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RESUMO 
 
 
 
Trata-se de uma pesquisa de mestrado acerca das representações sobre a mulher presentes em 
textos do Jornal Alto Madeira (Porto Velho-RO), cujo corpus constituiu-se a partir de um 
arquivo de recortes heterogêneos retirados de textos publicados entre 1975 e 1985. Iniciado o 
estudo, verificamos que as representações atendem a um aparato de saber/poder e propusemo-
nos a desvelar as relações constituidoras do imaginário sobre a subjetividade feminina. 
Objetivamos analisar as representações, a constituição dos sujeitos e a fixação da identidade 
feminina, a fim de discutir um problema político, ético, social e filosófico. Partimos da ideia 
de que os indivíduos de uma comunidade participam de um sistema de lugares, em cujo 
interior alcançam sua identidade. Concebemos que a linguagem é atravessada por embates 
subjetivos e sociais e consideramos o caráter interativo da atividade linguística. Apesar de 
operarmos com uma análise prioritariamente linguística, não perdemos de vista que os textos 
foram produzidos dentro de instituições. Por este motivo, exploramos os conceitos de 
representação, cultura e linguagem sob o ponto de vista teórico dos Estudos Culturais. 
Partimos da hipótese de que, nas diferentes enunciações, ocorre a repetição de determinadas 
representações sobre o gênero feminino, instaurando estereótipos que condicionam a maneira 
como a mulher se vê e é vista socialmente. Essa forma fixada historicamente impede o 
afloramento de outras, criando o efeito de que as diferentes vozes manifestas em distintos 
contextos e gêneros textuais falam em uníssono. Porém, ao longo da análise percebemos 
também a existência de momentos nos quais outras posições aparecem em lapsos ou deslizes 
involuntários, revelando a heterogeneidade discursiva. A análise de dados seguiu uma 
abordagem qualitativa, a qual procurou demonstrar as regularidades discursivas que fixam 
uma imagem de mulher e de espaços de ruptura ou de instauração de outras formas de ser 
mulher.  
 
Palavras-chave: Gênero Feminino. Representação. Cultura. Identidade.  
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Abstract 
  
This master's degree research is about women’s representations in the writings of the Alto 
Madeira Journal (Porto Velho-RO). The corpus was based on heterogeneous articles 
published between 1975 and 1985. Once the study began, I verified that the representations 
attend to an apparatus of knowledge / power and proposed to unveil the constitutive relations 
of the imaginary on the feminine subjectivity. It was aimed to analyze the representations, the 
constitution of the subjects and the fixation of the feminine identity, in order to discuss a 
political, ethical, social and philosophical problem. The research started from the idea that the 
individuals of a community participate in a system of places, within which they reach their 
identity. In addition, it was conceived the interactive character of linguistic activity and, 
language is crossed by subjective and social clashes. Although, the analysis was primarily 
linguistic, the research does not lose sight of the fact that texts were written within 
institutions. For this reason, concepts of representation, culture and language from the 
theoretical point of view of Cultural Studies were explored. The hypothesis that, in the 
different enunciations, the repetition of certain representations about the feminine gender 
occurs, establishing stereotypes that condition the way the woman sees herself and is seen 
socially was considered. This way, historically fixed, prevents the emergence of others, 
creating the effect that different voices manifest in different contexts and textual genres speak 
in unison. However, throughout the analysis it was also perceived the existence of moments in 
which other positions appear in lapses or involuntary slips, revealing the discursive 
heterogeneity. The data analysis followed a qualitative approach, which tried to demonstrate 
the discursive regularities that determined an image of woman and spaces of rupture or of 
instauration of other forms of being woman. 
  
Keywords: Feminine Gender. Representation. Culture. Identity. 
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INTRODUÇÃO 
 

  

Esta dissertação corresponde a um estudo analítico das enunciações sobre a mulher, 

pelo qual procuramos discutir a presença de discursos de subalternidade e a manifestação da 

estereotipia em textos publicados no jornal Alto Madeira (Porto Velho – RO), entre 1975 e 

1985. Em primeira instância, o interesse em desenvolver uma pesquisa sobre a temática surgiu 

mediante o manuseio de exemplares antigos do jornal Alto Madeira durante execução de outra 

atividade de pesquisa. Na ocasião, chamaram a atenção vários textos nos quais a imagem da 

mulher era posta em evidência. Esses textos representativos de vários gêneros discursivos 

(charges, piadas, publicidades, notícias, reportagens, anúncios, etc.) correspondiam a um 

perfil feminino, constituindo uma determinada imagem de sujeito.  

Ao fazer a leitura inicial, ficou evidente que essa representação das subjetividades de 

gênero feminino atendia a um aparato de saber e de poder, constituído em uma relação de 

subalternidade. Assim, empreender uma pesquisa capaz de discutir acerca dessas relações 

pareceu pertinente e interessante, pois se trata de entender a própria constituição do 

imaginário sobre a subjetividade feminina.  

 Ademais, a proposta de estudo fundamenta-se no pressuposto de que a linguagem é 

um processo vivo e dinâmico que permeia as inter-relações humanas e constitui o sujeito 

como sujeito de seu discurso. Partimos da ideia de que os indivíduos de uma comunidade 

participam de um sistema de lugares e alcançam sua identidade no interior desse sistema. 

Dessa forma, nossa pretensão com este trabalho foi desvelar o componente social, histórico e 

ideológico que vive latente no conteúdo linguístico, manifesto nos textos dos jornais que 

serviram como objeto de estudo.  

 Encontramos respaldo para nossa proposta de pesquisa no campo teóricos dos Estudos 

Culturais, na História do Corpo e nas Teorias de Gênero. Considerando que os sentidos são 

construídos por sujeitos inscritos na história, propusemos o estudo da representação das 

subjetividades de gênero feminino em publicações do jornal Alto Madeira, ocorridas entre os 

anos de 1975 a 1985 em Porto Velho - RO. Operamos essa escolha teórico-metodológica por 

considerar que a análise de diferentes discursos materializados em diversos gêneros do 

discurso contribui para a compreensão dos processos de constituição das subjetividades que 

ocorrem nas práticas cotidianas.  

 Partimos da hipótese de que, nas diferentes enunciações, existe uma forma sujeito 

predominante que aparece como evidente, una, clara e precisa. Essa forma fixada 



12 
 

historicamente impede o afloramento de outras, criando o efeito de um sujeito centrado e 

indiviso e dando a impressão de falar em uníssono. Porém, a análise detalhada mostrou 

momentos nos quais outras posições apareceram através de lapsos ou deslizes involuntários, 

revelando a heterogeneidade dos sujeitos enunciadores. 

Nosso objetivo geral foi identificar a presença de estereótipos e de discursos de 

subalternidade nos textos publicados no Alto Madeira efetivadas entre os anos de 1975 e 

1985, discutindo a constituição dos sujeitos e a fixação da identidade feminina e as relações 

autoritárias manifestas nos textos. Por meio da identificação dos estereótipos tivemos por 

intenção promover uma análise crítica acerca dos padrões de conduta e comportamento 

estabelecidos para homens e mulheres. A análise empreendida permitiu-nos discutir os modos 

pelos quais os sujeitos são constituídos socialmente e que se constituem enquanto um 

problema político, ético, social e filosófico. Em última instância, objetivamos apontar 

caminhos para a transformação dos paradigmas estabelecidos e que definem a feminidade e a 

masculinidade em nossa sociedade. 

Considerando o objetivo principal a que nos propusemos com esse trabalho, fez-se 

necessário estabelecer uma metodologia de trabalho capaz de sustentar a análise. Salientamos 

que, na perspectiva adotada a metodologia utilizada foi a análise cultural. Desta forma, os 

textos escolhidos para constituírem o corpus deveriam evidenciar claramente as questões 

teóricas envolvidas no referencial, uma vez que a análise se constituiu na própria 

exemplificação, por assim dizer, do material teórico. Apesar de a metodologia ter sido 

constituída ao longo do processo, desde o princípio procuramos estabelecer critérios gerais 

para a constituição do corpus. De acordo com Abaurre & Abaurre (2015, p. 31) 

É importante lembrar que, ao longo das últimas décadas, a participação feminina na 
sociedade mudou bastante. A realização profissional e a autonomia econômica 
foram importantes conquistas desencadeadas pelo movimento feminista e 
significaram o questionamento do estereótipo da esposa ideal. O casamento deixou 
de ser um ideal de felicidade para a mulher. Os textos produzidos a partir da década 
de 1970, por isso, passaram a apresentar marcas de outras formações ideológicas e, 
portanto, de outras formações discursivas.  

 O trabalho foi desenvolvido levando em consideração a abordagem proposta pelos 

Estudos Culturais e as teorias de gênero, por isso a análise de dados foi qualitativa, 

procurando demonstrar a existência de regularidades que levavam a uma fixação da imagem 

de sujeito e, por outro lado, trabalhamos na identificação de lapsos e deslizes que 

evidenciassem a heterogeneidade do sujeito enunciador ou de seu discurso.  

 O corpus constituiu-se a partir de uma coletânea de arquivos heterogêneos, 

correspondentes a recortes de sequências discursivas retiradas de textos publicados no jornal 
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Alto Madeira entre os anos de 1975 e 1985 – período que recebeu a denominação de década 

da mulher. Esses recortes foram reagrupados segundo critérios de homogeneidade e 

heterogeneidade, considerando-se as características composicionais e temáticas. 

 O jornal Alto Madeira foi escolhido dentre outros jornais em função de ele 

corresponder ao primeiro periódico escrito em português publicado em Porto Velho e por sua 

trajetória praticamente acompanhar o desenvolvimento da cidade e do estado de Rondônia. 

Vale lembrar que o povoado de Porto Velho se constituiu em 1907, e o Alto Madeira surgiu 

uma década depois e perdurou na história rondoniense por um século. De acordo com Olivar 

(2013), o Alto Madeira se caracteriza por "Falar às atuais gerações trazendo em seu bojo toda 

uma gama de histórias contadas e com as quais se funde e se confunde". 

 O primeiro passo para a constituição do corpus foi o manuseio das edições do jornal 

Alto Madeira disponíveis na Biblioteca Francisco Meirelles, em Porto Velho. À medida que 

foram manuseados identificaram-se os textos correspondentes à representação discursiva das 

subjetividades de gênero feminino. Os textos que se adequaram à proposta foram digitalizados 

e com eles organizou-se um arquivo eletrônico inicial. Em seguida, esse arquivo foi 

reorganizado segundo critérios de semelhança composicional ou ideológico-discursiva entre 

os textos. Feito esse reagrupamento a tarefa foi encontrar a unidade a fim de definir a que 

formação discursiva correspondia, quais ideologias veiculava, que modelo de sociedade 

ajudava a construir. Isso foi feito, pois, de acordo com Abaurre & Abaurre (2015, p. 30), 

“Sempre que for possível identificar, em um conjunto de textos, uma mesma perspectiva 

ideológica associada à recorrência de temas e termos, estaremos diante de uma formação 

discursiva”. 

A pesquisa realizada apresenta cunho qualitativo. A abordagem e técnica utilizada 

para a catalogação, categorização e compreensão das representações identitárias femininas no 

jornal Alto Madeira foi a pesquisa documental. Deve-se ressaltar que a utilização de 

documentos em pesquisa permite ampliar o entendimento de objetos cuja compreensão exige 

que seja efetuada uma contextualização histórica e sociocultural. Deste modo, “Uma pessoa 

que deseja empreender uma pesquisa documental deve, com o objetivo de constituir um 

corpus satisfatório, esgotar todas as pistas capazes de lhe fornecer informações interessantes” 

(CELLARD, 2008-298 apud SÁ-SILVA et. al. 2009).  

Levando isso em consideração, foram utilizados os seguintes procedimentos 

metodológicos: a) busca por referenciais teóricos que pudessem atender à temática da 

pesquisa, permitindo definir, articular e problematizar os conceitos e teorias utilizados como 

base para a análise; b) Coleta de dados na Biblioteca Municipal Francisco Meireles, incluindo 
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o manuseio dos fascículos do jornal Alto Madeira disponíveis no acervo e relativos ao período 

de estudo, qual seja: 1975 a 1985, bem como a digitalização dos textos nos quais fosse 

identificada alguma forma de representação identitária feminina – para tanto foi utilizado o 

software CamScanner, que permite a digitalização fotográfica dos documentos a partir de 

aparelhos smartphones; c) Catalogação dos textos digitalizados; d)  categorização dos 

conteúdos sobre a representação das identidades femininas, organizando os textos conforme o 

tipo de conteúdo veiculado, a temática abordada ou a forma composicional do texto; e) 

teorização sobre os dados coletados, organizados e categorizados, tendo em vista articular o 

referencial teórico com o conjunto de textos que compôs o corpus de estudo. 

Desta forma, a dissertação está organizada em quatro capítulos, perfazendo um 

caminho pelo qual pudemos apresentar suportes teóricos sobre as temáticas entrelaçadas ao 

tema em estudo, os quais serviram para operarmos as análises dos textos selecionados.  

Assim, o primeiro capítulo incide sobre a temática das enunciações sobre a mulher, 

tendo em vista refletir sobre a subalternidade, a estereotipia e os modos de construção da 

“verdade” acerca da mulher. No interior deste capítulo realizamos uma incursão na história e 

apresentamos uma breve história da sexualidade, a fim de discutir a maneira como as práticas 

sexuais estão articuladas a uma rede de poder. Também apresentamos alguns suportes teóricos 

que qualificam o gênero como categoria de análise, de modo a justificar os procedimentos de 

pesquisa por nós adotados. Em seguida, apresentamos algumas considerações sobre o ano e a 

década da mulher no Brasil e no mundo, fazendo uma breve retomada do contexto no qual 

essas datas foram instituídas. Encerrando esse capítulo apresentamos algumas reflexões a 

respeito dos discursos que circulam sobre a mulher e que apresentam traços de subalternidade 

e fundam-se na forma fixa da estereotipia, que dificulta os questionamentos sobre a verdade 

instituída. 

No segundo capítulo fazemos uma abordagem sobre o jornal Alto Madeira como 

representação de uma realidade histórica. No interior deste capítulo apresentamos algumas 

considerações sobre o jornal em Rondônia e os cem anos de presença do Alto Madeira.  Em 

seguida, problematizamos o modo pelo qual o estudo da cultura se desenvolve entre práticas e 

representações, bem como discorremos sobre o papel do domínio simbólico na sociedade. 

Encerrando o capítulo, apresentamos algumas reflexões sobre a tríade linguagem, 

representação e cultura, as quais são fundamentais para a análise cultural empreendida nesse 

trabalho. 

O terceiro capítulo trata das publicações sobre a mulher: representação, estereotipia e 

subalternidade em enunciações, em um primeiro momento fazendo uma abordagem teórica e, 
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em seguida, analisando as representações da mulher em textos do Alto Madeira. O primeiro 

bloco de análise discute textos nos quais o corpo feminino aparece em destaque e é discutido 

o enunciado de que “A mulher é, antes de tudo, uma imagem”. No segundo bloco de análise 

discutimos o uso da roupa como um ato cultural. Em um terceiro bloco discutimos a partir dos 

textos analisados a maneira como a sexualidade é retratada nas publicações e são debatidas as 

regras de conduta e comportamento que os textos publicados veiculam como constitutivas de 

uma “verdade” sobre a mulher. No quarto bloco analisamos algumas enunciações feitas por 

sujeitos femininos a respeito de temas que versam sobre o ser mulher. O quinto e último bloco 

de análise deste capítulo discute a problemática da subjetivação pela domesticação e o amor 

pela dor, debatendo os modos pelos quais a violência contra a mulher é tomada como natural. 

O quarto e último capítulo dessa dissertação tem por objetivo apresentar textos que 

correspondam às lutas e conquistas da mulher e do movimento feminista. A abordagem feita 

mostra que entre lutas e conquistas há uma tensão entre velhos e novos estereótipos, pois, 

apesar dos avanços, não há uma ruptura completa com as formas pré-fixadas.  Também são 

apresentadas as lutas por emancipação feminina e o surgimento de uma legislação referente à 

mulher e apresentam-se textos que incidem sobre temáticas “novas”, como o aborto e os 

métodos contraceptivos, o controle de natalidade e direitos reprodutivos, a representação do 

feminismo e formas não convencionais de ser mulher, tais como a participação da mulher na 

política. 
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1 ENUNCIAÇÕES SOBRE A MULHER: SUBALTERNIDADE, ESTEREOTIPIA E 

CONSTRUÇÃO DA VERDADE 

 
Iniciamos essa seção apresentando algumas reflexões acerca do entorno que 

circunscreve as enunciações sobre a mulher em textos do jornal Alto Madeira veiculados no 

período de 1975 a 1985. Entendemos que as enunciações correspondem a usos de enunciados 

em determinadas situações pragmáticas, veiculando discursos que, por sua vez, estão 

intimamente relacionados como o poder. Destarte, as relações de produção e significação 

instituem-se no interior de uma rede de poder, a qual 

[...] exerce-se sobre a vida quotidiana imediata, que classifica os indivíduos em 
categorias, os designa pela sua individualidade própria, liga-os à sua identidade, 
impõe-lhes uma lei de verdade que é necessário reconhecer e que os outros devem 
reconhecer neles. É uma forma de poder que transforma os indivíduos em sujeitos. 
(FOUCAULT, 1995, p. 235).  

Nesse sentido, entendemos que refletir acerca dos significados fixados e cristalizados 

em um processo de estereotipia e de instauração de relações de subalternidade implica em 

uma ação de resistência. Essa resistência equivale à luta de todos aqueles que com a crise 

vivem momentos de crítica, que fazem pensar em como chegamos a essas formas, padrões, 

conceitos e nos levam a interrogar os significados, limites e ambiguidades das práticas 

realizadas no dia-a-dia. Conforme Foucault, é fundamental que nos empenhemos em 

“promover novas formas de subjetividade através da recusa deste tipo de individualidade que 

nos foi imposto há vários séculos” (FOUCAULT, 1995, p. 239). 

Na perspectiva por nós assumida, a mídia corresponde a um dispositivo (pragmático 

ou performativo) capaz de produzir sujeitos, haja vista que constitui modos possíveis das 

experiências de si. Neste ínterim, compreendemos que a cultura midiática apresenta um 

caráter normativo e desempenha uma função disciplinar, promovendo a identificação dos 

sujeitos a determinadas posições identitárias. Por este motivo, trabalhamos com a ideia de 

uma linguagem atravessada por embates subjetivos e sociais, considerando o caráter interativo 

da atividade linguística e recompondo o conjunto da situação da enunciação. Apesar de 

operarmos com uma análise prioritariamente do material linguístico, não podemos perder de 

vista que os textos constituidores do corpus foram produzidos dentro de instituições, nos 

quais se materializam conflitos de várias ordens.  
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 Deste modo, levando em consideração que os textos publicados pela mídia impressa, 

em especial os jornais diários, emanam de uma instituição que restringe as enunciações e na 

qual se cristalizam inúmeros conflitos, entendemos que quando o sujeito enuncia, ocupa um 

lugar determinado para poder enunciar do interior dele. Por este motivo, o corpus não foi 

analisado como uma produção de um indivíduo, mas como correlato de uma posição sócio 

histórica (os enunciadores são substituíveis). Nesse sentido, buscamos empreender uma 

análise das posições de enunciação tomadas pelos diferentes sujeitos que ocuparam uma 

posição de fala e em seus textos sobre a mulher contribuíram para construir uma certa imagem 

ou representação do feminino. Nossa perspectiva coaduna com a perspectiva assumida por 

Hall (1996, p. 68), segundo a qual “as práticas de representação implicam sempre em posições 

de onde se fala ou se escreve – as posições de enunciação”. Assim, compreendemos que os 

discursos não podem ser entendidos como produções únicas e particulares, mas como 

enunciações de ocupantes de uma mesma formação discursiva. De acordo com Hall, 

As teorias sobre enunciação mais recentes sugerem que, não obstante falarmos, por 
assim dizer, “em nosso nome”, de nós mesmos e com base em nossa própria 
experiência, quem fala e a pessoa de quem se fala nunca são idênticos, nunca estão 
exatamente no mesmo lugar. (1996, p. 68)  

 Em função da não-coincidência entre o sujeito que fala e aquele de quem se fala, os 

textos veiculados no Alto Madeira, ainda que escritos por mulheres e mesmo que refletindo 

aspectos de uma certa experiência “individual”, acabam por retratar muito mais do que essa 

experiência individual do sujeito, pois refletem os discursos e ideologias pré-existentes e que 

fazem a representação ser elaborada de uma maneira e não de outra. Conforme Hall: 

A identidade não é tão transparente ou tão sem problemas como nós pensamos. Ao 
invés de tomar a identidade por um fato que, uma vez consumado, passa, em 
seguida, a ser representado pelas novas práticas culturais, deveríamos pensá-la, 
talvez, como uma “produção” que nunca se completa, que está sempre em processo 
e é sempre constituída interna e não externamente à representação. (1996, p. 68) 

 Deste modo, ao buscar explicitar as formas de presença da subjetividade e da 

alteridade nas enunciações consideramos as semelhanças e diferenças, percebendo como os 

discursos se articulam para configurar o interdiscurso gerador dos possíveis sentidos. Fizemos 

isso porque na prática cotidiana, comumente nos deparamos com séries de repetições de 

formas fixas definidoras das subjetividades e vivenciamos situações nas quais o discurso 

pretensamente uno e transparente, por vezes desliza e demonstra uma heterogeneidade não 

pretendida, silenciada por aparatos de saber e poder. Esse paradoxo aflora a necessidade de 

analisar os diferentes tipos de discursos, a fim de compreender os processos de subjetivação 

tornados possíveis pelas formações discursivas sustentadoras dos dizeres e representantes de 

vozes.  
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1.1 Uma breve história da sexualidade 

  A sexualidade está presente desde sempre na humanidade, entretanto os estudos sobre 

a história da sexualidade são recentes e ainda cercados por tabus. Há casos também de autores 

que se dedicam a tratar de práticas sexuais querendo não retratar a história, mas aos 

comportamentos exóticos ou com intuito de excitar, chocar, constranger. Esse tipo de relato 

pouco contribui para os estudos da sexualidade, pois não corresponde a aspectos da 

sexualidade da maioria das pessoas.  

 Levando o disposto acima em consideração, Peter Stearns escreveu a obra História da 

Sexualidade – lançada no Brasil em 2010 – e escreveu para a edição brasileira uma introdução 

diferenciada, por considerar que “o público leitor brasileiro não precisa de lembretes acerca 

da importância da sexualidade ou da desejabilidade da discussão do tema” (STEARNS, 2010, 

p. 7). Entretanto, nesse mesmo texto introdutório, o autor considera importante que se teçam 

considerações sobre a noção de história da sexualidade, bem como sejam prestados 

esclarecimentos sobre as variações e mudanças que ocorrem nas culturas sexuais. Segundo o 

autor, “as atitudes referentes à sexualidade diferem de acordo com contextos sociais distintos 

[...] A cultura sexual, os valores e as crenças aplicados à sexualidade, obviamente mudam 

com o tempo [...]” (STEARNS, 2010, p. 7). Essas mudanças não são isoladas de outros 

aspectos da sociedade como a diferenciação em classes sociais ou a estabelecimentos de 

padrões que se relacionem a perspectiva de gênero. Ademais, conforme o autor “os governos 

invariavelmente buscam controlar ou regulamentar o comportamento sexual (nem sempre 

com muito sucesso), e o sexo certamente figura no impacto causado pelos exércitos e 

autoridades coloniais [...]” (STEARNS, 2010, p. 8). 

 A despeito da importância da discussão sobre a sexualidade e a necessidade de 

elaborar uma história da sexualidade a grande dificuldade reside na imprecisão de dados, na 

falta de documentos e registros confiáveis, em parte devido a autores que se ocuparam mais 

em fazer relatos exóticos ou pitorescos sobre a sexualidade e, em parte, porque que “as 

atitudes públicas, em si mesmas importantes, são de acesso mais fácil do que os 

comportamentos [...]” (STEARNS, 2010, p. 9). Apesar da dificuldade de encontrar 

documentação, a importância da temática revela-se em diferentes registros, leis e comentários 

culturais, os quais passam a servir de material histórico para que se possa apreender as 

culturas sexuais. Há que se considerar que “diferentes sociedades têm diferentes padrões, de 

modo que a comparação revela muita coisa como civilizações particulares funcionavam e 

funcionam” (STEARNS, 2010, p. 10). De acordo com Stearns, a sexualidade “sempre foi uma 
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parte essencial do panorama da história mundial; observá-la com atenção ajuda a traduzir os 

padrões da história mundial para uma compreensão da vida cotidiana e do comportamento 

humano comum” (STEARNS, 2010, p. 10). 

 Os valores atribuídos às diferentes práticas da sexualidade não são perenes, mesmo 

questões consideradas biológicas mudam conforme os hábitos de uma dada comunidade – 

exemplo disso é a puberdade, cuja idade varia dependendo de fatores como alimentação e do 

contexto social. A história da sexualidade relaciona-se a outros temas de interesse social, 

como os estudos de gênero e de classe social. Dessa forma, empreender estudos que versem 

sobre a história da sexualidade auxilia a compreender o funcionamento da sociedade de 

maneira mais ampla. De acordo com Stearns, 

O ponto principal e a razão-chave para o estudo da sexualidade envolvem saber até 
que medida as sociedades, incluindo a nossa, ainda estão reagindo à mudança 
histórica, por meio de comportamentos sexuais e valores contemporâneos, além de 
debates invariavelmente ferozes. [...] Ainda mais importante é investigar até que 
ponto praticamente todas as sociedades que se confrontam com tremendas alterações 
nos fatores afeitos à sexualidade – incluindo o controle da natalidade e as 
representações da mídia – ainda estão tentando se ajustar. (2010, p. 16). 

 A história da sexualidade traz à tona questões que muitos insistem em negar a 

existência. Conforme Stearns (2010), os comportamentos sexuais que uma sociedade 

desaprova fogem inclusive do alcance da história de uma maneira mais ampla. Assim é que 

alguns temas se tornam tabus e entre eles podemos citar o homossexualismo (em alguns 

momentos históricos e sociedades chega a ser ato criminoso), a masturbação, o aborto e até o 

controle de natalidade. 

No interior dos estudos sobre a sexualidade encontram-se relatos de comportamentos 

considerados próprios do homem ou da mulher, os quais são ou não aceitáveis dependendo se 

há uma correspondência entre quem pratica o ato e aquilo que se espera que uma pessoa de 

determinado sexo faça. Entretanto, não há uma definição estanque sobre os comportamentos 

aceitos como próprios de homens ou de mulheres. