliente do Banco do Real desde a universidade. Para se 
especializar, ela fez um curso de fotografia na Itália. Hoje, ela tem 
uma empresa para fotografar gestantes de bebês. E, sempre que 
aparece algum imprevisto, ela conta com a ajuda dos dez dias sem 
juros no cheque especial do Realmaster. Assim, a Isabel pode se 
dedicar com mais tranqüilidade ao trabalho e à família, suas grandes 
paixões... 

 
A propaganda constrói a identidade da mulher multifacetada, representa o sujeito 

que une os papéis tradicionais: esposa e mãe, ao papel atual: trabalhadora. Esse tipo de 
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representação é relevante para a análise porque reflete os papéis desempenhados pelo 

sujeito social – a mulher – dentro da família e, também, dentro da sociedade. Além 

disso, é um meio para refletir sobre como a mulher é encarada hoje socialmente.  

 

A MULHER MULTIFACETADA NAS PÁGINAS DAS REVISTAS 

INFORMATIVAS 

               (Exemplo 25) 

 
Note a capa da revista Veja Especial Mulher de junho de 2006, nº65 ano 39 

(exemplo 25). A mulher da capa é representada por meio de duas funções sociais: 

trabalhadora e mãe. A primeira função está caracterizada pelas suas vestes: saia reta, e 

terno – roupa própria para o trabalho – além de acessórios que remetem ao ambiente 
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empresarial, a saber: a pasta e o estilo de cadeira (própria para escritório). A função de 

mãe é caracterizada, por sua vez, pelo bebê e, também, pelo fato de ela estar 

amamentado a criança. Poderíamos, também, afirmar que a mulher é caracterizada por 

uma terceira função: companheira. Atente que ela possui um anel na mão, este é 

semelhante a uma aliança. Ou seja, a representação da capa conjuga funções próprias da 

mulher tradicional e da mulher emancipada, característica da mulher multifacetada.    

A revista Época, por sua vez, de setembro de 2008 nº 537, no artigo intitulado 

“Olimpo cor- de- rosa”, usa a seguinte estratégia: a construção da identidade através da 

diferença. O título faz referência à morada dos deuses gregos, segundo a Mitologia 

Grega. Sabendo que o artigo trata sobre os vencedores das Olimpíadas da China, 

poderíamos dizer que neste caso o Olimpo pode ser a morada dos grandes ou dos 

vencedores. No entanto, a palavra ‘Olimpo’ é adjetivada pelo ‘cor- de- rosa’ – cor 

caracterizada para a mulher. Portanto, esse ‘Olimpo’ não é apenas a morada dos grandes 

ou dos vencedores, mas a morada das vencedoras. Vale ressaltar que as análises deste 

capítulo são similares, por uma questão de linearidade, às análises feitas nos capítulos 

III e IV, no entanto, estas focalizam a identidade da mulher multifacetada – tema não 

abordado nas anteriores.   

 O artigo se propõe a relatar os “sacrifícios e as glórias das brasileiras que 

fizeram sua melhor participação na história dos jogos” (p.102). E para isso conta um 

pouco da história de Maurren Maggi (salto em distância); Ketleyn Quadros (judô, peso 

leve); Cristiane Rozeira (futebol); Isabel Swan (vela, classe 470); Natália Falavigna 

(Tae Kwon do); Marienne Steinbrecher (Vôlei). Vamos observar a história de algumas 

delas.  

 O artigo, antes de se deter na história de cada esportista, é introduzido pela 

diferença sutil entre homens e mulheres no esporte e, consequentemente, na vida: “no 

esporte as mulheres encaram problemas semelhantes aos de qualquer uma que entra 

num mercado de trabalho competitivo e precisa se ausentar de casa” (p.102). O 

treinador de 12 campeãs do vôlei, José Roberto Guimarães, afirma que “mulher tem de 

ser tratada de forma diferente” e complementa “elas são mais sensíveis. A mulher leva a 

família com ela. O ciclo menstrual também interfere nos treinos”. O treinador, ao falar 

sobre a sensibilidade feminina, na verdade, faz uma diferença entre o comportamento 

masculino e o comportamento feminino e reitera algumas diferenças que fazem parte do 

senso comum: as mulheres são mais ligadas à família, são mais sensíveis e etc.  
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 Porém, no relato das esportistas, a identidade feminina é hora construída sob 

focos diversos e permeia os diferentes papéis que hoje a mulher assume na sociedade. 

