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RESUMO 

 
A presente monografia tem o objetivo de analisar a representação das mulheres na 

política na mídia impressa, buscando compreender como as mulheres são retratadas pelos 

veículos de comunicação na sociedade e seu uso político. O objeto de análise são as capas 

das três revistas de cunho político que possuem maior circulação no Brasil: Veja, Carta 

Capital e IstoÉ, as quais durante o período de 2014 a 2016 bombardeou a opinião pública 

com suas capas polêmicas em relação à figura das mulheres, principalmente da ex 

presidente Dilma Rousseff. A metodologia utilizada nesse trabalho é a análise do 

discurso, onde analiso o discurso e imagem e seus sentidos numa perspectiva ampla e 

materialista utilizando autores das Ciências Sociais, Política e Humanas. Durante os 

resultados das análises alcançadas pude observar que o tema abre um leque de 

possibilidades e reflexões sobre como as mulheres são representadas na sociedade e na 

mídia, onde obtive conclusões satisfatórias e importantes para pensar o modelo de 

sociedade em que vivemos e suas possíveis rupturas ou transformações. 

 

Palavras-chave: Mulheres. Sociedade. Mídia. Discurso e Imagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to analyze the representation of women in politics by the print 

media, seeking to understand how women are portrayed by the media in society and their 

political use. The object of analysis are the covers of the three magazines of a political 

nature that have greater circulation in Brazil: Veja, Carta Capital and IstoÉ, which during 

the period from 2014 to 2016 bombarded public opinion with their controversial covers 

in relation to the figure of women, mainly from ex-president Dilma Rousseff. The 

methodology used in this work is the discourse analysis, where I analyze the discourse 

and image and its meanings in a broad and materialistic perspective using authors from 

Social, Political and Human Sciences. During the results of the analyzes achieved, I 

observed that the theme opens up a range of possibilities and reflections on how women 

are represented in society and in the media where I obtained satisfactory and important 

conclusions to think about the model of society in which we live and its possible ruptures 

or transformations.  

 

Keywords: Women. Society. Media. Speech and Image. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o discurso e imagem das capas das 

revistas “Veja” “Carta Capital” e “IstoÉ”, que segundo alguns autores (GONÇALVES 

2013-2014; FERRAZ 2016; ARAÚJO; FORTUNA; OLIVEIRA [entre 2012 e 2016]) 

possuem diferentes espectros políticos e abordagens discursivas. Pretendo observar como 

as capas retratam as mulheres na política, apresentando-as para o imaginário social. A 

seleção dessas revistas teve como critério privilegiar as que possuem maior circulação no 

Brasil, tendo em vista que quanto maior o acesso, maior a influência que trazem para a 

opinião pública coletiva. A questão de gênero, principalmente a representação da 

construção do imaginário social acerca do que se propõe à imagem e papéis sociais das 

mulheres, é um tema muito debatido no mundo, onde diferentes visões e narrativas entram 

em disputa, nos múltiplos canais de informação. A produção de sentidos e 

posicionamento político na mídia impressa brasileira faz parte de uma disputa ideológica 

e assim se determina a importância de trazer essas diferentes perspectivas políticas para 

apontar as semelhanças e diferenças entre elas, no que diz respeito à imagem das mulheres 

e produção de estereótipos. 

 

Utilizarei autores e autoras da análise do discurso como Mikhail Bakhtin (2006), 

Norman Fairclough (2018), Michel Pêcheux por Eni Puccinelli Orlandi (2002), e 

Ferdinand de Saussure (2007-2013). Para refletir sobre a temática de gênero, recorrerei a 

sociólogos como Pierre Bourdieu em suas obras “A Dominação Masculina” (2012), “A 

Distinção” (2007-2011) e “A Reprodução” (1992), além de estudiosas de mulheres e 

gênero como Silvia Federici (2017) Simone de Beauvoir (1970), Angela Davis (2016) e 

Gerda Lerner (2019). 

 

As seleções das capas para análise aconteceram em 4 etapas: Na primeira selecionei 

todas as capas publicadas pelas três revistas no período de 2014 a 2016, que deu um total 

de 462 capas. Destas, 157 pertenciam à Veja (53 de 2014, 52 de 2015, 52 de 2016), 151 

pertenciam à Carta Capital (50 de 2014, 50 de 2015, 51 de 2016) e 154 pertenciam à IstoÉ 

(52 de 2014, 51 de 2015, 51 de 2016). Na segunda etapa, selecionei dentre as capas 

observadas, as que continham mulheres, as quais totalizaram 36 edições: 16 da Veja (07 

de 2014, 05 de 2015, 04 de 2016), 07 da Carta Capital (04 de 2014, 02 de 2015, 01 de 

2016), e 13 da IstoÉ (03 de 2014, 05 de 2015, 05 de 2016). Na terceira etapa, selecionei 

https://www.labeurb.unicamp.br/portal/pages/home/lerArtigo.lab?id=48&cedu=1
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as que continham conteúdo mais apelativo proposto à imagem das mulheres, como por 

exemplo o uso de adjetivos, palavras hiperbólicas e imagens dos corpos das mulheres em 

questão. Destaquei então, 23 capas: 10 da Veja (06 de 2014, 03 de 2015, 01 de 2016), 04 

da Carta Capital (02 de 2014 e 02 de 2015) e 09 da IstoÉ (02 de 2014, 03 de 2015, 04 de 

2016). 

 

Na quarta e última etapa, selecionei as que em minha análise acionavam mais 

estereótipos em relação às mulheres, como o descontrole emocional e o apego a itens de 

consumo, além de padrões estéticos tradicionais. Cheguei então ao número final de 17 

capas: 08 da Veja (05 de 2014 e 03 de 2015), 03 da Carta Capital (01 em 2014 e 02 em 

2015) e 06 da IstoÉ (01 em 2014, 02 em 2015, 03 em 2016). 
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I- UMA ANÁLISE TEÓRICA SOBRE A REPRESENTAÇÃO DAS MULHERES 

NA SOCIEDADE 

 

Este trabalho propõe analisar as produções de sentidos propostos em relação à 

imagem da mulher na sociedade e na política, seus atravessamentos, origens, contextos, 

consequências, intenções e soluções. As ciências humanas propõem desmistificar as 

problemáticas sociais através da análise material e científica das estruturas sociais, o que 

indica, o que se vê, o que se analisa, o que se encerra, o que se mantêm, suas ramificações 

e alicerces que estruturam tanto o pensamento social quanto o discurso e as decisões 

políticas na sociedade. 

 

Pierre Bourdieu em sua obra “A distinção” (2007), faz uma crítica social sobre os 

gostos que cada indivíduo ou grupo social incorpora durante a vida através de capitais 

culturais e heranças familiares. Sua análise divide-se em quatro partes: 1) Crítica social 

do julgamento do gosto em que pessoas se distinguem a partir do momento em que 

compartilham o mesmo habitus. Nas palavras de Bourdieu (2007), habitus é um “sistema 

de disposições socialmente constituídas que, enquanto estruturas estruturadas e 

estruturantes, constituem o princípio gerador e unificador das práticas e das ideologias 

características de um grupo de agentes” incorporado através de imitações, 

comportamentos, gostos e ações de acordo com os diferentes tipos de capitais em 

conjunto. Esse habitus somado às bagagens e interações sociais e heranças provenientes 

do capital social, escolar e econômico que se transformam em capital simbólico e que são 

legitimadas e institucionalizadas a partir da escola e da família. 2) A economia das 

práticas onde o capital simbólico obtido pelas aquisições de bens não tem apenas 

finalidade objetiva, mas sim de distinção, e a classe dominante evita a desclassificação 

para manter seus privilégios, a permanência da luta de classes é importante para conservar 

essa distinção. Por isso existe economia nas práticas, pois as pessoas se aproximam 

através de um acordo social na dialética que existe entre a desclassificação e 

reclassificação e na relação entre capitais, práticas humanas e habitus. 3) Gostos de 

classes e estilos de vida onde o autor desmistifica o gosto dos grupos sociais analisando 

suas micro preferências de gosto e de relação social que segundo o autor “a conjunção da 

apropriação material e simbólica confere à posse dos bens de luxo, além de legitimidade, 

uma raridade de segunda ordem que os transforma no símbolo, por excelência, da 

excelência” (Bourdieu, 2007, p. 261), essas lutas simbólicas significam que o espaço 

político, as disputas e escolhas políticas são frutos da diferente distribuição e da distinção 
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de classe, mas a dominação da linguagem política pela classe dominante faz com que os 

membros que compõem o alicerce da classe social fiquem incumbidos apenas a aceitar o 

seu status quo. 4) Classes e classificações, neste último, o autor explica que os agentes 

sociais e os esquemas históricos são responsáveis pela construção objetiva da distinção 

de classes, as esferas cognitivas do cérebro incorporam essas estruturas sociais através do 

senso comum, ou seja, são incorporadas mentalmente a partir do julgamento do gosto e 

aceitas pelos indivíduos e pela sociedade ao qual pertence e está inscrito. 

 

Assim como essa distinção promove no cognitivo, no imaginário social e nos 

comportamentos e gostos sociais uma diferenciação entre classes sociais a partir do 

capital econômico, outros tipos de distinção acontecem na sociedade, inculcando onde 

cada ser social deve se inserir a partir de sua raça, etnia, classe social, contexto cultural e 

sexo biológico (macho, homens, pessoas do sexo masculino e fêmea, mulheres, pessoas 

do sexo feminino), este último acontece na história há milênios, através da divisão sexual 

do trabalho. 

Apesar de podermos questionar como esses processos se mantiveram durante a 

história com os processos de transformação e mudanças sociais, é importante lembrar que 

as estruturas sociais criam ferramentas e mecanismos de mantimento da ordem social 

através de contratos (velados ou não) entre os grupos oprimidos e os grupos opressores 

através do inculcamento de ideias e de conformidades com o status vigente. Esse 

inculcamento é perfeitamente explicado em outra obra de Bourdieu, “A Reprodução” 

(1992), onde o autor estuda a realidade do sistema de ensino francês e utiliza dois 

conceitos para compreender as desigualdades existentes no processo de ensino e 

aprendizagem, os conceitos de capital cultural e violência simbólica, incorporados através 

do habitus. O capital cultural é a bagagem histórica e social que cada indivíduo possui e 

traz consigo através da sua vivência, e existem vários fatores sociais, econômicos e 

culturais que diferenciam os indivíduos através desse capital. Esses fatores se 

transformam em uma ferramenta fundamental para consolidação das desigualdades, pois 

a escola parte do pressuposto de que todos os alunos possuem bagagens iguais e aprendem 

de formas iguais, não levando em conta os privilégios de classe. Pode-se tomar como 

exemplo o caso de um aluno pobre, que não tem acesso a livros, com deficiências 

nutricionais e outro aluno que sempre recebeu livros, teve estímulo dos pais para a leitura 

e sempre chega na escola alimentado. Parece evidente que o aluno que vive em melhores 

condições conseguirá mais facilmente assimilar os conhecimentos escolares. 
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Dessa forma, o discurso da escola universal torna-se alheio a realidade dos alunos, 

pois o mesmo não leva em consideração as diferentes realidades presentes numa mesma 

sala de aula. Essa negligência em relação à compreensão das diferentes bagagens se 

configura em uma espécie de violência simbólica praticada pela escola e pela sociedade 

contra os alunos e pessoas com menos privilégios. Podemos ver que durante o processo 

histórico de criação da escola, a instituição era dominada pela nobreza e pela igreja para 

poder ensinar suas crenças e formas de ver o mundo, só que esses dispositivos de ensino 

não eram democratizados, e apesar dos avanços, não o são até hoje. A escola exige no 

processo de ensino saberes que são possuídos e incorporados na classe dominante e os 

toma como verdade. Essa implantação de conhecimento das classes privilegiadas nas 

classes desprivilegiadas constitui o que havia dito acima, uma violência simbólica. 

Violência simbólica tem a ver com signos e símbolos, constitui uma violência velada, 

uma violência sutil aos nossos olhos, essa violência é praticada pelas instituições e pela 

sociedade, pois marginaliza uma classe em detrimento de naturalizar a outra como 

parâmetro. Essa violência é dissimulada e manipuladora, pois faz suas vítimas 

acreditarem que elas são realmente naturais e legítimas, já que inculca a cultura 

dominante nas outras; ou seja, a escola é uma instituição feita pela classe dominante para 

atender os interesses da classe dominante (BOURDIEU; PASSERON, 1992). 

 

Podemos dizer que os grupos opressores criam através das estruturas sociais de 

forma consciente ou inconsciente instrumentos de inculcamento da ordem social, 

afetando a sociedade e seus grupos sociais distintos, trazendo uma noção falseada de que 

aquela situação é essencial e natural, que será sempre assim, fazendo com que os 

dominados aceitem, colaborem e muitas vezes sejam aliados da própria dominação 

(MARX; ENGELS, 1987). Toda realidade material se transforma em realidade natural 

aos olhos da sociedade que não possui consciência, a consciência histórica política da 

situação das mulheres no mundo prova que aspectos antes considerados naturais foram 

desnaturalizados pela ciência humana e social. A reprodução das estruturas estruturantes 

estruturadas minuciosamente pelos sistemas opressivos tendo como base a religião, a 

família, a escola e a sociedade como aliados são fundamentais para entendermos esse 

processo.   

 

A proposta neste momento não consiste apenas em buscar o entendimento acerca 

de estudos sociais, políticos acerca das mulheres, de sexo e de gênero e sim desenvolver 
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a partir dos conceitos dos autores métodos de explicar como a dominação masculina, o 

patriarcalismo e a opressão de classe através do capital cultural e da construção do habitus 

fez com que a mulher se afastasse do espaço público de poder. Patriarcalismo significa 

comportamento, procedimento ou modo de vida próprios e autoridade e prestígio social 

do patriarca, ou seja, é um sistema milenar baseado no patriarcado que representa um 

sistema social em que homens (classe sexual masculina) mantêm o poder primário e 

predominam em funções de liderança política, autoridade moral, privilégio social e 

controle das propriedades (CASTRO; LAVINAS, 1992). No domínio da família, o pai 

(ou figura paterna e masculina) mantém a autoridade sobre as mulheres (classe sexual 

feminina) e as crianças. Essa autoridade é mantida através da posse dos diferentes 

capitais. Bourdieu define o capital econômico (renda, salários, imóveis), o capital 

cultural (saberes e conhecimentos reconhecidos por diplomas e títulos), o capital social 

(relações sociais que podem ser revertidas em capital, relações que podem ser 

capitalizadas) e por fim, mas não por ordem de importância, o capital simbólico (o que 

vulgarmente chamamos prestígio e/ou honra, e que também significa os símbolos e 

situações sociais, políticas, econômicas, culturais naturalizadas no imaginário social e 

psicológico da sociedade). Assim, a posição de privilégio ou não-privilégio ocupada por 

um grupo ou indivíduo é definida de acordo com o volume e a composição de um ou mais 

capitais adquiridos e ou incorporados ao longo de suas trajetórias sociais. O conjunto 

desses capitais seria compreendido a partir de um sistema de disposições de cultura (nas 

suas dimensões material, simbólica e cultural, entre outras), denominado por ele habitus, 

conceito já explicado anteriormente.  

 

Podemos compreender então que a sociedade é repleta de signos que compõem sua 

estrutura e relações político-sociais através de um espectro simbólico, essas relações são 

desenvolvidas a partir de instituições como a escola, o estado e a família e esferas da 

comunicação e do conhecimento, seja no âmbito público ou privado. Para 

compreendermos a linha de pensamento acerca da reprodução das distinções de classes 

sociais, sexuais e de gênero (ao qual nos interessa aqui desenvolver), Bourdieu analisa a 

sociedade Cabila, na Argélia através da obra intitulada "A dominação masculina"(2012), 

onde procura desmistificar a ideia de naturalização do biológico que separa feminino e 

masculino de forma arbitrária. A dominação do homem sobre a mulher foi a opressão 

mais antiga e fácil de ser consolidada, pois não precisava de muitas explicações, existia 

o biológico ali para separar os papéis e incorporar o habitus nos indivíduos. O autor se 
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utiliza de termos como “socialização do biológico” e “biologização do social” para fazer 

compreender como a construção social desse dispositivo fez com que as próprias 

mulheres naturalizassem através de esquemas de percepção e apreciação e tomassem 

como natural sua submissão e opressão. A sociedade Cabila como a maioria das 

sociedades consistia em um sistema androcêntrico (que põe a visão do homem como 

centro de tudo e acima de todos e único paradigma de representação coletiva) termo 

sinônimo de patriarcado — que vêm do grego pater “pai” + arkhé “poder” que significa 

supremacia social do homem sobre a mulher. Essas estruturas androcêntricas sobrevivem 

até hoje nas nossas estruturas cognitivas e sociais e a divisão da cultura androcêntrica e 

patriarcal é arbitrária, pois usa o biológico do homem e da mulher para pô-los em 

oposição. Essa distinção parece inevitável e incorpora nos corpos e habitus dos agentes 

do mundo social a aceitação desse antagonismo entre os sexos. 

 

As classes dominantes e os homens fazem parecer universal sua visão de mundo 

dispensando qualquer justificativa, isso só acontece porque existe uma violência 

simbólica que faz com que os dominados absorvam o pensamento da classe dominante; 

essa aderência justifica a divisão social e sexista do trabalho. O povo berbere da Cabila 

organizava a sociedade de forma mítica e sexista, separando homens e mulheres em 

sujeito e objeto, agente e instrumento, inferiorizando a mulher nas relações de produção 

e reprodução dos capitais econômicos, sociais, políticos e simbólicos e suas trocas. Essas 

trocas simbólicas limitavam a mulher pelo olhar do julgamento e discurso dos outros, o 

olhar era a forma sutil e simbólica de coagir as ações das mulheres. Bourdieu recorre a 

Marx (A Ideologia Alemã, 1979) para falar que os esquemas de dominação também 

pressionavam os dominantes, porém os mesmos se beneficiam com isso, pois eram 

“dominados pela sua dominação”. 

 

Essa dicotomia mítica das sociedades androcêntricas que divide o mundo e o 

universo entre feminino e masculino põe o feminino como se fosse a “falta de” algo 

masculino, tendo alguns biólogos afirmado que o órgão sexual feminino é o masculino 

ao contrário. Essas visões patriarcais reverberam na socialização das meninas limitando 

seus comportamentos, espaço de inserção, roupas, cuidados, sempre as pondo no 

diminutivo, tudo isso acontece de forma simbólica e é incorporado no habitus feminino. 

A mulher incorpora essas ideias no campo cognitivo do cérebro, a socialização e 

construção do habitus masculino e habitus feminino acontece de forma cognitiva 
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modificando até estruturas biológicas do corpo, ou seja, mulheres foram ensinadas por 

séculos que não poderiam fazer atividades braçais, isso foi incorporado mentalmente 

fazendo com que elas acreditassem e aceitassem que são fracas se restringindo a 

atividades “menores” e “fáceis”. Esse processo de docilização, fragilização e 

infantilização do que se considera por ‘universo’ feminino fez com que meninas fossem 

socialmente criadas para se limitar, temer o mundo e não ocupar os espaços já ocupados 

por homens, ou seja, os espaços públicos e de poder, a elas ficaram reservados apenas o 

espaço privado, da casa e do lar. Essa distinção entre os sexos é bem nítida e coloca as 

mulheres no espaço privado e os homens no espaço público e de poder, onde objetos 

femininos são sempre delicados, fúteis e rosas e os masculinos brutos e com cores neutras 

e sérias, ou seja, a feminilidade vista como algo fútil e infantil. (BOURDIEU, 2012) 

 

É esta distinção simplista, característica de um 

materialismo primário, que a teoria materialista da 

economia de bens simbólicos, em cuja elaboração eu venho 

há muitos anos trabalhando, visa a destruir, fazendo ver, na 

teoria, a objetividade da experiência subjetiva das relações 

de dominação. (BOURDIEU, 2007. p. 46) 

 

Podemos então analisar a sociedade através de várias incorporações objetivas das 

subjetividades presente nas relações sociais, de poder e dominação, onde as várias formas 

de limitações sociais e dispositivos se inserem num arcabouço quase que calculado pelas 

esferas que compõem o coletivo social, essas objetividades materiais possuem uma tarefa 

primária na sociedade, a de conduzir o consciente e inconsciente coletivo a acreditar que 

as situações postas no cotidiano são normais, ou seja, as experiências sociais subjetivas, 

encontram na materialidade objetiva uma forma de o ser, assim não precisa de 

questionamentos, e sim aceitação e inculcamento da ordem vigente entre classes 

oprimidas e opressoras. Segundo Simone de Beauvoir (1970) a luta de classes sociais se 

insere no inconsciente coletivo formando setores antagônicos, que utilizam os 

comportamentos sociais, as construções sociais, e todas as dualidades sociais como um 

campo de guerra ideológica para homogeneidade e para manter a ideia do dominante 

como algo natural. Foi assim que ocorreu entre patrícios e plebeus, senhores de escravos 

e escravos, burgueses e proletários, brancos e negros e outras raças, a partir da ótica de 

que a referência ideal para se obter e se espelhar seriam a dos grupos dominantes, e a 

classe subordinada se inseriria na categoria “Os outros”. Beauvoir afirma (1970) Os 
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judeus são "outros" para o anti-semita, os negros para os racistas, norte-americanos, os 

indígenas para os colonos, os proletários para as classes dos proprietários. Qual a razão 

de ser homem? Não ser mulher. Qual a razão de ser burguês? Não ser proletário. Qual a 

razão de ser branco? Não ser negro, ou indígena ou qualquer outra raça-etnia considerada 

“Outra”, só que para a autora, do contrário de outros grupos oprimidos, as mulheres, 

fêmeas, classe sexual feminina, não se reconheciam enquanto classe, mesmo sendo “o 

outro” ser. 

 

Entretanto, na falta de um acontecimento, é um 

desenvolvimento histórico que explica sua existência como 

classe e mostra a distribuição desses indivíduos dentro 

dessa classe. Nem sempre houve proletários, sempre houve 

mulheres. Elas são mulheres em virtude de sua estrutura 

fisiológica; por mais longe que se remonte na história, 

sempre estiveram subordinadas ao homem: sua 

dependência não é consequência de um evento ou de uma 

evolução, ela não aconteceu. E, em parte, porque escapa ao 

caráter acidental do fato histórico que a alteridade aparece 

aqui como um absoluto. Uma situação que se criou através 

dos tempos pode desfazer-se num dado tempo: os negros 

do Haiti, entre outros, bem que o provaram. Parece, ao 

contrário, que uma condição natural desafia qualquer 

mudança. Em verdade, a natureza, como a realidade 

histórica, não é um dado imutável. Se a mulher se enxerga 

como o inessencial que nunca retorna ao essencial é porque 

não opera, ela própria, esse retorno. Os proletários dizem 

"nós". Os negros também. Apresentando-se como sujeitos, 

eles transformam em "outros" os burgueses, os brancos. As 

mulheres — salvo em certos congressos que permanecem 

manifestações abstratas — não dizem "nós". (BEAUVOIR, 

1970, p. 12 e 13). 

 

Segundo a autora, a mulher, os seres humanos que compõe a classe sexual feminina, 

não se enxergam e não se encaram enquanto classe, e sim como derivações de outras 

classes. A mulher negra é “o outro” do homem negro, a mulher burguesa é “o outro” do 

homem burguês, que recebe recompensas econômicas e ensejos de libertação por estar 

aliada no processo de opressão de uma classe social, mas nunca estão a frente de decisões 

políticas, sempre são as esposas “de alguém”. Afinal o homem é o sujeito, ela é “o outro”. 

 

O homem representa a um tempo o positivo e o neutro, a 

ponto de dizermos "os homens" para designar os seres 
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humanos, tendo-se assimilado ao sentido singular do 

vocábulo vir o sentido geral da palavra homo. A mulher 

aparece como o negativo, de modo que toda determinação 

lhe é imputada como limitação, sem reciprocidade. 

Agastou-me, por vezes, no curso de conversações 

abstratas, ouvir os homens dizerem-se: "Você pensa assim 

porque é uma mulher". (BEAUVOIR, 1970, p. 09). 

 

Podemos observar que, com base no sexo biológico, o homem, o falo, sempre foi 

utilizado como referência para se estudar e falar sobre os seres humanos, esta palavra 

última inclusive foi absorvida e conceituada para abarcar todos os seres da sociedade com 

base na palavra “Homem”, que é o centro, e a mulher, o resto, o outro. Então, não se 

levaria em consideração suas vontades, seus desejos, seus pensamentos, sua agência e sua 

classe, “porque é uma mulher”, um ser não-homem, não-masculino. 

 

Segundo Bourdieu, existem instituições desenvolvedoras do sistema que mantém 

as reproduções e distinções do habitus. Além da questão econômica, também existem 

fundamentos simbólicos, como os religiosos, que comandam o ideal imaginário da 

sociedade, além de controlarem também muitas instituições. Federici (2017) afirma que 

a Igreja Católica moldou a imagem da mulher perante a sociedade, essa dicotomia 

feminino x masculino trazia a imagem de “Deus” representado na figura masculina e o 

“Diabo” representado na figura feminina, como se a “falta de” masculino da mulher 

tornasse ela a representação do pecado, do mundo mundano, de todos os males da terra. 

Na época da santa inquisição na Idade Média no século XII e XIII as mulheres que não 

incorporavam o habitus feminino de ser dócil, obediente e ficar no âmbito privado eram 

tidas como bruxas. 

Podemos concluir que a reprodução dos capitais culturais e simbólicos a partir de 

contextos econômicos, sociais, culturais e políticos promove não apenas uma distinção 

entre as classes, mas primordialmente entre os sexos, pois incorpora habitus distintos 

entre eles, fazendo com que exista habitus masculino e habitus feminino. A mulher é 

socialmente construída para gostar de certas cores, objetos, profissões, assuntos e os 

homens também, a crítica do julgamento do gosto está inserida aí nas práticas que 

distinguem o sexo, a mulher inculca no seu psicológico dispositivos limitadores. A 

história da mulher na sociedade foi repleta de processos de luta. A escola por mais 

democratizada e emancipada que seja hoje em dia, ainda incorpora habitus nos alunos 
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meninas e meninos de formas diferentes, reproduzindo a violência simbólica através do 

arbitrário cultural dominante que a classe dominante inculca. Como essa classe é 

dominada e organizada por homens, então a visão sobre o mundo que é passada, é 

androcêntrica. Aristóteles (1982) quando fala sobre política — polis: cidade e política: 

administração da polis — nos faz analisar essa divisão sexista de sociedade, pois a polis 

da política está ligada ao público, ou seja, espaço organizativo de poder. A condição 

cognitiva e psicológica naturaliza os comportamentos e habitus para promover uma 

distinção entre os sexos, homens e mulheres incorporam o habitus ensinado e subjetivado 

com o objetivo simbólico de manter a ordem social masculina, ou seja, habitus masculino 

visto como dominante, do espaço público, do poder e universal e o habitus feminino visto 

como dominado, do espaço privado e dócil. Essas incorporações naturalizam e legitimam 

as práticas de violências no campo extra simbólico, externo ao simbólico tornando-as algo 

lógico para a sociedade. Esse processo de naturalizar o biológico e biologizar o natural 

legitima o afastamento da mulher do espaço público e de decisões políticas. 

 

(...)acumulando- se, contribuem para construir a situação 

diminuída das mulheres e cujos efeitos cumulativos estão 

registrados nas estatísticas da diminuta representação das 

mulheres nas posições de poder, sobretudo econômico e 

político. (BOURDIEU, 1998; p. 75). 

 

As análises feitas até agora mostram o quanto as narrativas estão em disputa quando 

se trata de remontar a história das mulheres na sociedade. A história da humanidade 

disputa narrativas que remontam os processos históricos que envolve as relações sociais 

e políticas que permeiam a luta de classes, de raça, de mulheres, classe sexual feminina, 

essas relações são moldadas e controladas através das instituições políticas, familiares e 

religiosas. A história contada há séculos nos livros sobre como se deu esses processos na 

sociedade encontra dificuldades nas representações sobre o lugar da mulher; a história 

sempre foi contada por uma perspectiva masculina. É importante entendermos isso, não 

dá para falar de mulheres sem falar da categoria feminina enquanto classe. 

 

Desde o início da escravidão, homens escravos eram 

explorados para o trabalho. Já as mulheres escravas eram 

exploradas para o trabalho, para serviços sexuais e para 

reprodução. É muito interessante a ideia defendida por 

Lerner de que homens “treinaram” ´para escravizar outros 
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povos começando com suas mulheres (ARONOVICH 

apud LERNER, 2019. p. 25). 

 

O sistema escravista que mantinha negros como seres sem alma é o mesmo que 

mantém a mulher como incapaz de estar nos mesmos espaços que o homem. A luta da 

mulher na sociedade é uma eterna busca por identidade individual e coletiva, pois a 

construção e reconhecimento de um grupo social enquanto classe se torna ferramenta 

necessária de empoderamento e luta. “A questão é que homens e mulheres sofreram 

exclusão e discriminação por razões de classe. Mas nenhum homem foi excluído do 

registro histórico por causa de seu sexo, embora todas as mulheres o tenha sido.” 

(LERNER, 2019. p. 29). Lerner (2019) remonta a história das mulheres, no livro 

intitulado “A Criação do Patriarcado” onde explica que o patriarcalismo é um sistema 

milenar, a opressão primária do mundo. Assim como Beauvoir (1970) em “O Segundo 

Sexo”, Lerner em sua análise beauvoiriana utiliza métodos marxistas de análise estudando 

os fatos históricos, políticos e sociais através da materialidade histórica e dialética. Ambas 

as autoras explicam como os espaços em que as mulheres se inseriram ao longo da história 

foram limitados e moldados através de dispositivos de poder e pelo roubo do 

autoconhecimento coletivo e político. Não se produzia estudos sobre o sexo feminino, a 

história não contava a história das mulheres, era sempre por uma perspectiva masculina, 

as mulheres que ousaram produzir e pensar, foram apagadas, caçadas ou viam como única 

saída usar pseudônimos masculinos. 

 

Acho que é o motivo pelo qual essas questões não foram 

abordadas antes por pensadoras feministas, embora o 

conhecimento masculino tradicional nos tenha oferecido a 

resposta patriarcal: mulheres não produziram avanços 

importantes no campo do pensamento devido à 

preocupação, determinada biologicamente, com a criação 

dos filhos e as emoções. Essa seria a causa da 

“inferioridade” essencial das mulheres em relação ao 

pensamento abstrato. Em vez disso, parto do princípio de 

que homens e mulheres são biologicamente diferentes, mas 

que os valores e implicações baseados nessa diferença 

resultam da cultura. Quaisquer diferenças perceptíveis no 

presente quanto a “homens como grupo” e “mulheres como 

grupo” são o resultado da história particular das mulheres, 

que é basicamente diferente da história dos homens. Isso 

ocorre em razão da subordinação das mulheres aos homens, 

que é mais antiga do que a civilização, e da negação da 

história das mulheres. A existência da história das mulheres 
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foi ignorada e omitida pelo pensamento patriarcal - fato que 

afetou a psicologia de homens e mulheres de forma 

significativa." (LERNER, 2019. p. 31). 

 

O sistema patriarcal afetou a forma psicológica como os homens e mulheres se 

enxergam no mundo através de construções sociais cognitivas. As esferas políticas como 

esferas de decisão sobre esses mesmos corpos, sobre o que permeia a vida e a sociedade, 

utiliza o discurso como ferramenta de reprodução e distinção viva de estereótipos sociais 

sobre a mulher na sociedade de classes sexuais. Meu objetivo aqui é elucidar as disputas 

por espaço desses grupos sociais e classes sexuais, principalmente na política e no 

discurso. Se a mulher não sabe a sua história, como entender e buscar se apropriar do 

discurso que permeia todos os campos políticos e de decisão? Como entender os 

estereótipos construídos sobre seu papel e seu local na política? Quais ferramentas 

discursivas a mídia impressa utiliza para tratar de mulheres no âmbito político? Para fazer 

essa análise, precisamos entender primeiro como o discurso funciona e como este é 

utilizado quando se trata de figuras políticas femininas, quando se trata de mulheres. 
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II- UMA ANÁLISE SOBRE OS ASPECTOS DO DISCURSO E SUAS 

PROPRIEDADES 

 

Quando ouvimos ou lemos a palavra “discurso” pensamos logo em alguém falando 

num palanque, ou homenageando alguém como paraninfo de uma turma, ou alguma coisa 

que envolva um locutor e um interlocutor. Esse pensamento não está errado, afinal, toda 

oratória precisa de locutor e um interlocutor para se transformar em discurso, mas o que 

há entre o locutor e o interlocutor e quais as competências necessárias para que se 

transforme em discurso? O que envolve o discurso? O que é o discurso? Para responder 

essa questão, precisamos compreender a relação dialética das relações sociais, e como a 

oratória sempre foi chave fundamental para qualquer estudo das Ciências Humanas. O 

discurso, a língua e a relação que se dá entre esses dois pontos, possuem caminhos 

diversos e estão inseridos em muitos campos do conhecimento. Para alcançar melhor essa 

questão, trarei autoras e autores importantes que estudaram a história da língua e seus 

processos orais através da análise do discurso e suas competências gramaticais, humanas, 

psicológicas, políticas e sociais.  

 

Antes dos estudos sobre a análise do discurso, estudava-se a linguística através da 

observação dos estilos das palavras, da estilística, posteriormente conhecida como 

gramática. Ferdinand Saussure (2007) estudava a linguística pensando a linguagem 

através do signo, significante e significado, e inicialmente desmembra o estudo da língua 

pela gramática baseando-se na lógica desprovida de qualquer visão científica da própria 

língua. A língua e a gramática seriam um conjunto de normas e regras que formariam 

uma disciplina normativa. Estudava a partir da visão linguística e não levava em conta o 

extratexto. Aparece o termo “filologia” que significa o estudo rigoroso e científico dos 

documentos escritos antigos e de sua transmissão, para interpretar e editar esses textos, e 

do desenvolvimento de uma língua ou de famílias de línguas, baseado em documentos 

escritos nessas línguas.  

 

As críticas à ciência de Saussure eram a de que limitava-se às línguas indo-

europeias excluindo as demais possibilidades; não havia motivo real para essas 

comparações e analogias, era comparativa e não histórica; incorporava um método 

positivista, pois considerava apenas a importância comparativa para a história, mas não 

levava os processos históricos em consideração e por isso ficava incompleta;  analisavam 
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e comparavam as alternâncias vocálicas como um biólogo ou naturalista olha duas 

plantas, e não correspondia à realidade e as condições da linguagem, considerando a 

língua um quarto reino da natureza. Mas mesmo com todas as críticas ao estudo 

saussuriano, é importante entender que o autor foi pioneiro em encarar a linguística como 

ciência. 

Autores posteriores consideraram que os processos políticos, históricos e sociais 

deveriam ser levados em consideração, pois acreditavam que as relações entre a 

linguagem, as pessoas e a história, no campo social, político e psicológico dependiam da 

oralidade, que significa qualidade, estado ou condição do que é oral de certas tradições. 

Pois a língua precisa de um agente para dar significado a ela, a língua não é um ser 

suspenso no ar que existe e depende apenas de si mesma para realizar-se na sociedade e 

por isso entendeu-se que os agentes da oralidade influenciavam seus processos de 

transformação linguística e que a ciência precisava estudar o extratexto — para além do 

texto — da língua, para além de seus significados e significantes lexicais. Compreendeu-

se que a tradição oral dos grupos sociais era a expressão que formava parte de um discurso 

que simboliza as mensagens orais que um orador — locutor, falante — profere perante 

um agente ouvinte — o interlocutor — separadamente, em público ou escrito. A partir 

desse momento, a ciência tratou de estudar o discurso como peça fundamental da língua 

e a entender a importância do extratexto na compreensão dos processos linguísticos, em 

que essas investigações sobre a língua oral culminaram na análise do discurso como 

ciência social e humana. Para entender os processos no qual se inserem a análise do 

discurso nas ciências humanas, utilizaremos três autores analistas do discurso: Mikhail 

Mikhailovich Bakhtin (2006 e 2011), Michel Pêcheux (2002) e Norman Fairclough 

(2018). 

 

A obra Bakhtiniana (2006) sobre o Marxismo e a Filosofia da Linguagem: 

Problemas fundamentais do método sociológico na filosofia da linguagem  mostra que 

ao contrário do pensamento de Saussure, o autor observa além das estruturas gramaticais 

dos signos e que a língua passava por sistemas sociolinguísticos e dependiam das 

bagagens sociais do destinador e do destinatário, do reconhecimento e da compreensão, 

da cognição e da troca, do diálogo e do monólogo, do universal e do particular, do social 

e do individual. Seu pensamento sofre influências marxistas em relação aos domínios das 

ciências humanas: psicologia, cognição, etnologia, pedagogia, comunicação, estilística, 

crítica literária. A leitura era para além das visões estruturalistas, pensava também a 
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superestrutura se baseando na dialética dos signos na sociedade trazendo as questões da 

consciência e da ideologia como determinantes da linguagem; Bakhtin criticava Saussure 

pelo seu objetivismo abstrato e pelo abstrato ideal. A língua para o último é um fato social 

fundado nas necessidades de comunicação, porém trata a língua como algo homogêneo 

rejeitando a manifestação da fala.  

O autor se liga à fala, a enunciação trazendo o caráter social da linguagem e 

comunicação presentes nas estruturas sociais. A fala é objeto de valores sociais, a 

comunicação verbal implica conflitos, dominação e resistência à hierarquia, instrumento 

de poder da classe dominante “todo signo é ideológico, a ideologia é um reflexo das 

estruturas sociais, assim, toda modificação da estrutura ideológica encadeia uma 

modificação da língua” (Bakhtin, 2006, p. 16). O autor não faz críticas à Saussure em 

nome do marxismo, mas a partir de seus estudos encontra falhas no sistema de língua-

fala, sincronia e diacronia, processo histórico de mudanças gramaticais e fenômenos 

sociais e culturais. Bakhtin afirma que as relações de natureza social influenciam de forma 

externa a língua e que o processo sincrônico é fictício, pois o sistema nunca está em 

equilíbrio, as transformações sociais afetam as significações. O objetivismo abstrato 

prende os signos a um dicionário e exclui as influências sistemáticas e sociais no processo 

de construção e reconhecimento da língua. A classe dominante tenta tornar o signo algo 

monovalente, praticando o reducionismo, a neutralidade linguística é uma ficção, pois 

mesmo que seja homogênea e tente se afastar do caráter ideológico da língua, em vez de 

afastar-se perpetua o pensamento dominante. A língua por ser de natureza social acaba 

trazendo consigo bagagens ideológicas, pois não é isolada de contextos sociais e seus 

atores, que por sua vez sofrem influência da mesma.  

Perseguido por Stalin que acreditava na imagem unificante, homogênea e neutra 

em relação à luta de classes, levando-o ao objetivismo abstrato; Bakhtin afirmava que a 

sistematização e formalização exagerada originaria um sistema que estanca, paralisa e 

perde o dinamismo dialético, importante para o progresso da sociedade. O autor faz uma 

crítica ao “positivismo” empírico que só analisa os fatos de forma não-dialética, como 

algo imutável. A filosofia burguesa se desenvolve através do signo. O positivismo recusa 

qualquer teorização dos problemas científicos e isso causa uma crise linguística. O autor 

exemplifica a evolução da língua, interação verbal, compreensão e significação através 

do discurso do herói como em palanques políticos. Os estudos dos conhecimentos 

científicos, a literatura, a religião e a moral estão estreitamente ligados aos problemas da 

filosofia da linguagem; os signos refletem um significado, o ideológico precisa de 
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significados e signos, toda ideologia precisa de signos e sem eles não existe ideologia. 

“Os instrumentos utilizados pelo homem pré-histórico eram cobertos de representações 

simbólicas, isto é, de signos; nem por isso o instrumento… torna-se ele próprio um signo”. 

(Bakhtin, 2006, p. 30). Os objetos por si só não representam o signo quando estáticos, 

mas quando incorporam significado sócio ideológico ganham forma simbólica, a foice e 

o martelo são exemplos disso, sozinhos são apenas objetos com valor de uso, mas quando 

incorporam um valor ideológico tornam-se um signo. 

O autor fala do valor semiótico da ideologia, semiótico se refere a signos que são 

símbolos ou palavras e isso coloca todos os fenômenos ideológicos sob a mesma 

definição. Cada campo da criatividade ideológica tem sua forma de enxergar a realidade 

e refrata à sua própria maneira. Todo signo gera efeitos no meio social seja em forma 

física, sonora, calor, movimento ou qualquer outra coisa. O estudo das ideologias é 

inacabado, pois geram consequências e se renovam a cada evento social. O signo é um 

meio de realização da consciência — ideologia —, esse meio é o revestimento, esse fator 

acontece de forma semiótica, o signo é a resposta de um signo — discurso — anterior. O 

signo se opõe ao signo. A consciência se torna material através de signos em um processo 

corporificado e semiótico.  

A consciência só é consciência quando possui interação social entre a consciência 

individual e outra consciência individual, pois se torna coletiva, porém o autor indica que 

essa filosofia psicologista não leva em conta disciplinas exteriores — meio de 

comunicação — e acaba por não considerar as demais. “A consciência individual tem que 

ser explicada pelo meio ideológico e social e não de forma natural” (Bakhtin, 2006, p. 

33). A linguagem e a palavra são as formas mais claras da comunicação social e das 

relações sociais, o valor da palavra deveria ser significativo para explicar essas questões, 

porém ela é um signo puro e neutro e depende do signo para ganhar função ideológica, a 

palavra é o esqueleto e o signo o corpo, a palavra não tem função ideológica, pois ela é 

neutra, mas pode preencher qualquer função: estética, científica, moral, religiosa, social, 

política. A palavra é o fenômeno ideológico por excelência. É no domínio da 

comunicação da vida cotidiana que a conversação e suas formas discursivas se situam no 

discurso interior e na palavra interior. “O processo de compreensão de todos os signos 

ideológicos e fenômenos — quadro, ritual, peça musical ou comportamento humano — 

não operam sem esse discurso interior”. (Bakhtin, 2006, p.36). Dessa forma, o autor 

compreende que todos os acontecimentos sociais não verbais banham-se no discurso e 

possuem caráter ideológico, não que eles possam ser substituídos por palavras como nos 
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rituais e músicas, mas todos se apoiam nas palavras para a construção de um signo 

ideológico.  A cultura e os signos culturais possuem significado a partir das constituições 

verbais, as refrações da constituição do ser acompanham a ideologia verbal em todos os 

atos de interpretação. A palavra está presente em todas as esferas de compreensão do ser 

social para significar signos. As propriedades da palavra são o objeto fundamental do 

estudo da ideologia, o marxismo deve se apoiar na filosofia da linguagem para conceber 

como filosofia do signo ideologias em seus estudos. 

O escritor José Luiz Fiorin (2011) no texto Introdução ao Pensamento de Bakhtin 

“O dialogismo” se baseia em obras rascunhadas para remontar as teorias bakhtinianas 

sobre o discurso, esse texto foi baseado em rascunhos. Ele começa criticando as visões 

dogmáticas e vulgares da obra Bakhtiniana, pois representam noções a partir de um único 

espectro. Bakhtin negava as compreensões passivas ou mecânicas e nada mais 

antibakhtiniano do que não levar em conta as diferentes possibilidades de sua obra.  

Como vimos, qualquer leitura é um diálogo entre o texto e o destinatário, é social e 

individual, cada indivíduo carrega suas interpretações e envia uma resposta singular e 

ativa. O texto aborda de forma responsiva sua obra. As leituras do pensamento filosófico 

possuem duas tradições: o monologismo que vê a realidade como unidade, 

homogeneidade, estabilidade e acabamento e o dialogismo que considera a diversidade, 

heterogeneidade, inacabamento e instabilidade. Fiorin se filia a esta última. Apesar de 

algumas semelhanças e contradições teóricas, o autor entende a teoria de Bakhtin de 

forma material e dialética, afinal, um discurso se faz vivo entre enunciados, e no 

antagonismo, na dialogicidade. Em “O Dialogismo” (1988) afirma: "O dialogismo são as 

relações de sentido que se estabelecem entre dois enunciados” (FIORIN, José 2011 p. 

11). A língua participa do processo de comunicação e por isso tem propriedade dialógica 

e ganha significado no discurso de outrem. A realidade como algo abstrato se apresenta 

semioticamente no plano material, ou seja, através da forma linguística, o discurso não 

está voltado para a realidade e sim para os discursos que circulam cada esfera de 

pensamento sobre um mesmo objeto. Como por exemplo, a expressão “É mulher", não 

significa apenas uma realidade, pois pode ser usado para enaltecer ou desdenhar e 

inferiorizar uma mulher. A língua em si não constitui unicidade, mas sim os enunciados 

constituem o discurso. Os enunciados são as unidades reais da comunicação, a língua é o 

meio oratório e sonoro que promove essa dialogicidade.  
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As unidades da língua são completas, porém inacabadas, as palavras, orações e 

períodos são completas, o enunciado possui acabamento, pois permite respostas e 

diálogos. A palavra “corrupto” possui acabamento quando vira “Corrupto!”, os 

enunciados possuem destinatário como endereçar a palavra “Corrupto!” a alguém. 

“Homem” ser humano, homens e mulheres, e “indivíduo do sexo masculino ou 

feminino”. Para apreender o sentido de um enunciado não basta o que cada unidade da 

língua significa, é preciso entender os contextos e as relações dialógicas. Como vimos 

anteriormente, o enunciado é uma réplica que se constitui de outro enunciado, formando 

duas vozes. Os enunciados são heterogêneos, ou seja, se relacionam através da oposição, 

por exemplo: “Ela é desequilibrada!” opõe-se a discursos feministas que dizem que a 

atribuição da loucura e desequilíbrio ao sexo feminino faz parte de um discurso 

misógino1. O vocábulo “diálogo” significa solução de conflitos, entendimento, consenso, 

acordo, porém para o autor as relações dialógicas podem ser contratuais ou polêmicas, de 

aceitação ou recusa, avença ou desavença. O contrato com um enunciado é composto por 

tensões de uma com outras vozes sociais e participam da contradição entre os grupos 

sociais que contratualizam a partir de uma determinada polêmica. As vozes são sociais e 

individuais. O discurso pode ser imediato como em um bate papo, orientação ou 

precedente como numa ideologia, visão de mundo, teorias, filosofias; teatros e programas 

partidários; o autor não examina apenas visões filosóficas, política ou polêmicas, mas 

também fenômenos da fala cotidiana que também precedem de discursos anteriores, todos 

os elementos da comunicação constituem relações dialógicas. As opiniões dos indivíduos 

são frutos do meio social e os enunciados nem sempre tem um destinatário, às vezes é 

direcionado a um superdestinatário, ou seja, uma igreja, um partido, grupo social, ramo 

da ciência, correção política, daí a réplica e os enunciados são sociais. Mesmo que a voz 

não apareça no enunciado, ela é constitutiva dele, pois se opõe a ele. Segundo o autor, a 

circulação das vozes está submetida ao poder, não há neutralidade, as vozes só circulam 

dentro de um limite pré estabelecido, não se fala o que se quer onde se quer. Todo 

enunciado solicita uma resposta seja em concordância ou refutação; o locutor, o 

interlocutor é sempre uma resposta ou um enunciado e o dialogismo é a relação entre 

enunciados.  

 
1
 Misógino: Etimologia; do grego misogýnes, pelo francês misogyne; adjetivo e substantivo masculino; 

indivíduo que sente repulsa, horror, aversão às mulheres. Aversão excessiva, ódio estrutural, cultural, social 

ao sexo feminino. 
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Além do dialogismo constitutivo que não se mostra no fio do discurso, há um que 

se mostra absorvendo o discurso alheio no próprio enunciado, tornando-o visível ao 

funcionamento real da linguagem e comunicação; são eles: Discurso alheio demarcado: 

existe demarcação nítida entre as vozes; Discurso direto:  relata exatamente o pensamento 

do autor, é uma transcrição exata da fala dos personagens sem participação do narrador; 

Discurso indireto:  tem em sua característica a intervenção do narrador no discurso ao 

utilizar suas próprias palavras para reproduzir as falas dos personagens; Aspas: servem 

para demarcar o discurso do outro: expressões, enunciados e discursos; Negação: quando 

em um enunciado duas vozes se confrontam, a voz que afirma e a que nega seja pela 

utilização de sinônimos ou não; E também o discurso alheio não demarcado: não tem 

demarcação nítida entre as vozes. 

O discurso indireto livre possui duas vozes, a do narrador que conta a história e a 

do personagem por meio de seus pensamentos e misturam-se sem indicadores para 

demarcar nitidamente eles; Polêmica clara: trata-se do afrontamento de duas vozes que 

polemizam entre si, cada uma delas defendendo uma ideia contrária a outra, aparecem 

como pano de fundo das afirmações do outro ou oposições; Polêmica velada: não se 

expressa abertamente a polêmica, mas percebe-se na construção discursiva que há duas 

vozes em oposição, se utilizando de ironia ou não; Paródia: imitação de um texto ou de 

um estilo que procura desqualificar o que está sendo imitado, ridicularizando ou negando 

acentuando diferenças levando em conta a memória textual, conhecimento ou maneira de 

escrever; entre outros. 

A intertextualidade: o texto é o enunciado, a palavra “intertextualidade” é usada 

para substituir a palavra “dialogismo”, qualquer relação dialógica é denominada 

intertextualidade. Para Bakhtin o texto é um todo acabamento que permite uma réplica, 

já o enunciado é uma posição (sentido assumido pelo enunciador; o texto é a manifestação 

do enunciado. Toda intertextualidade precisa da interdiscursividade (relações entre 

enunciados), mas o contrário não; quando não mostra o discurso do outro não há 

intertextualidade e sim interdiscursividade e nem sempre o primeiro texto depende do 

segundo. A subjetividade é construída pelo conjunto de relações sociais de que participa 

o sujeito, mas nem sempre está assujeitado à ela. A consciência se constrói na 

comunicação social, na sociedade e na história, os conteúdos são semióticos, a apreensão 

do mundo está situada historicamente, o sujeito absorve várias vozes sociais e isso é 

dialógico, o mundo exterior nunca está acabado e é sempre mutável. Há vozes assimiladas 

como autoridade como numa igreja ou partido, há vozes que são persuasivas, a 
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consciência é sócio semiótica, quando a consciência é formada de autoridade, mais será 

monológica e quando for persuasiva, mais dialógica. O mundo interior é a dialogização 

de vozes sociais, o sujeito é integralmente social e individual, pois não está totalmente 

assujeitado, pois participa e interage com as vozes sociais, não são organizados em um 

centro único. FIORIN (2011) afirma que os enunciados são dialógicos e históricos, sua 

historicidade não é apreendida por curiosidade na produção, mas sim captada no próprio 

movimento linguístico de sua condição. A história é interior ao sentido, pois ele é 

histórico e se constitui no confronto, na contradição e na oposição das vozes na realidade 

social. 

 

Levando em consideração as análises do discurso que concernem com a 

materialidade histórica e dialética, dialógica bakhtiniana, outro autor Michel Pêcheux 

(1938-1983) retrata suas análises a partir da mesma ótica de historicidade do discurso, 

onde os sujeitos se fazem presente. Pois para ele não há discurso sem sujeito, e não há 

sujeito desconectado da ideologia: e é assim que a língua e o discurso se fazem 

presente. Eni de Lourdes Puccinelli Orlandi (2002) faz sua análise sobre a linguagem 

discursiva através da visão pecheutiana. A autora fala um pouco sobre o conceito de 

homogeneidade no discurso e diz que não há neutralidade no uso cotidiano dos signos, 

pois existe o simbólico que compromete os sentidos e o político. O discurso está ligado 

às memórias, memórias essas que são institucionais e que estabilizam e cristalizam os 

sentidos; a memória constituída pelo esquecimento que se refere ao diferente, a ruptura, 

o outro; e o próprio discurso que é o ritual da palavra. Há um corpo social, os especialistas 

que delegam poderes de interpretar: juiz, professor, advogado, padre etc, que utilizam 

objetos simbólicos para interpretar. “Ao falar interpretamos, mas os sentidos parecem 

estar sempre lá” (ORLANDI, 2002. p. 10) Os sentidos possuem história e ideologia.   

 

A linguagem é a mediação entre o homem e a realidade natural e social; o homem 

e a história; que permite a transformação do homem e da realidade em que vive. Esse 

trabalho simbólico do discurso está na base da produção da existência humana. A análise 

do discurso trabalha a língua não como um sistema, mas sim na produção de sentidos no 

cotidiano da vida humana. “A linguagem materializada na ideologia e a ideologia 

manifestada na língua — discurso” (ORLANDI, 2002. p. 16). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1938
https://pt.wikipedia.org/wiki/1983
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Há uma ilusão de transparência na linguagem, mas quando analisamos a 

materialidade e seus significados, vimos que não há autonomia no discurso, a análise do 

discurso para Pêcheux coloca o simbólico como ferramenta de análise primordial para a 

produção de sentidos.  A autora exemplifica utilizando a frase “vote sem medo” em uma 

eleição universitária, argumenta contra o medo, no entanto faz presente a questão do 

medo, pois dá ao leitor a possibilidade do mesmo. Se a faixa fosse escrita “vote com 

coragem” daria outro sentido.  Os sentidos não estão só nas palavras, mas sim na 

exterioridade dos sujeitos diante de suas memórias e histórias e dos contextos sociais 

presentes nos enunciados, pois sua posição histórica e política afeta a produção de 

sentidos. Os dizeres não são apenas decodificados, o analista o tem como pista para 

compreender os sentidos pondo a relação do dizer com sua exterioridade e condições de 

produção.   

 

É o contexto sócio-histórico que atribui símbolos e cores a determinadas posições 

políticas direita - azul, esquerda - vermelho. Essas memórias simbólicas são vistas como 

interdiscurso, aquilo que fala antes e em outro lugar, e é o que chamamos de memória 

discursiva, aquilo que já foi dito. O interdiscurso altera as posições dos sujeitos perante 

os discursos e situações, no exemplo acima remete a memórias de processos históricos, 

tipo “Vote sem medo!” nos faz buscar elementos no inconsciente coletivo como alguns 

momentos históricos e experiências políticas, medo de votar, voto livre, que são 

presentificados por esse enunciado, só que como a frase foi construída em vez de ser 

escrita “... com coragem!” traz uma ideia de medo, em vez de romper com a lógica do 

medo.  

O dizer não é propriedade particular, as palavras não são só nossas, elas carregam 

significados pela história e pela língua, o sujeito não tem acesso e nem controle sobre 

esses sentidos. A não noção do interdiscurso traz uma ideia de que a gente sabe o que está 

dizendo, mas na realidade material não temos controle das bagagens sociais e processos 

culturais no qual estamos impregnados. O discurso mostra seus compromissos políticos 

e ideológicos quando entendemos a importância da memória simbólica no interdiscurso, 

as bagagens do pensamento. Os dizeres já ditos e esquecidos em dado momento, em dadas 

condições, afetam a memória e as palavras que formam o discurso. Existem na memória 

formulações já feitas e esquecidas que estabelecem o que dizemos, a memória passa para 

o anonimato todas as nossas bagagens, leituras, processos que nos transformaram 
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enquanto linguagem, todos esses capitais, nos dão ideia de que é “uma voz sem nome!” 

e autônoma do que estamos dizendo.  

 

Já falamos sobre as condições de produção necessárias para o interdiscurso, que 

necessitam de um conjunto de ideias, organizadas por meio do texto, que se apropria, 

implícita ou explicitamente, de outras configuradas anteriormente conforme as condições 

materiais e históricas, mas para que isso ocorra precisa-se de uma ferramenta primordial: 

o esquecimento. Há dois tipos de esquecimento; o primeiro é ideológico, que mostra 

como inconsciente nos afeta pela ideologia, e nos dá a falsa sensação de autonomia, de 

sermos os primeiros a dizer aquelas palavras, aquele discurso, porém essas palavras, esses 

discursos, já existem antes de nascermos, pela historicidade da coisa, sua materialidade 

não se originou em nós; o segundo é da ordem da enunciação, que ao dizermos algo 

diferente do já dito, produz em nós uma sensação de realidade do pensamento, ilusão, 

ligação direta entre nossas palavras e as coisas. O esquecimento é estruturante, mas isso 

não é defeito, pois os sujeitos significam e ressignificam os sentidos para construírem 

outros dizeres. Isso é involuntário e apesar de dizerem as mesmas coisas, ao mesmo tempo 

dizem outras.   

A ideologia se materializa na língua, no campo simbólico, os dizeres são 

ideologicamente marcados, sentidos de “colonização”, “dominação”, “classe política 

dominante” e “classe sexual dominante” podem derivar de outros sentidos dando 

inscrição à materialidade histórica.  

Essa antecipação de sentidos ideológicos faz parte do processo imaginário da 

formação do discurso, essas formações imaginárias dependem do imaginário social, são 

as formações de sentidos que antecedem e produzem a partir de certa condição. Discursos 

e dizeres futuros não possuem ponto final, não há acabamento. Nas relações de poder, o 

lugar a qual pertence o sujeito constitui o que ele diz, e os lugares aos quais pertencem: 

pais, mães, filhos, filhas, professores, professoras, alunos, alunas, padre, rico, pobre, 

branco, negro, indígena, homens, mulheres etc. Hierarquizadas e sustentadas num local 

de poder pela comunicação, a fala de um professor, juiz, homem, branco, rico vale mais 

do que a fala dos outros grupos, isso só funciona, pois existem formações no imaginário 

social que permitem esses locais. Essas projeções no discurso acontecem pela forma como 

cada grupo está inscrito sociologicamente na sociedade. E não por causa da figura 

suspensa do sujeito em si.  
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Essas disposições implicam um jogo imaginário em que o locutor e o interlocutor 

antecipam as ações, relações e comportamentos. A forma como os seres sociais se 

enxergam no mundo determinam suas ações, ou seja, a imagem que os grupos dominados 

têm dos grupos dominantes, sua posição de poder ou subserviência determinam por 

antecipação uma articulação cognitiva e psicológica das suas ações de forma 

inconsciente. O imaginário não “brota” do nada, constitui o confronto com o simbólico e 

o político, discursos e instituições.  

 

As formações discursivas dependem das formações imaginárias para coexistirem, 

as palavras ganham sentido a partir da materialidade social e histórica, sua produção de 

sentidos ideológicos depende de algumas condições sociais e históricas, e definem o que 

pode e deve ser dito. Os dizeres possuem traços ideológicos e isto não está na essência 

das palavras, embora algumas se originem de processos ideológicos, mas principalmente 

na discursividade e na maneira como o discurso produz sentidos e se materializa nelas. 

As formações discursivas dependem das relações entre as palavras e dos dizeres 

instalados na memória.  São regiões do interdiscurso.  

Não há sentido sem interpretação e não há sujeito sem ideologia, o trabalho da 

ideologia é produzir sentido e evidência colocando o homem na relação imaginária com 

suas condições materiais de existência. Os seres sociais dependem da ideologia para 

produzir sentido e dizeres, essa ação é inconsciente e estrutural, daí a necessidade da 

ciência explicar de forma material o discurso. O interdiscurso — memória — faz com 

que os sujeitos tenham uma falsa ideia de autonomia e independência em seus discursos, 

mas são interpelados pela memória e possuem essa falsa ideia pelo esquecimento. Sujeito 

e ideologia estão materialmente ligados. O sujeito sofre efeito do simbólico sob o modo 

do imaginário de forma psicológica e social e necessita disso para produzir sentidos. 

Orlandi (2002) afirma que o sujeito é ao mesmo tempo livre e submisso, é o que 

chamamos de assujeitamento.  

A evidência, produzida pela ideologia, representa a 

saturação dos sentidos e dos sujeitos produzida pelo 

apagamento de sua materialidade, ou seja, pela sua des-

historicização. Corresponde a processos de identificação 

regidos pelo imaginário e esvaziados de sua historicidade. 

Processos em que perde-se a relação com o real, ficando-

se só com e nas imagens. No entanto, há sempre o 

incompleto, o possível pela interpretação outra. Deslize, 

deriva, trabalho da metáfora. (ORLANDI, 2002. p.55). 
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Podemos então analisar os processos dos estudos da análise do discurso enquanto 

ciência elementar para entender os processos de formação discursiva e interdiscursiva no 

imaginário social e sua relação com a história e com a ideologia. Esta última, foi elaborada 

por outro analista do discurso que instaurou a ADC — análise do discurso crítica —

Norman Fairclough, que exemplifica como as estruturas sociais e as relações de poder 

influenciam nas estruturas da linguagem, dos textos, sobretudo os midiáticos.  

A ADC tem origem na LC — linguística crítica — onde os estudos textuais 

ultrapassam a filologia, onde une o método de análise linguística textual a uma teoria da 

função da linguagem em sistemas políticos e ideológicos. Desenvolveu essa investigação 

para chegar a ideologia codificada e velada nas formações sociais, analisa a linguística 

para expor interpretações falsas representadas em documentos e distinções, segregações 

em diferentes gêneros discursivos públicos como: propaganda política, jornais, 

entrevistas, regulamentos, documentos oficiais entre outros. A LC sofre críticas da ADC 

por estar mais focada na esfera institucional, na inertização social e não na ruptura das 

estruturas sociais pela ação social. A LC e ADC analisam as estruturas sociais 

transparentes ou veladas, mas a ADC faz de modo mais focal, pois considera o 

movimento entre texto e sociedade, as práticas discursivas transformam e são 

transformadas pelos agentes sociais rompendo ou mudando tais condições. Para a LC a 

linguagem reflete a estrutura social, mas o contrário não. 

A análise do discurso crítica compõe um conjunto de estudos científicos 

interdisciplinares e transdisciplinares para estudar a linguagem como prática social de 

forma crítica observando a relação entre linguagens e relações de poder nos textos, este é 

visto como unidade mínima em volta das práticas sociais, pois o gênero textual traz as 

marcas documentadas das ações sociais coletivas e ou individuais e suas relações sociais 

de crenças, valores, contextos e ideologias. A ADC é muito apoiada nas ideias marxistas 

da materialidade histórica e dialética, aposta na relação entre discurso e sociedade, ambos 

se moldam de forma recíproca. Através das relações estruturais, sejam elas transparentes 

ou veladas, de desigualdades de poder que geram discriminações manifestas no discurso, 

essas assimetrias são expressas, sinalizadas, constituídas, legitimadas, naturalizadas e 

mantidas pelo tempo — histórico e cronológico — e discurso.  

Jan Blommaert (1999-2010) analisava que as desigualdades sociais — de classe, de 

raça, de sexo — originavam-se nas desigualdades linguísticas para que os grupos 

dominados operassem mecanismos de funções do discurso a fim de convencer e 
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manipular implicitamente os textos pro imaginário social para manter-se no poder político 

e cultural. Diferente de outros analistas, a ADC considera sujeitos como sendo ativos e 

nem sempre passivos, então quanto mais munições linguísticas e esclarecimentos os 

atores sociais tiverem, mais consciência terão sobre o controle e se tornarão resistentes às 

formas de dominação. O discurso já calou e apagou milhares de seres humanos 

pertencentes a grupos oprimidos, por isso precisa acontecer a consciência para a 

desalienação linguística nos percursos histórico-sociais. 

Essa linha da análise do discurso entende o discurso e como ele é moldado pelas 

práticas sociais e relações de poder, analisando como o texto atua no funcionamento dos 

processos ideológicos e práticas discursivas e o meio social sobre os conteúdos e 

estruturas textuais e vice-versa, a partir disso vamos explorar alguns conceitos essenciais: 

discurso, hegemonia, poder e ideologia. 

O que é o discurso? Significa linguagem como estado irredutível da vida 

abstratamente, e um modo particular ligado a interesses específicos de espelhar e traduzir 

a vida concretamente.  Discurso não tem neutralidade, pois está na relação entre texto e 

interação nas práticas sociais e não algo puramente situacional e individual, molda a ação 

sobre os outros e sobre o mundo ligado a elementos é restringido e moldado pelas 

estruturas sociais. Se as práticas discursivas são sociais que têm em si valores, rituais 

institucionais, crenças e poderes e a sociedade é histórica, a ADC coloca em evidência 

que os discursos possuem condições de produção que revelam seu caráter ideológico.  

O que é hegemonia e poder? Precisamos entender como conceitos de dominação, 

já que os indivíduos sociais não emanam poder por si só e sim pelos conjuntos de relações 

que atravessam o corpo social. Hegemonia está vinculada ao poder, pois observa as 

influências ideológicas que os textos têm sobre a sociedade em favor de projetos 

específicos de dominação, é importante saber que o poder não é imutável, as relações que 

o permeiam podem ser mudadas ou rompidas por conta da dialética entre sociedade e 

linguagem. Para Fairclough (1992;2018) hegemonia é liderança, dominação econômica, 

política, cultural e ideológica consensuais, mas relativamente instáveis devido à dialética 

entre discurso e sociedade, o que abre possibilidades de mudança. Esse é o conceito de 

poder como hegemonia, por vezes alcançada e mantida pelo discurso de uns em 

detrimento do de outros, onde há constantes lutas sociais em relação à instabilidade de 

hegemonia entre as classes. A hegemonia se mantém mais pela integração, construção de 

alianças e pelo consentimento do que pura e simplesmente dominação.  É importante 

entender que quando se fala de consentimento, precisamos considerar os mecanismos de 
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dominância, manipulação e convencimento que esses grupos sociais têm sobre outros 

para obter os consentimentos parciais ou totais. E é por isso que o discurso, produção, 

distribuição e consumo, e as facetas da luta pela hegemonia através da interpretação de 

textos contribuem para a manutenção ou reprodução da ordem hegemônica vigente nas 

relações sociais e representações ideológicas. A relação de dominação baseada no 

consentimento envolve a naturalização das práticas como um todo e é nisso que se 

constitui o fator ideológico que permeia a hegemonia. Karina Falcone (2008) lembra que 

a ADC estuda as estratégias de criação de consensos e os mecanismos que influenciam o 

discurso e o pensamento em favor dos poderosos.  

O que é ideologia? Como vimos, o discurso e a linguagem não são meras 

representações gramaticais, mas sim processos ideológicos, a ideologia tem a ver com os 

agentes que estão falando e para quem estão falando, além do intuito com o qual isso 

ocorre. Analisar discursos e linguagens é considerar quais vozes e atores sociais estão 

sendo produzidos e reproduzidos, ativamente ou passivamente, direta ou indiretamente, 

individual ou coletivamente e quais são os desdobramentos — reflexos e consequências, 

perante o interlocutor. A ideologia produz e sustenta relações de poder e dominação. 

Fairclough (1992;2001) diz que a ideologia tem existência material, pois possui sujeitos 

e funciona a partir da constituição e posicionamento das pessoas como sujeitos sociais. 

Esses fatores acontecem no interior de várias organizações e instituições sociais: 

educação, família, religião, direito, mídia, que são dimensões ideológicas do Estado. 

Althusser (1985) chamou essas instituições de aparelhos ideológicos do Estado. 

Blommaert (1999-2010) chamou-as de centring institutions, instituições que impõe a 

doxa —crenças comuns, valores centrais e vigentes de um sistema — de grupos 

particulares, gerando e hierarquizando atributos emblemáticos como: “a mãe ideal”, 

“mulher ideal”, “deus”, “país”, “nação”, “o bom estudante”.  

 

Essas centralizações sempre envolvem processos de homogeneização e de 

uniformização, “diminuindo” diferenças e criando significados normativos que moldam 

o discurso e a ideologia social. As práticas discursivas possuem lutas ideológicas que se 

modificam ou se naturalizam para reproduzir ou transformar as relações de poder. Os 

textos possuem causa e efeito e como elemento social estão no entremeio entre processos 

de escrita e processos ideológicos, ou seja, mudam o pensamento e comportamento dos 

homens, mulheres e suas crenças, atitudes e valores no mundo material e social. 

Fairclough (1992;2001) e John B Thompson (2002) dizem que nem todo texto é 
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ideológico, pois as ideologias são caracterizadas nas sociedades pelas relações de 

dominação em circunstâncias sócio-históricas específicas, para estabelecer e sustentar 

relações de dominação. “À medida que os seres humanos são capazes de transcender tais 

sociedades, são capazes de transcender tais ideologias” (FAIRCLOUGH. 2002, p. 60). 

O conceito de Thompson fica em foco, pois estuda a historicidade e a materialidade 

das palavras de modo que toda palavra manifeste a bagagem acumulada desde sua origem 

e evite perigo de formulações de sentidos passados.  Thompson (2002) desenvolve com 

base em conceitos anteriores: ideologias são as maneiras como o sentido ou o significado 

serve para estabelecer e sustentar relações de dominação. Para explicar, Thompson chega 

aos modos gerais dessa operação ideológica: Legitimação: relações de dominação 

representadas como legítimas através de práticas discursivas; Dissimulação: relações de 

dominação ocultadas, negadas ou obscurecidas através  de manipulação e inculcamento; 

fazendo com que haja acordos, alianças, consenso por parte de dominados e dominantes; 

Unificação: construção de identidades coletivas a partir do modelo vigente, patriarcal, 

colonial, eurocêntrico; Fragmentação: fragmentação de indivíduos e de grupos 

potencialmente ameaçadores ao grupo dominante; ou seja, separam os grupos que estão 

unidos contra o modelo vigente para conquistar a manutenção dele; Reificação: retratação 

de uma situação que é transitória como permanente e natural, como se fosse sempre assim, 

algo natural e divino para conseguir o silenciamento e aceitação daquele grupo dominado. 

Um dos modos de alcançar a legitimação é a naturalização e universalização, 

apresentando interesses de um grupo, ou de uma classe social sexual como gerais, daí o 

poder da mídia atuando a serviço de interesses hegemônicos para manter as relações de 

poder a partir de estereótipos sobre esses grupos, devido à capacidade de alcançar as 

massas, formar pensamentos e propagar muitas vezes interesses particulares como o de 

grupos religiosos, grupos políticos, grupos neoliberais, grupos masculinos como 

interesses de toda coletividade das sociedades. A partir de todas as considerações acima, 

alguns questionamentos que podem servir de exercício para o analista crítico do discurso: 

quais categorias de texto presentes? Quais outros discursos 

memórias(interdiscursividades) ou outros textos (intertextualidades) o texto apresenta? 

Quais juízos, opiniões, pretensões e presunções são feitas? Quais problemas e soluções, 

causas e consequências, relações de sentido, subordinações, coordenações se apresentam? 

Qual a forma com que os atores sociais são representados; ativos ou passivos? Como se 

asseguram com aquilo que pretendem e comprometem e quais juízos e valores emitem? 

Essas investigações permitem refletir como a linguagem atua na vida social produzindo, 
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reproduzindo, naturalizando, universalizando, transformando ou rompendo com as 

ordens sociais e conhecimentos discursivos. Essas pesquisas são feitas por análises 

documentais ou etnográficas, ou seja, descrições de grupos sociais a partir de aparatos 

críticos e interpretativos através de textos verbais, visuais, orais e/ou escritos, portanto, 

são análises de dados qualitativos que podem ser coletados através de observações, 

entrevistas, questionários, pesquisas documentais, análises materiais, políticas, 

contextuais, entre outros. 

Outro ponto importante da ADC é o caráter multimodal, pois analisa duas ou mais 

modalidades de comunicação envolvendo fala, textos, gestos, e processamento de 

imagens. Essa multimodalidade está na mobilização de distintos modos de representação 

ancorados nos processos de construção textual, os textos multimodais mais conhecidos 

unificam elementos alfabéticos e imagéticos — leia-se linguagem verbal escrita e visual, 

respectivamente. 

A análise do discurso crítica se torna importante pois nos possibilita identificar 

discursos nas práticas sociais em determinadas condições históricas e sociais, 

possibilitando a manutenção ou rompimento com a dominação no tempo e espaço em que 

vivemos e percebendo o que acontece nas esferas linguísticas e sociais que usam o 

discurso como ferramenta de dominação. É crucial para entender a contemporaneidade, e 

modernidade em suas relações midiáticas, econômicas, culturais, religiosas, 

comportamentais e sociais. Os analistas da América Latina analisam atualmente, por 

exemplo, os discursos dos movimentos sociais, dos menos favorecidos, dos desaparecidos 

políticos, das mulheres, dos homens, dos brancos, dos negros — acadêmicos africanos 

publicam cada vez mais em jornais europeus. Pesquisadores estudam a faceta discursiva 

das mudanças sociais repentinas que têm acontecido na China e na Ásia. A natureza, os 

métodos, as metas, os questionamentos e as intenções da análise do discurso crítica são 

criativamente transformadas ao modo em que os estudiosos analistas do discurso vão 

estabelecendo a partir das observações históricas e materiais as próprias agendas. 
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III- ANALISANDO O DISCURSO SOBRE A REPRESENTAÇÃO DAS 

MULHERES NA MÍDIA IMPRESSA: REVISTAS VEJA, CARTA CAPITAL E 

ISTOÉ 

 

No capítulo anterior discorremos sobre como a linguagem foi estabelecida e 

estudada através de normas gramaticais e significações, e que posteriormente autores 

indicaram que as transformações linguísticas derivaram de contextos históricos, políticos 

e sociais através da oralidade e da ação da fala. A oralidade e a ação da fala foram 

moldadas através de processos constitutivos institucionalizados que perpassam não 

apenas categorias sociais, mas também psicológicas dos seres humanos. Essa psicologia 

em aliança com os processos políticos e históricos transformaram a língua e a gramática 

em objetos linguísticos estruturantes da sociedade e que moldam o imaginário social e , 

esses objetos são o que chamamos de discurso. 

Como demonstrei anteriormente, o discurso é ideológico e encontra na sociedade 

formas de se manter como hegemônico. A partir desse pressuposto, teve início a análise 

dos sentidos propostos em relação ao discurso e imagem das mulheres na mídia impressa. 

Para isso, demonstrarei como as revistas Veja, Carta Capital e IstoÉ retratam as mulheres 

na política, tais revistas foram escolhidas por possuírem diferentes espectros políticos e 

abordagens discursivas e serem as de maior circulação no Brasil o que influencia o 

imaginário social e a opinião pública e coletiva. A questão de gênero, principalmente a 

representação do sexo feminino, as mulheres, disputam narrativas nos múltiplos veículos 

de informação. A produção de sentidos na mídia impressa apresenta caráter ideológico, 

por isso se torna importante refletir sobre como os discursos e sentidos produzem 

estereótipos. As seleções das capas para análise aconteceram em 4 etapas: Na primeira 

selecionei todas as capas publicadas pelas três revistas no período de 2014 a 2016, que 

deu um total de 462 capas. Na segunda etapa, selecionei dentre as capas observadas, as 

que continham mulheres, as quais totalizaram 36 edições. Na terceira etapa, selecionei as 

que continham conteúdo mais apelativo proposto à imagem das mulheres, como por 

exemplo o uso de adjetivos, palavras hiperbólicas e imagens dos corpos das mulheres em 

questão.  Destaquei então, 23 capas. Na quarta e última etapa, selecionei as que em minha 

análise acionavam mais estereótipos em relação às mulheres, como o descontrole 

emocional e o apego a itens de consumo, além de padrões estéticos tradicionais. Cheguei 

então ao número final de 17 capas: 08 da Veja (05 de 2014 e 03 de 2015), 03 da Carta 

Capital (01 em 2014 e 02 em 2015) e 06 da IstoÉ (01 em 2014, 02 em 2015, 03 em 2016). 
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Imagem 01

 

Veja, 2014. A imagem 

apresenta a ex-presidente 

Dilma numa gangorra de 

um lado e colunas no outro 

com a seguinte frase: "POR 

QUE QUANDO DILMA 

CAI A BOLSA SOBE”. 

Imagem 02

 

Veja, 2015. A imagem 

apresenta um céu coberto 

de nuvens com a Dilma 

sentada numa cadeira 

suspensa no ar acima delas, 

escrito em letras grandes “A 

INSUSTENTÁVEL 

LEVEZA” e em letras 

menores “Sem apoio 

popular e do congresso, o 

governo Dilma flutua em 

um ambiente de incerteza, 

enquanto as suspeitas de 

corrupção chegam 

perigosamente perto do 

planalto.” 

Imagem 03

 

Veja, 2014. Nessa imagem 

contém a imagem de uma 

mulher não identificada de 

braços cruzados, de um 

lado um broche amarelo 

escrito em letras pretas “Eu 

era indecisa. Agora não 

tenho mais tanta certeza.” e 

de outros broches menores 

com a estrela do Partido 

dos Trabalhadores, o 

tucano do Partido da Social 

Democracia Brasileira e a 

pomba branca da paz, se 

referindo à Marina Silva. 

Abaixo em letras grandes 

escrito “TODOS ATRÁS 

DELA” e em letras 

menores “Mais mulheres 

do que homens estão entre 

os órfãos do primeiro 

turno, que não vão eleger o 

seu candidato predileto, 
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mas definirão o resultado 

final da eleição.” 

 

As imagens selecionadas acima possuem discursos que se combinam na conjuntura 

em que se apresentam. A mídia possui narrativas que estruturam e moldam o imaginário 

a partir da escolha de palavras e imagens que se encontram no discurso dessa instituição. 

Anteriormente apresentei como incorporamos certos habitus e formações imaginárias e 

discursivas de acordo com a forma em que somos socializados e nossa localização no 

mundo, a igreja, a família, a sociedade e a mídia são instituições responsáveis por nossa 

visão de mundo numa perspectiva das ciências sociais, da política e dos estudos 

materialistas e científicos do discurso. Pensando nisso, analisaremos dois grupos da 

sociedade que disputam essa narrativa, machos e fêmeas em suas socializações, e 

interesses, ora pela hegemonia e poder, ora pela dissimulação, assimilação, inculcamento, 

aceitação e reificação, homens e mulheres, machos e fêmeas incorporam habitus distintos 

na forma em que se apresentam e se enxergam no mundo. Pensando na seguinte frase 

“POR QUE QUANDO DILMA CAI A BOLSA SOBE”? e na imagem da gangorra e dos 

livros, existe uma dualidade em evidência, a de que a gangorra representa dois polos — 

dois lados em oposição discursiva, onde um lado anula o outro, ambos não podem ter 

sintonia, não podem caminhar juntos. A mulher representada na imagem e que aparecerá 

mais vezes nesse trabalho por estar em evidência pelo contexto histórico e cargo em que 

ocupava é a ex presidente Dilma, a primeira mulher, pessoa do sexo feminino, a ser eleita 

no Brasil. Formada em economia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul2 depois 

de ter sido expulsa e impedida de retornar aos seus estudos na Universidade Federal de 

Minas Gerais onde iniciou sua graduação em 1973 em pleno AI-5 na Ditadura Militar, 

aparece nessa gangorra onde de um lado está sua imagem abaixo em oposição a livros 

onde indica a bolsa de valores subindo. Esse antagonismo possui um aspecto curioso, a 

bolsa é onde investidores vendem e compram ações e títulos dentro do mundo 

empresarial, a presidente formada em economia é vista num lado oposto como a pessoa 

que não entende da própria área no qual dedicou anos de graduação. A posição dela 

abaixada como se possuísse um peso superior ao dos livros, também nos coloca num 

imaginário onde a estética de uma figura feminina acima do peso ganhasse um 

 
2Segundo matéria do site Biblioteca Presidência da República do Brasil 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_do_Rio_Grande_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_de_Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_de_Minas_Gerais
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revanchismo sátiro sobre a exigência de um padrão estético em relação a esta, a gangorra 

—prancha retangular, comprida, apoiada somente no centro, que duas crianças, cada qual 

sentada numa de suas extremidades, impulsionam para o alto pela pressão dos pés no 

solo, de tal modo que, quando uma das extremidades toca o chão, a outra chega ao 

alto—  remete formações imaginárias em que infantilizam a imagem dando um caráter 

imaturo e de falta de experiência e competência na sua própria área de estudo e 

conhecimento. 

 

Cabe aos homens, situados do lado do exterior, do oficial, 

do público, do direito, do seco, do alto, do descontínuo, 

realizar todos os atos ao mesmo tempo breves, perigosos e 

espetaculares, como matar o boi, a lavoura ou a colheita, 

sem falar do homicídio e da guerra, que marcam rupturas 

no curso ordinário da vida. As mulheres, pelo contrário, 

estando situadas do lado do úmido, do baixo, do curvo e do 

contínuo, vêem ser-lhes atribuídos todos os trabalhos 

domésticos, ou seja, privados e escondidos, ou até mesmo 

invisíveis e vergonhosos, como o cuidado das crianças e 

dos animais, bem como todos os trabalhos exteriores que 

lhes são destinados pela razão mítica, isto é, os que levam 

a lidar com a água, a erva, o verde (como arrancar as ervas 

daninhas ou fazer a jardinagem), com o leite, com a 

madeira e, sobretudo, os mais sujos, os mais monótonos e 

mais humildes. (BOURDIEU, P. 2012; P. 41). 

 

O autor remete à divisão sexual do trabalho da comunidade Cabila argelina onde a 

função do trabalho de estar no alto, acima, na caça e na guerra, ficasse relegado aos 

homens, que por sua vez ficavam no âmbito público em contato com os comuns. As 

mulheres, por sua vez, ficavam na parte baixa, inferior, imatura, cabendo a elas somente 

tarefas próximas ao que representam: brincar e cuidar das crianças e dos animais. 

Na capa seguinte, a palavra “INSUSTENTÁVEL”, que significa — algo que não 

se pode sustentar, defender, manter, que está além das possibilidades de se suportar, de 

se tolerar; insuportável, intolerável — contribui para o processo de construção da imagem 

de imaturidade, de alguém que não possui atributos, apoio, que nenhum dos atores sociais 

presentes ali a suportam nesse ambiente comum onde o habitus masculino se faz presente, 

ou seja, Beauvoir (1970) afirma que “assim também, o mais medíocre dos homens julga-

se um semideus diante das mulheres.” 
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A última imagem desse quadro contém a imagem de uma mulher não identificada 

representando o coletivo de mulheres eleitoras, e logo em seguida antecipa um caráter 

discursivo ideológico perante a esse grupo de pessoas: Primeiro acontece a dissimulação 

em que encobre uma narrativa discursiva “Eu era indecisa” e assimilativo “Agora não 

tenho mais tanta certeza.” Beauvoir (1970) fala que quando os homens — machos— 

políticos e acadêmicos temiam a concorrência feminina sempre se levantava a questão de 

que "a mulher é um animal que não é nem firme nem estável”, que não sabia tomar 

decisões, que não eram confiáveis, que não possuía um caráter afirmativo diante de 

conhecimentos políticos e científicos. “Eu era indecisa” dissimula a ideia de mulher 

inapta a tomar decisões e “Agora não tenho mais certeza” assimila nas palavras o caráter 

ideológico. O grupo que vai decidir as eleições é o grupo que não está apto a tal função, 

ou seja, essa imagem de uma mulher não identificada com vários broches compõe e reifica 

o imaginário em que mulheres não sabem votar, podendo ser uma jogada que desincentiva 

e desinteressa esse grupo a assuntos sobre eleição e política. 
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Imagem 04

 

Veja, 2014. Nesta imagem vemos algo 

dual, em letras grandes a frase “A FÚRIA 

CONTRA MARINA” e em letras 

menores “Nunca antes neste país se usou 

tanta mentira e difamação para atacar um 

adversário como faz agora o PT.” 

Imagem 05

 

IstoÉ, 2016. A imagem acima contém o 

rosto da Dilma de boca aberta com os 

dentes a mostra como se estivesse 

gritando, com a seguinte frase em letras 

maiores “AS EXPLOSÕES NERVOSAS 

DA PRESIDENTE” e em letras menores 

“Em surtos de descontrole com a 

iminência de seu afastamento e 

completamente fora de si, Dilma quebra 

móveis dentro do Palácio, grita com 

subordinados, xinga autoridades, ataca 

poderes constituídos e perde (também) as 

condições emocionais para conduzir o 

País.”      
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Imagem 06

 

Veja, 2014. Acima na imagem contém a 

Dilma fazendo um sinal com as mãos e 

com os braços e escrito em letras miúdas 

ao lado do rosto dela “É nós” Foto que 

Dilma colocou às vésperas do desastre 

contra Alemanha” se referindo ao 07x01 

que o Brasil levou da Alemanha na Copa 

do Mundo de 2014. No canto inferior 

esquerdo em letras maiores “VAI 

SOBRAR PRA ELA?” e em letras 

menores “10 analistas opinam se o mau 

humor com a derrota da seleção vai 

prejudicar Dilma nas eleições.” 

Imagem 07

 

Carta Capital, 2015. Nessa imagem 

aparece ela se olhando no espelho com a 

seguinte frase: “DILMA COMPLICA 

DILMA” em letras maiores, e em letras 

menores “Em compensação, a oposição é 

para lá de ruim.” 
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Imagem 08

 

Conteúdo interno da versão digital da 

revista acima de 2016 

Imagem 09

 

Imagem de 2016 que gerou a imagem “AS 

EXPLOSÕES NERVOSAS DA 

PRESIDENTE”. Tal imagem foi tirada de 

contexto, pois pertencia a um momento de 

comemoração da presidente durante a Copa. 

 

As imagens acima possuem interlocuções imaginárias dos sentidos discursivos e 

das condições de produção, as figuras possuem relação de simetria entre si. Na primeira 

imagem destacamos a palavra “FÚRIA” —que significa estado de exaltação violenta de 

ânimo; ira, raiva, cólera— na segunda imagem destacamos “AS EXPLOSÕES 

RAIVOSAS” — que significa arrebentação súbita violenta e ruidosa que sofre de raiva 

'‘doença’'; cólera. Na terceira imagem destacamos “mau humor” que demonstra um 

estado psicológico de irritabilidade, agressividade, zangado ou ranzinza; e por último 

“DILMA COMPLICA DILMA” que demonstra a ação de tornar algo simples em algo 

complexo, confuso, intrincado. 

Essa ação de manipular a imagem da mulher perante si e perante outros com 

imagens exageradas, sensacionalistas e caricatas tornou-se conhecida na ciência como 

gaslight, conceito que tem origem no filme “Gas Light” ou em português "À Meia Luz” 

de 1944. O filme consiste em uma adaptação de peça de teatro de 1938 onde o marido 

manipula a imagem de sua esposa perante os outros, os convencendo de que ela é louca, 

alterando objetos e mudando coisas de lugares insistindo que está desmemoriada ou 

perdendo a sanidade mental. O título do filme faz referência às lâmpadas da casa dos 

personagens, que são alimentadas a gás, e em certo momento piscam e o marido insiste 

que a personagem está delirando. No início da trama o rapaz se apresenta de forma 

encantadora, mas faz aos poucos a esposa duvidar da sanidade mental para roubar joias 

que estão escondidas na casa da mesma. 
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As imagens acima representam um clássico desta técnica de distorção e 

manipulação da imagem que coloca a mulher, o sexo feminino, as fêmeas, como furiosas, 

raivosas, mau humoradas, ou complicadas. As imagens acima são clássicas onde a Dilma 

aparece como insana, leoa, descontrolada com dentes e lábios exagerados, essa manobra 

de gaslighting —palavra em inglês que significa distorcer, ou seja, manipular, é uma 

forma de abuso psicológico onde informações são distorcidas, seletivamente omitidas 

para favorecer o abusador ou simplesmente inventadas com a intenção de fazer a vítima 

duvidar de sua própria memória, percepção e sanidade. Isso é instaurado nas formações 

imaginárias, nas formações discursivas, interpelado pelos enunciados na materialidade da 

história. A caça às bruxas, movimento de perseguição religiosa e social às mulheres —

fêmeas, sexo feminino, nos séculos XV, XVI e XVIII utilizou muito essas técnicas de 

dissimulação, assimilação e reificação da imagem da mulher que não obedeciam às 

normas sociais impostas pelo patriarcado na época. Essa violência é social, simbólica e 

psicológica, sempre associando as condições psicológicas das mulheres ao seu 

desempenho profissional, intelectual e político, como se houvesse alguma ausência de 

racionalidade. Beauvoir (1970, p. 15 e 16) afirmava que "tudo o que os homens 

escreveram sobre as mulheres deve ser suspeito”. A luta de classes sexuais sempre foi 

vista na história pelo imaginário coletivo dos homens, como algo a ser evitado, a luta da 

mulher por reescrever sua história também tem a ver com a luta coletiva entre as mulheres 

unidas, a primeira imagem ainda possui um caráter de jogo, um gaslight promovido para 

provocar nos atores sociais envolvidos uma ruptura de união. A mulher furiosa, e a mulher 

pequena, nunca a mulher unida e completa, sempre distorcida, sempre rival, sempre louca. 

A mulher constantemente é vista como não apta a cargos que envolvem conhecimento 

científico, político, econômico, pois descontrolada e passional, pois brigam entre si. 
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Imagem 10

 

Veja, 2014. A imagem 

contém um enquadramento 

de 3 cores, azul, verde e 

vermelho, na parte azul a 

imagem do Aécio Neves 

escrito 

“RACIONALIDADE” em 

letras medianas com a 

seguinte frase dita por ele 

“Eu sei fazer sonho virar 

realidade”, na parte verde a 

imagem de Marina Silva 

escrito “EMOÇÃO” em 

letras medianas com a 

seguinte frase dita por ela 

“Não é um discurso. É uma 

vida!” e na parte vermelha 

a imagem da Dilma 

Rousseff escrito “PODER” 

em letras medianas com a 

seguinte frase dita pela 

mesma “O que está bom vai 

continuar; o que não, vai 

Imagem 11

 

Veja, 2015. Esta imagem 

com o rosto da Dilma em 

uma TV antiga dizendo 

“...aí a nossa nova matriz 

econômica…” e embaixo 

em letras pretas e grandes 

“A MÁQUINA DO 

ATRASO DE DILMA” e 

em letras menores “Como a 

presidente fez a indústria 

retroceder 65 anos, a 

política econômica voltar 

ao tempo do estatismo 

militar, a recessão punir os 

brasileiros como não 

ocorria desde 1981 e a 

inflação de 10% rugir 

depois de treze anos 

domada.” 

Imagem 12

 

Veja, 2015. Na imagem 

aparece ela nas sombras de 

cabeça baixa escrito 

“PORQUE CAEM OS 

PRESIDENTES” em letras 

grandes, abaixo em letras 

menores “Dilma Rousseff 

reúne as três condições 

que, à luz da história, são 

comuns aos governantes de 

democracias destituídos de 

seu cargo” e acima de todas 

essas escritas uma enquete 

destas três condições 

assinaladas —altamente 

impopulares, perdem apoio 

no congresso, arruínam a 

economia do país.” 
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mudar.” 

 

Como vimos anteriormente, as formações imaginárias sobre a figura da mulher 

perpassam por relações dialógicas nos discursos e nas esferas sociais, a imagem pública 

da mulher é vista como algo central quando falamos de ambientes não comuns para esses 

atores. Ambientes não comuns são aqueles ambientes em que determinados grupos 

sociais foram relegados durante a história. Como elucida Gerda Lerner (2019) na obra “A 

criação do Patriarcado”, desde que nos lembramos da história da humanidade, estudos 

arqueológicos, análises de pinturas, análises de documentos, registros orais, nos mostram 

que as sociedades dividiam-se entre machos e fêmeas, seres que não possuem função 

fisiológica da reprodução e seres fecundadores da reprodução. Os machos treinavam as 

fêmeas para reprodução, escravidão e a exploração do trabalho manual e sexual, eram 

utilizadas como moeda de troca entre grupos rivais. Tudo isso gerou no imaginário social 

a ideia de que mulheres eram naturalmente diferentes e possuíam papéis naturalmente 

diferentes na sociedade, tais diferenças geraram formas distintas de evolução nos machos 

e nas fêmeas, machos ganharam formas e músculos firmes através do trabalho braçal e 

mulheres por consequência ficavam em desvantagem na força física. Tendo em mente 

tudo isso, observemos o esquema abaixo elaborado por Bourdieu (2012) para explicar 

como funcionava a construção do imaginário da sociedade Cabila na Argélia em relação 

à divisão sexual do trabalho, tendo em vista o sistema político e econômico androcêntrico 

predominante nela: 
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Esquema sinóptico das oposições pertinentes 

 

Pode-se ler este esquema seguindo as oposições verticais —seco/úmido, alto/baixo, 

direita/esquerda, —masculino/feminino, ou os processos, por exemplo, do ciclo da vida: 
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casamento, gestação, nascimento etc. ou os do ano agrário e os movimentos —

abrir/fechar, entra/sair etc3. 

Na imagem aparecem esquemas de percepção, ação e reação sobre o contexto da 

sociedade Cabila, na sinopse existem várias informações sobre como o habitus masculino 

foi se diferenciando do habitus feminino através de características climáticas, espectrais, 

psicológicas, sensoriais e das cores; vamos nos atentar às principais fórmulas basilares do 

sistema e os elementos representados como referentes à figura masculina em oposição à 

feminina. Começaremos pelas percepções climáticas: a esfera úmida do ambiente 

associada ao ventre e ao sangue, a esfera seca associada ao saco, a foice e a colheita. 

Como em todo solo, a parte úmida serve de sustentação ficando por baixo e a parte seca 

sobe ficando por cima, ou seja, a parte úmida referente ao ventre, por baixo da parte seca 

referente ao saco, então cima macho, baixo fêmea, fora macho, dentro fêmea. O 

masculino estaria sempre fora, no verde, no campo, na vigília, na assembleia, na colheita, 

no público, e o feminino na natureza, sagrada, difícil, úmida, da casa, do jardim, embaixo, 

deitada, na clausura. As percepções psicológicas e sensoriais estão representadas em 

oposição e no esquema aparecem em lados opostos. As percepções psicológicas das cores 

quentes relacionadas à parte decidida e forte dos machos, e as cores frias relacionadas à 

parte úmida, delicada e frágil das fêmeas. Antigamente as cores quentes eram associadas 

ao macho, pois eram cores secas, fortes e decididas, e as cores frias às fêmeas, pois eram 

úmidas, delicadas e graciosas, isso mudou no séc. XX, onde descobriu-se que as cores 

quentes representavam passionalidade, sensitividade e as cores frias representavam 

centralidade, racionalidade e certeza. Mesmo trocando o imaginário, a desculpa sempre 

foi a mesma: dividir machos e fêmeas em subgrupos onde machos representavam razão 

e decisão e fêmeas representavam emoções e docilidade. 

 

Ora, a mulher sempre foi, senão a escrava do homem ao 

menos sua vassala; os dois sexos nunca partilharam o 

mundo em igualdade de condições; e ainda hoje, embora 

sua condição esteja evoluindo, a mulher arca com um 

pesado handicap… os homens, os primeiros têm situações 

mais vantajosas, salários mais altos, maiores possibilidades 

de êxito que suas concorrentes recém-chegadas. Ocupam 

na indústria, na política etc., maior número de lugares e os 

postos mais importantes. (BEAUVOIR, 1970, p. 14 e 15) 

 

 
3
 (Imagem tirada do livro, BOURDIEU, Pierre; “A Dominação Masculina”, 2012 p.19) 
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Retornando às capas apresentadas, na primeira imagem existe uma distinção muito 

grande nas cores e palavras associadas ao homem e nas cores e palavras associadas às 

mulheres, para o primeiro é utilizado a cor azul, que significa frieza, calma, segurança e 

profissionalismo e para ela é colocada a cor vermelha, que assim como o rosa, é 

tradicionalmente associada às mulheres, pois são associadas à paixão, felicidade e 

emoção. Esse imaginário instaura no discurso uma distinção de habitus e disputa as 

narrativas entre as classes sexuais associando o homem à frieza e a mulher à emoção. 

Afastando as mulheres do simbólico da racionalidade e profissionalidade e as palavras 

em letras medianas confirmam, o homem, azul, frio, profissional, com 

RACIONALIDADE, as mulheres, quentes, emotivas, passionais, com EMOÇÃO e 

PODER. Ou seja, o homem é racional e as mulheres são ou emotivas ou autoritárias, 

raivosas. Sendo que analisando as formações discursivas e ideológicas, a revista se 

aproveita da falta de interpretação de texto dos leitores, problema social evidente de 

hegemonias baseadas em conceitos pré concebidos. 

Essa distinção de tratamento e inversão de sujeitos e palavras, significa que a 

ideologia dominante e política fazem parte de um sistema de  democracia burguesa e 

masculina, onde as palavras ganham significados ideológicos e formações imaginárias, 

podendo assim inculcar nas figuras políticas femininas a reificação de que “De fato, 

parecia que quanto mais as tarefas domésticas das mulheres eram reduzidas, devido ao 

impacto da industrialização, mais intransigente se tornava a afirmação de que “o lugar da 

mulher é em casa” (DAVIS. 2016, p.45). Davis falava em um contexto em que mulheres 

já ganhavam espaço na esfera trabalhista e pública, porém, com muita dificuldade. 

 

O trabalho das mulheres dentro de casa, sem dúvida, 

permite aos homens produzir mais riqueza do que 

normalmente conseguiriam; e desta forma as mulheres têm 

papel econômico ativo na sociedade. Mas o mesmo vale 

para os cavalos. O trabalho dos cavalos permite aos homens 

produzir mais riqueza do que normalmente conseguiriam. 

Os cavalos têm papel econômico ativo na sociedade, mas 

não têm independência financeira, assim como as 

mulheres. (GILMAN. 1898, p. 13) 

 

Nesse momento, Charlotte Perkins (1898) se refere a reificação do lar como 

ambiente natural da mulher, pois relegando a essas a tarefa de cuidados, daria mais tempo 

para homens estarem em ambientes políticos e empresariais obtendo riquezas do que 
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conseguiriam se dividissem as tarefas. A ideia romântica da mulher como detentora 

natural dos cuidados, que não tem certeza e razão para fins públicos e políticos, faz com 

que o papel ativo e econômico da mulher seja reduzido a produzir mais força de mão de 

obra para os homens, as aproximando ao papel do trabalho dos cavalos, que também 

permitem aos homens produzir mais capital do que normalmente conseguiriam. As 

mulheres no papel imaginativo de seres sub humanos, escravos do capital simbólico e 

econômico masculino, escravas da mão de obra, da reprodução, do trabalho sexual, da 

economia doméstica, do intelectual cuidado da casa, assim como os cavalos, não 

contribuem na esfera pública. 

As imagens a seguir que associam a imagem da mulher à “A MÁQUINA DO 

ATRASO” em cores pretas e brancas, destacando todas as derrotas econômicas do país, 

só reforçam ao imaginário o ambiente comum esperado para a mulher, pois existe uma 

negação e reificação de que a mesma não possui gabarito e capacidade intelectual na 

mesma área em que se graduou. E logo em seguida “PORQUE CAEM OS 

PRESIDENTES?” com as seguintes formações discursivas diminutas respectivamente 

“Como a presidente fez a indústria retroceder 65 anos, a política econômica voltar ao 

tempo do estatismo militar, a recessão punir os brasileiros como não ocorria desde 1981 

e a inflação de 10% rugir depois de treze anos domada.” O texto sugere que em todas as 

funções (até aquela em que é graduada) não obteve sucesso, como se a economia 

dependesse única e exclusivamente da ex-presidente, visto que, o país já estava em uma 

crise severa quando Fernando Henrique Cardoso deixou a presidência em 2003. E, por 

último, “Dilma Rousseff reúne as três condições que, à luz da história, são comuns aos 

governantes de democracias destituídos de seu cargo” e acima de todas essas escritas uma 

enquete destas três condições assinaladas —altamente impopulares, perdem apoio no 

congresso, arruínam a economia do país.” Trazendo ao leitor um aspecto de simetria entre 

as imagens e os discursos, jogo de palavras, e desestabilização do sujeito em questão, 

nesse caso, o sujeito assujeitado pela condição de mulher. Mesmo que com gabarito na 

área, tendo sua figura política associada a todos os elementos de quem não entende de 

fatores econômicos, pois não possui domínio de seu campo de conhecimento, sendo 

impopular, sem apoio institucional e afastada do seu campo de conhecimento, pois a 

própria teria arruinado a economia do país. Essas imagens deslocam e distorcem a figura 

do sujeito do processo histórico e das questões de disputas por narrativas que existem por 

trás da manchete e da política, uma visão parcial que ignora as ações dos outros sujeitos 

da formação imaginária e discursiva. A crise econômica é política e histórica e não 
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causada por um agente individual deslocado para fora da estrutura. Individualizar 

questões coletivas e políticas é tática dessas formações discursivas, pois pessoaliza o 

sujeito assujeitando-o. Como observa Beauvoir (1970, p. 20) “entretanto, algumas 

inferioridades —das quais a mais importante é a incapacidade profissional — ele as 

atribui à natureza… a mulher possui uma natureza original”. A natureza original da 

incapacidade profissional. 

 

Imagem 13

 

Carta Capital, 2014. Nessa aparece um 

plano de fundo preto com a imagem de um 

sapato de salto alto vermelho de camurça 

com o salto quebrado, em letras maiores 

brancas tá escrito “OS PERCALÇOS DE 

DILMA” e em letras menores “Além do 

golpismo insuflado pela oposição, a 

presidenta enfrenta perigosas fraturas 

internas.” 

Imagem 14

 

Carta Capital, 2015. Acima um fundo 

branco, a Dilma de costas com o pé virado 

em um sapato de salto alto, escrito em 

letras maiores “DESAJUSTE” e em letras 

menores “Como era previsível, a 

austeridade de Dilma faz água. Belluzzo: 

O Brasil flerta com o desastre.” 

 

Essa justificativa de que o sexo feminino possuiria um dom natural para tarefas de 

cuidado, tarefas de ambientes úmidos, para estar abaixo do sexo masculino na esfera 

pública e sexual, não afetou só os aspectos discursivos e imaginários, mas também se 
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registrou nos caracteres visuais dessas duas diferentes classes sexuais. O que seriam os 

caracteres visuais? Comportamentos, gestos, olhar, vestimentas, acessórios e localização 

corporal. Os machos, por assim dizer, começaram a definir o que seria adequado ou não 

à mulher em relação a tais aspectos. Essa justificativa está no fato de que, como afirma 

Beauvoir (1970, p. 10), há um tipo humano absoluto que é o masculino. A mulher tem 

ovários, um útero; eis as condições singulares que a encerram na sua subjetividade; diz-

se de bom grado que ela pensa com suas glândulas.” A anatomia fisiológica da mulher 

sempre foi a justificativa para que fosse constantemente diferenciada do homem, no 

mesmo texto, a autora afirmava que os homens diziam “‘Bendito seja Deus nosso Senhor 

e o Senhor de todos os mundos por não me ter feito mulher’, dizem os judeus nas suas 

preces matinais, enquanto suas esposas murmuram com resignação: ‘Bendito seja o 

Senhor que me criou segundo a sua vontade’''. (1970, p.16). O homem era visto como a 

personificação do macho, assim como Deus escolheu a virgem Maria e Jesus acolheu 

Madalena, o homem teria em seu direito: a esposa e a prostituta. Ambas escravas inseridas 

em regras de gesto, olhar, vestimentas, acessórios e localização corporal. Bourdieu cita 

em excelência as limitações cognitivas e corporais: 

 

É assim que a jovem cabila interiorizava os princípios 

fundamentais da arte de viver feminina, da boa conduta, 

inseparavelmente corporal e moral, aprendendo a vestir e 

usar as diferentes vestimentas que correspondem a seus 

diferentes estados sucessivos, menina, virgem núbil, 

esposa, mãe de família, e, adquirindo insensivelmente, 

tanto por mimetismo inconsciente quanto por obediência 

expressa, a maneira correta de amarrar sua cintura ou seus 

cabelos, de mover ou manter imóvel tal ou qual parte de 

seu corpo ao caminhar, de mostrar o rosto e de dirigir o 

olhar… sentar de pernas abertas é vulgar, ter barriga é 

prova de falta de vontade e etc. Como se a feminilidade se 

medisse pela arte de "se fazer pequena" —o feminino, em 

berbere, vem sempre em diminutivo, mantendo as 

mulheres encerradas em uma espécie de cerco invisível —

do qual o véu não é mais que a manifestação visível, 

limitando o território deixado aos movimentos e aos 

deslocamentos de seu corpo — enquanto os homens tomam 

maior lugar com seu corpo, sobretudo em lugares públicos. 

Essa espécie de confinamento simbólico é praticamente 

assegurado por suas roupas —o que é algo mais evidente 

ainda em épocas mais antigas e tem por efeito não só 

dissimular o corpo, chamá-lo continuamente à ordem —
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tendo a saia uma função semelhante à sotaina dos padres 

sem precisar de nada para prescrever ou proibir 

explicitamente "minha mãe nunca me disse para não ficar 

de pernas abertas": ora com algo que limita de certo modo 

os movimentos, como os saltos altos ou a bolsa que ocupa 

permanentemente as mãos, e sobretudo a saia que impede 

ou desencoraja alguns tipos de atividades —a corrida, 

algumas formas de se sentar etc.; ora só as permitindo à 

custa de precauções constantes, como no caso das jovens 

que puxam seguidamente para baixo uma saia demasiado 

curta, ou se esforçam por cobrir com o antebraço uma blusa 

excessivamente decotada, ou têm que fazer verdadeiras 

acrobacias para apanhar no chão um objeto mantendo as 

pernas fechadas. Essas maneiras de usar o corpo, 

profundamente associadas à atitude moral e à contenção 

que convêm às mulheres, continuam a lhes ser impostas, 

como que à sua revelia, mesmo quando deixaram de lhes 

ser impostas pela roupa —como o andar com passinhos 

rápidos de algumas jovens de calças compridas e sapatos 

baixos. E as poses ou as posturas mais relaxadas, como o 

fato de se balançarem na cadeira, ou de porem os pés sobre 

a mesa, que são por vezes vistas nos homens — do mais 

alto escalão — como forma de demonstração de poder, ou, 

o que dá no mesmo, de afirmação são, para sermos exatos, 

impensáveis para uma mulher. (BOURDIEU, P. 2012; p. 

37 e 39-40) 

O autor explica qual eram as percepções reativas desse processo de reificação do 

local da mulher, ora protegendo seu útero com mãos cruzadas e pernas fechadas, longe 

de qualquer sexualização da imagem, ora vestindo saias e vestidos que facilitariam o 

acesso dos homens ao seu corpo, limitando suas ações e vontades, não podendo brincar 

com os meninos, e ocupar os lugares que os mesmos na vida adiante. A mulher sempre 

inquieta e ansiosa em seus gestos, temendo qualquer olhar e desconforto, enquanto 

homens calmos e livres para ocupar os ambientes que desejasse por vontade. 

Nas capas acima existe uma associação automática nas formações imaginárias da 

figura feminina à utilização do salto, um objeto comumente associado às mulheres de 

forma a relembrar seu local, ora limitada e incomodada, ora sexualizada. Segundo uma 

matéria publicada pela BBC News escrita por William Kremer de 2013, o salto adquiriu 

caráter sexual, pois percebiam ser capaz de empinar a parte traseira, alguns locais de 

trabalho Russos segundo uma matéria no G1 de 2019, começaram a exigir salto, vestidos 

e saias como regras de vestimenta para as mulheres em uma campanha de feminilidade, 

dando bônus para quem seguisse. Na China, segundo matéria publicada no site 
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Hipercultura em 2017, durante séculos existiu a cultura do pé-de-lótus onde as mulheres 

tinham ossos dos pés quebrados e eram obrigadas a utilizar sapatos de salto alto pequenos, 

pois diziam que a beleza da mulher estava em sua pequenez e no fato de terem pés 

pequenos, diziam à estas que para arrumar um bom casamento era preciso ter pés 

pequenos, mas logo viu-se que esta era uma forma de limitar os espaços de trabalho dessas 

trabalhadoras à apenas trabalhos manuais e isso causou fraturas e danos irreversíveis à 

função motora dessas mulheres, essa prática teve fim depois de muita pressão no final do 

séc. XX. Séculos depois a atriz japonesa Yumi Ishikawa junto com outras mulheres 

lançou uma campanha contra a obrigatoriedade do salto alto no trabalho, em 2017, na 

província canadense de British Columbia, no oeste do país, proibiu-se a obrigatoriedade, 

pois a prática era perigosa e discriminatória.4 O salto sempre reforça essa ideia que coloca 

a mulher de novo na posição de assujeitamento, fragilidade e constante vigilância de si, 

tais objetos supracitados foram constituídos na sociedade como algo natural da mulher, 

ser feminina e ter feminilidade é estar atrelada a esses padrões de vestimenta e 

comportamento, o direito de negar é negado à mulher. 

Essas formações imaginárias ganham completude nas formações discursivas 

quando reificam o habitus feminino de assujeitamento e o habitus masculino de sujeito 

ativo e livre. O discurso evidencia o interdiscurso nas palavras “PERCALÇOS DE 

DILMA” gera “fraturas internas”, “DESAJUSTE” “flerta com o desastre”, “percalço”, 

que significa “vantagem que se obtém de maneira fortuita, benefício que se obtém por 

meio de alguma atividade; ganho, lucro, proveito”. A imagem fraturada reificada na 

conexão discursiva das palavras “fraturas internas” nos esclarece dois pontos: a mulher 

fraturada pelo cansaço do salto, e a política fraturada pela figura da mulher. Isso indica e 

afirma o caráter desajustado, completando o movimento de causa e consequência do ato, 

e “flertando com o desastre” significa a imagem de uma feminilidade destrutiva.  

Se fizermos um exercício de reflexão sobre a imposição de tais elementos à 

constituição da feminilidade, nunca associaríamos tais jogos de imagem e palavras à 

figura masculina, pois a este é permitido o percalço e o livre acesso à esfera pública. Já 

“a imagem da mulher "realmente mulher", isto é, frívola, pueril, irresponsável, submetida 

ao homem.” (BEAUVOIR,1970; p. 18) é reificada distinguindo seus habitus e noções de 

padrões à limitação e negação do acesso à esfera pública, o ambiente seco, racional 

 
4
  Matéria publicada no G1 em 2019.  
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absoluto e as representações da imagem da fêmea, da mulher submetida novamente aos 

ambientes baixos, recolhidos, servis em que opera o homem. 

 

Imagem 15

 

IstoÉ, 2014. Nessa imagem 

aparece a imagem da Dilma 

com o Lula como se 

estivesse soprando e falando 

algo em seu ouvido, e a frase 

“UMA CAMPANHA 

MONTADA NA 

MENTIRA” e em letras 

menores “Como o time da 

candidata Dilma Rousseff 

disseminou o medo no País e 

escondeu a crise econômica 

para tentar levar a eleição e 

permanecer no poder”. 

Imagem 16

 

IstoÉ, 2015. Essa imagem 

do Cunha ao lado dela tem 

uma intenção à anterior, 

com a frase “UM 

ACORDÃO 

INDECENTE” , e em letra 

menores “Enfraquecidos, 

Dilma e Eduardo Cunha 

costuram uma aliança para 

tentar se salvar, mas as 

pedaladas de 2015 e as 

provas da operação lava 

jato ameaçam os seus 

mandatos”. 

Imagem 17

 

IstoÉ, 2016. Essa imagem 

escrito “OS 7 CRIMES DE 

DILMA”, e em letras 

menores “A presidente 

insiste em dizer que não há 

justificativa legal para o 

impeachment, mas o MP e 

a Justiça Eleitoral já têm 

elementos para acusá-la 

pelos crimes de obstrução 

da Justiça, improbidade 

administrativa, 

desobediência, falsidade 

ideológica, extorsão e 

abuso de poder, além das 

pedaladas fiscais.” 

 

A sexualização da figura da mulher na sociedade possui um caráter de 

inferiorização da mesma, vimos anteriormente que os mecanismos discursivos de 
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distinção se presentificam na capa visual ao que é atribuído à feminilidade. Ora limitada 

e sexualizada, ora desastrosa e fraturada. Essas atribuições possuem um caráter dialógico 

no discurso, os interdiscursos possuem função: de estabilizar e cristalizar a imagem 

permissiva e diabada da noção de feminino. Ao mesmo tempo em que diz e instaura a 

necessidade do discurso masculino nos processos de imagem do feminino, a oposição e a 

dependência. “O encontro com o cargo pode ter um efeito de revelação na medida em que 

autoriza e favorece, através das expectativas explícitas que ele encerra, certas condutas, 

técnicas, sociais, mas também sexuais ou sexualmente conotadas.” (BOURDIEU. 2012; 

p. 73), nas imagens acima possuímos as seguintes frases “UMA CAMPANHA 

MONTADA NA MENTIRA” onde mais uma vez se duvida do conhecimento em área 

econômica da ex presidente, onde possui graduação, e em seguida “UM ACORDÃO 

INDECENTE” sugerindo um conluio entre Dilma e Cunha. Vamos prestar atenção nas 

seguintes permissões imaginárias, como o autor citado ultimamente afirma, as relações 

de poder e luta de classes sexuais possuem uma relação como os autores da análise do 

discurso exemplificam como dominação e consentimento, tal feito é alcançado por 

mecanismos inconscientes de dissimulação, assimilação e confirmação da causa. As 

palavras escolhidas dão conotação sexual num movimento de trazer pro interdiscurso que 

existe uma relação de autoridade e favorecimento ali. A palavra insinua uma relação de 

dependência, a figura feminina vista como manipulável e a masculina como controladora 

das ações da figura feminina, a primeira frase possui uma ideia relacional onde o ex 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva possui filiação à Dilma, mas que esta última não tem 

autonomia. 

Além das formações imaginárias dos processos de assujeitamento, a palavra “Montada” 

—Ato de montar, mesmo que montaria, elevação que se dá às cambas do freio para o 

cavalo, cavalgadura montada— sugere uma sexualização e animalização da imagem. 

 

Embora o efeito dessas instituições seja inegável, não se 

trata mais que de um reforço do efeito da relação 

fundamental que institui a mulher na posição de ser-

percebido, condenado a se ver através das categorias 

dominantes, isto é, masculinas. E para compreender a 

"dimensão masoquista" do desejo feminino, isto é, esta 

espécie de "erotização das relações sociais de dominação", 

que faz com que, como diz ainda Sandra Lee Bartky, "para 

muitas mulheres, a posição dominante dos homens seja 

excitante. (BOURDIEU. 2012; p. 85). 

 

https://www.dicio.com.br/montaria/


 

 

63 

 

Essa conexão possui um fermento de ebulição que foca em disseminar a 

necessidade da mídia de sexualizar, diminuir e infantilizar a capacidade de autonomia. 

Como o autor afirma na citação anterior, a imagem feminina vista sempre através da lente 

masculina, onde numa relação muitas vezes estocômica —estado psicológico e 

inconsciente em que a pessoa submetida a intimidação, medo, tensão e até mesmo 

agressões, passa a ter empatia e sentimento de amor e amizade por seu opressor— faz 

com que toda relação política entre mulheres e homens seja erotizada, muitas vezes de 

forma despercebida e apreciada pelas mulheres. “Montada” simboliza essa relação, a 

imagem interdiscursiva sugere que a imagem da mulher na política possa ser associada a 

atos de montaria. Em seguida a palavra “indecente” conota de novo a imagem sexual 

sugerindo que ambos estejam tendo alguma relação de troca e favorecimento, um acordo, 

desvalorizando a figura feminina em nome da masculina. Se fizermos um exercício de 

inversão de papéis veríamos com incômodo a mesma situação já cristalizada no habitus 

e no inconsciente discursivo das práticas sociais. A terceira imagem sugere o que 

Bourdieu afirma: 

 

Da consciência dominada a crítica da noção de 

consentimento que "anula quase toda responsabilidade da 

parte do opressor e "na realidade joga uma vez mais a culpa 

sobre o oprimido(a)"; mas, por não abandonar a linguagem 

da "consciência", ela não levou a cabo a análise das 

limitações das possibilidades de pensamento e de ação que 

a dominação impõe aos oprimidos e da "invasão de sua 

consciência pelo poder onipresente dos homens. 

(BOURDIEU. 2012; p. 55). 

 

A mesma premissa que imprime a sexualização, e a relação de dominação de 

homens para com as mulheres, como se elas não fossem sua própria pessoa quando se 

trata de ações imorais ou antiéticas, também acontece quando a mulher é retratada como 

a figura permissiva e condicionante da ação do homem, pois a figura feminina é retratada 

como pecadora e transgressora. A elas são relegados o cuidado da casa, dos filhos e do 

homem, a eles o resto do mundo, as imagens acima sugerem formas de sexualização da 

figura de Dilma, uma dissimulação, onde anula-se quase toda responsabilidade da 

categoria dominante e a coloca a cargo do oprimido, trazendo à mulher a única 

responsabilidade ausentando todos os homens envolvidos, ao mesmo tempo que emprega 

a imagem desta como influenciada pelos homens, coloca unicamente a cargo da mesma 

a responsabilidade dos crimes. Assim como um filho quando erra a culpa é sempre 



 

 

64 

 

destinada a mulher (a mãe que não o criou bem), quando o homem cai em ilicitude, a 

culpa recai sobre as mesmas. Existe aí um jogo de assujeitamento consciente do homem, 

onde a formação imaginária causa uma assimilação e diminuição da responsabilidade da 

figura masculina em relação aos atos tidos, como se o sexo feminino fosse o vilão da 

história. 

Como demonstrei anteriormente, essas formações funcionam como bagagem social 

no imaginário dos atores sociais, nós incorporamos o tempo todo ideias que moldam o 

esqueleto da sociedade, essas bagagens dependem dessa ligação entre ideia - coisa - 

objeto - sujeito – ideologia. Essa relação de dependência na análise do discurso é 

conhecida como assujeitamento e nem sempre todas as unidades de agentes sociais 

envolvidos na condição de produção do discurso estão assujeitadas. Discursos são 

moldadores sociais e a sociedade é moldadora do discurso. Esses moldes podem ser 

encarados como habitus, na filosofia de Bourdieu, e para os analistas do discurso se insere 

no conjunto de comportamentos sociais e discursivos refletidos através dessas bagagens 

(conjunto de experiências/habitus) de determinado grupo social. Esses grupos sociais se 

dividem em interesses e condições ativas ou passivas, em relação ao discurso proposto 

pelos veiculadores das informações. 

Os veículos são indispensáveis na hora de moldar os imaginários, as imagens desta 

análise são confirmadoras e reificadoras dessas formações, são um dos grandes 

responsáveis pela inserção de ideias no interdiscurso social, são instituições da sociedade 

que controlam e reproduzem as significâncias perante a imagem dos sujeitos assujeitados. 

Existe sempre alguém que forma o discurso e alguém que provoca a distinção e 

reprodução na relação de discursividade entre agente que afeta e agente afetado. Essa 

disputa de classes sociais econômicas, raciais e sexuais define o que se encontra e se 

entende na camada política como dominante do discurso ou dominado do discurso. A 

relação entre tais categorias faz com que os homens e mulheres assimilem e reifiquem 

esses habitus que ditam em quais locais devem se inserir e os padrões de comportamentos 

a seguir. A última imagem deste bloco confirma a dissimulação e intenção dos veículos 

de mídia perante a imagem da mulher na sociedade, a frase “OS 7 CRIMES DE DILMA”, 

significa os sete “atos de transgressão imputável da lei penal por dolo ou culpa, ação ou 

omissão; delito, ação típica e antijurídica, culpável e punível” da Dilma. A palavra 

transgressão possui vários sinônimos semelhantes, crimes e transgressões são 

considerados condutas desviantes que os indivíduos possam ter perante a lei, normas ou 

regras. No campo religioso, por exemplo, as transgressões são comuns. Durante a 
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inquisição que ocorreu do século XV ao XVIII, a Igreja católica tentou convencer a 

sociedade de que as mulheres eram uma ameaça para salvação da humanidade, 

principalmente dos homens, já que essa argumentação era feita com base na história de 

Adão e Eva, pois Eva, a mulher, o sexo feminino, a fêmea, foi a grande responsável pelo 

primeiro pecado original na Terra e por ter distanciado Deus dos homens.  A Inquisição 

executou milhares de mulheres naquele momento, toda mulher que fosse considerada 

desviante, rebelde, que cultivasse ervas, que negasse servidão doméstica ou sexual aos 

homens e à Igreja, era considerada bruxa. Assim, o discurso misógino e sexista é 

adquirido perante a imagem do feminino, como extremamente negativa e pessimista, a 

mulher é herdeira da tradição do pecado que foi acentuada nos claustros medievais. 

Segundo Heinrich Kramer e James Sprenger (1484) no manual persecutório da caça às 

bruxas —Malleus Maleficarum, as fêmeas eram vistas como hereges, transgressoras e 

pecadoras. Os autores afirmam: 

 

‘Deuteronômio: E o fará açoitar com um número de golpes 

proporcionado ao seu delito’… os demais pecados 

mormente os das bruxas. Hebreus: “Quanto pior castigo 

julgais que merece quem calcar aos pés o Filho de Deus, 

profanar o sangue da aliança, em que foi santificado, e 

ultrajar o Espírito Santo, autor da graça?” Pois que dessa 

natureza são os pecados das bruxas, que negam a Fé, e que 

operam inúmeros malefícios através do Santíssimo 

Sacramento, como há de ser mostrado’ (KRAMER, H.; 

SPRENGER, J. 2014, p. 179). 

 

Nesse sentido, a fêmea, a mulher, sempre vista como um ente negativo, 

representava uma ameaça a toda sociedade, pois é de sua natureza serem bruxas e 

pecadoras e trazer malefícios para o mundo. No decorrer da obra os autores inquisidores 

ensinam de forma detalhada como reconhecer uma bruxa e como puni-la com os piores 

castigos e os piores açoites. Todo o conhecimento que temos sobre o sexo feminino, as 

mulheres são embasados em tradições clássicas e dentro de todo sistema político liderado 

pelo sexo masculino, homens é voltado a sua diminuição moral, com desculpa e respaldo 

pretensamente biológico, pois o falo visto como seco, centro e parâmetro das certezas 

como afirma BEAUVOIR (1970) e o útero e a vulva visto como úmida, miúda, 

pecaminosa e objeto de tentação como mostra no esquema sinóptico de Bourdieu (2012). 

Seguindo essa análise, podemos ver que nos interdiscursos promovidos pelas 

instituições e veículos históricos a imagem de assujeitada da mulher sofre uma inversão 
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de culpa, a mulher é agente do crime, do ato ilícito. Os veículos deslocam o imaginário 

social e as formações discursivas para a posição que deseja imprimir no que pretende 

transmitir, ora a mulher é passiva, vulnerável, incapaz e irracional, ora é frívola, 

pecaminosa, autoritária e perigosa, mesmo que haja um falseamento na noção de 

assujeitamento do discurso, este sempre está presente. O enunciado “OS 7 CRIMES DE 

DILMA” pode nesse sentido, ser substituído facilmente por “OS 7 PECADOS DE 

DILMA” pois a imagem e as palavras significam e fazem alusão aos os sete pecados 

capitais mencionados nas obras sagradas das religiões judaico-cristãs. “A presidente 

insiste em dizer que não há justificativa legal para o impeachment, mas o MP e a Justiça 

Eleitoral já têm elementos para acusá-la pelos crimes de obstrução da Justiça, 

improbidade administrativa, desobediência, falsidade ideológica, extorsão e abuso de 

poder, além das pedaladas fiscais.” representando todos os atos de ilicitude da presidente, 

afastando-a da posição de interpelada pelos homens das outras imagens, como se o erro 

fosse ela ocupar aquele local político, local público, local sagrado, masculino.  

Os interdiscursos são formados através de signos e construção inconscientes do 

coletivo na sociedade, a distinção do habitus feminino e masculino e todas as formações 

imaginárias e discursivas sobre estes são moldadas através de dispositivos e instituições 

com a intenção de reproduzir a hegemonia e manter o status dessas localizações, 

assegurando que nada fuja da dominação dos agentes milenares nessa disputa de classes 

sexuais. Quando autorizam e desautorizam a imagem da mulher, o fazem por sentimento 

de ameaça iminente e a autorização é dada a aquelas que não ameaçam o status patriarcal 

e masculino. Já aquelas que são “santas” demais para não se corromperem aos homens, 

ou pecadoras que botam em risco ou apresentam chance de rompimento com essa 

dominação, são acusadas de serem bruxas, pecadoras, por não aceitar as condições de 

ilicitude ou por ameaçar a sua dominância e quando chegam a este nível são expurgadas 

pela máquina de poder dos homens. 

 

As imagens abaixo confirmam toda a análise supracitada no texto, reunindo 

condições de produção do discurso e concretizando através da manipulação da imagem e 

dos sentidos o impulsionamento da derrocada da imagem das mulheres na política. A 

revista insistentemente se utiliza do verbo “sair” que significa deixar um local, uma 

morada, um pouso e seus ocupantes e as imagens conversam e respondem uma à outra. 

Vejamos as imagens:  
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Imagem 18

 

IstoÉ, 2015. Nesta imagem aparece a 

Dilma com a seguinte frase “O QUE 

FALTA PARA ELA SAIR?” e em letras 

menores “Abertura do processo de 

afastamento da presidente deve tirar o 

Brasil da paralisia. Empresários, líderes 

políticos até do PT e a maioria da 

população anseiam pela saída de Dilma e 

por um pacto nacional que resgate a 

credibilidade do País.” 

Imagem 19

 

IstoÉ, 2016. Esta imagem segue a linha da 

anterior, apresentando em caixa alta “A 

HORA DE SAIR” em letras menores 

“Dilma5 já leva seus pertences para Porto 

Alegre e planeja exílio de oito meses pela 

América Latina. Os crimes contra ela 

ficaram evidentes e, com a sua iminente 

retirada, a gestão que levou o País à ruína 

econômica será finalmente uma página 

virada.” 

  

As formações discursivas acionam o imaginário, assim como quando vemos um 

comercial de algum produto e o desejamos momentaneamente, também ocorre com os 

discursos veiculados pela mídia. Existem dispositivos e gatilhos mentais para que as 

ideias sejam absorvidas pelo nosso campo cognitivo e em seguida passada para o meio 

social através dessas discursividades e da relação entre enunciados. A imagem acima 

aciona o anseio pela saída da mulher, que já reunido todos os pecados e requisitos de 

pessoa inominável à política, a interrogação “O QUE FALTA PARA ELA SAIR?” 

 
5 Dilma: pedia para ser chamada de presidenta, porém a mídia continuava a chamar de presidente. 
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demonstra a condição da mulher naquele ambiente, traz uma sensação de que não é bem-

vinda naquele espaço, como se estivesse em solidão. Portanto, precisamos levar em 

consideração toda imagem construída até então sobre a figura da mulher nesses espaços, 

que no caso desta em específico (que aparece em quase toda a análise aqui proposta por 

estar em evidência neste período como presidente), já podemos perceber o que está em 

cheque. Quando se propõe que a maior parte da população ansiava por sua saída, não se 

fez nenhuma pesquisa real sobre quantidade, motivações e raízes dessas motivações, é 

apenas um dado superficial que a revista trouxe, sem muitas justificativas, as últimas 

palavras desencadeiam outra esfera da questão de que o país tinha caído em descrédito e 

a mulher desamparada e descredibilizada precisava sair. Como Silvia Federici (2017) 

poderia afirmar quando discutimos na atualidade o tema da caça às bruxas, no Brasil 

precisamos compreender como o liberalismo e o capitalismo se reinventaram para manter 

a dominação masculina, vestindo novas roupagens para se inserir também nos 

movimentos ditos progressistas. O foco da análise precisa estar na compreensão em 

relação às estratégias relançadas por esses mecanismos a cada grande crise e as 

possibilidades de resistência dos movimentos de mulheres, da organização da classe 

sexual feminina, das vertentes que identificam as antigas e novas roupagens do 

patriarcado atualmente, e das novas formas de persecução das “bruxas”. 

Essas novas formulações de cassação e cerceamento das mulheres atualmente se 

confirma durante toda a análise desenvolvida aqui, pois aspectos que poderiam ser 

considerados ultrapassados retomam com novas faces, novas máscaras. A interrogativa 

da penúltima capa apresentada nos chama a uma pergunta quase que afirmativa, no 

sentido de que a dissimulação já tinha sido assimilada no imaginário, que não enxergava 

nela uma política firme e capaz. O processo de aceitação e consentimento vem expresso 

na última imagem, onde já desolada e isolada só restava aceitar o convite para sair. A 

afirmativa última já estava premeditada através da interrogativa anterior, esta última traz 

elementos imaginários e discursivos responsáveis por fechar um processo cíclico, 

reificando a imagem da mulher deslocada de seu habitat natural, que seria o habitat onde 

o habitus feminino é construído, fora do espaço público, em tarefas subalternas. O 

conjunto de signos(palavras) ganha significado no discurso e passa a ser parte dele por 

igual, nesse sentido tais palavras reforçam os sentidos propostos neste último objeto que 

estamos a analisar, o enunciado “A HORA DE SAIR” seguido em letras menores de 

“Dilma já leva seus pertences para Porto Alegre e planeja exílio de oito meses pela 
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América Latina. Os crimes contra ela ficaram evidentes e, com a sua iminente retirada, a 

gestão que levou o País à ruína econômica será finalmente uma página virada.” 

 

Se é verdade que na sociedade capitalista a identidade 

sexual se transformou no suporte específico das funções do 

trabalho, o gênero não deveria ser tratado como uma 

realidade puramente cultural, mas como uma especificação 

das relações de classe. Desse ponto de vista, os debates que 

tiveram lugar entre as feministas pós-modernas acerca da 

necessidade de desfazer-se do termo “mulher” como 

categoria de análise e definir o feminismo em termos 

puramente oposicionais foram mal orientados. Para 

reformular o argumento que apresentei: se na sociedade 

capitalista a “feminilidade” foi construída como uma 

função-trabalho que oculta a produção da força de trabalho 

sob o disfarce de um destino biológico, a história das 

mulheres é a história das classes, e a pergunta que devemos 

nos fazer é se foi transcendida a divisão sexual do trabalho 

que produziu esse conceito em particular. Se a resposta for 

negativa (tal como ocorre quando consideramos a 

organização atual do trabalho reprodutivo), então “mulher” 

é uma categoria de análise legítima, e as atividades 

associadas à reprodução seguem sendo um terreno de luta 

fundamental para as mulheres — como eram para o 

movimento feminista dos anos 1970 — e um nexo de união 

com a história das bruxas. (FEDERICI, Silvia. 2017; p. 31). 

 

 

O discurso que deslegitima a mulher na política obedece às agendas com suas novas 

roupagens pós estruturalistas inscritas no capitalismo, a dominação masculina sobre o 

discurso é referente às estruturas políticas excludentes sobre as mulheres que promove no 

imaginário psicológico-social imagens negativas sobre as mesmas. Essas problemáticas 

estruturais ainda mantém a distinção e reproduz a divisão sexual do trabalho em sua 

estrutura patriarcal e elementar afastando as mulheres de espaços de poder, como Federici 

(2017) afirma acima, a luta das mulheres também é uma luta de classes, o que autoras 

cientistas sociais e política materialistas de gênero e sexualidade conceitua como classes 

sexuais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho analisei as capas das revistas Veja, Carta Capital e IstoÉ (mídias de 

direcionamentos e espectros políticos distintos) que traziam mulheres que estão inseridas 

na política, com o intuito de trazer reflexões sobre o tema. Para isso, utilizei o método da 

análise do discurso a fim de elucidar como as estruturas sociais de dominação masculina 

o utilizam como ferramenta de reprodução e distinção entre os sexos. 

A partir dessa análise observei que as revistas retratam as mulheres de forma a 

produzir sentidos que estereotipam o sexo feminino no imaginário social. Tais sentidos 

são trazidos através de um jogo de imagens e palavras que colocam o sexo feminino como 

algo a ser evitado, ora as mulheres são retratadas como histéricas, loucas, indecisas, ora 

são ridicularizadas, sexualizadas e acusadas de transgressão, trazendo sempre a noção de 

desequilíbrio ético, moral ou mental. Essas palavras e imagens possuem um caráter 

basilar no discurso, o de reproduzir as estruturas sociais de poder das classes que as detém, 

no caso, a classe masculina. Essa reprodução é feita através do inculcamento no 

inconsciente coletivo onde os sujeitos acionam lugares imperceptíveis à consciência e que 

por muitas vezes são acionados de forma consciente pelas esferas estruturantes de poder. 

Os discursos impressos nas palavras e nas imagens possuem caráter ideológico que a todo 

custo tenta e consegue difundir ideias hegemônicas de distinção entre os sexos, que 

seleciona quem pode ou não pode, quem manda ou não manda, quem possui capacidade 

de ocupar um cargo e quem não possui, as negativas discursivas são constantemente 

imprimidas pelas enunciações em relação às mulheres. Há uma falsa neutralidade nesses 

veículos, pois o discurso insere nos sujeitos ideias inacabadas e uma falsa liberdade de 

movimento, pois os sujeitos acabam por zumbrir-se diante do discurso ideológico. Essas 

palavras e imagens refletem a estrutura patriarcal de sociedade, pois as desigualdades 

sociais presentes no discurso reforçam as distinções de tratamento dos veículos midiáticos 

perante figuras públicas masculinas e femininas, visto que tais aparelhos midiáticos são 

controlados pelos grupos dominantes ideológicos e hegemônicos presentes na sociedade, 

onde há milênios se inscreve o patriarcado.  

A partir de todas essas análises podemos compreender que as mulheres são 

colocadas na sociedade como sujeitos incapazes, insanos, autoritários e com desvios 

éticos, morais e mentais. Tais arquiteturas promovem estereótipos sexistas e misóginos 

originados em estruturas patriarcais causando temor e ausência de pertencimento, fazendo 

repelir as mulheres dos espaços de poderes públicos e políticos, reduzindo assim a 
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categoria do sexo feminino na história e a categoria ativa das mulheres da política. Pode-

se perceber que quando as mulheres ganham reconhecimento midiático, são alvos de 

discursos negativos. Assim se move o discurso na mídia impressa, com seu jogo 

ideológico, como no jogo de xadrez, onde a classe dominante e masculina já sabe quais 

serão as jogadas e já entenderam muitas das possibilidades de jogo dos oponentes (as 

mulheres), reproduzindo as mesmas jogadas no imaginário social e coletivo. 
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