No relato sobre Maurren Maggi (salto em distância) há uma tentativa de unir a imagem 

de mulher vaidosa com a rotina pesada de uma esportista, “ela treina e compete sob o 

sol. Esparrama-se na areia. Um pesadelo para a pele e o cabelo de qualquer mulher. Por 

isso vai ao salão uma vez por semana” e complementa dando as seguintes afirmações 

“compete com delineador nos olhos, gloss e um novo acessório que estreou no final do 

salto olímpico, um brinco e forma de andorinha – de ouro” (p.102). 

 A estratégia utilizada na descrição da jogadora de futebol Cristiane Rozeira é 

diferente: há explicitamente um embate entre ‘coisas de mulher’ versus ‘coisas de 

homem’. Note: “A frase que Cristiane Rozeira mais ouvia aos 7 anos era: “menina não 

joga bola” (p.104), fica subentendido que bola, ou futebol é brincadeira ou esporte para 

homem. Mesmo sob protestos, aos 12 entrou numa escolinha de futebol e aos 14 foi 

jogar no Juventus. Passou necessidades neste período: não tinha dinheiro para a 

condução, e não possuía os equipamentos precisos para o esporte. Hoje, não passa mais 

necessidades, “mas está longe de ser rica”, ela explica: “para nós, a vida não é como a 

dos homens, que ficam milionários com um contrato” (p.104). A fala da jogadora dá 

ênfase ao contraste homem /mulher, no caso, em relação ao trabalho e salário. Ainda 

assim, procura-se mostrar algo de ‘feminino’ ou vaidoso no comportamento da 

jogadora: “Cristiane lamenta não poder entrar em campo com bijuterias. Usa apenas um 

perfuminho na camisa” e complementa a identidade da jogadora falando sobre as suas 

aspirações, “seus sonhos são casar, ter filhos e jogar enquanto tiver pernas para correr” 

(p.104). A identidade da jogadora se situa dentro da identidade multifacetada da mulher, 

assim como a de Maurren Maggi. A descrição enfatiza a profissão de ambas, mesmo 

uma delas sendo descrita como não sendo adequada para mulher, mas também abre 

espaço para que outros papéis como: mãe, futura esposa, dentre outros tenham relevo.  

 Algo semelhante acontece com Ketleyn Quadros (judô leve). O esporte praticado 

pela brasileense é descrito, segundo o seu avô materno, como “coisa de homem” 

(p.104); independente disso, aos 17, foi morar só em Belo Horizonte para treinar. Pelo 

seu treino de 14 horas diárias, recebe apenas uma bolsa para ajuda de custo de R$ 1.200 

de seu clube. Ela é descrita como “a moça de olhos oblíquos, pele negra e um corpo 

malhadíssimo por musculação” (p.104). A descrição da atleta, também, fica na fronteira 

entre as vaidades femininas – ‘coisa de mulher’ – e seu gosto pelo judô – ‘coisa de 

homem’.     
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O movimento, ou as constantes mudanças, é o ponto fulcral da época em que 

vivemos: líquida-moderna, ou seja, as mudanças são constantes, não possuímos uma 

forma rígida ou dada, ela pode ser alterada conforme o recipiente usado. Isto é, vivemos 

numa época caracterizada por mudanças, ou pelo movimento constante. Nada é eterno, 

e isso inclui a identidade dos sujeitos sociais. 

 Vimos nos capítulos anteriores, especificamente, no terceiro e no quarto, que as 

representações femininas dentro das páginas da mídia impressa oscilam entre a projeção 

da mulher emancipada e da mulher tradicional. A identidade desta é calcada nos papéis 

tradicionais da mulher, a saber: dona-de-casa, mãe e esposa, enquanto que a identidade 

daquela é construída a partir da política emancipatória e da política-vida, que atribui 

soberania à mulher em suas decisões com respeito à sua vida de um modo geral, quanto 

ao que vestir, como se comportar e etc. Isso é significativo, pois é uma demonstração 

das mudanças sociais que o gênero feminino passa e passou dentro da sociedade. É 

reflexo das mutações de valores e crenças na cultura ocorridas por meio de 

manifestações sociais.   

Enquanto que a identidade da mulher tradicional tem como expoente valores 

tradicionais, baseados nas crenças do passado, a mulher emancipada tem como expoente 

valores como a justiça, participação e igualdade – valores próprios para mudanças. No 

entanto, chegamos, na linha histórica do gênero feminino, a um meio termo que conjuga 

valores tradicionais a valores conquistados. A mídia impressa na tentativa de (re)criar a 

mulher moderna projeta a mulher multifacetada, que assim como Hécate, a deusa das 

encruzilhadas,  tem  o poder de olhar em três direções: passado, presente e futuro. 
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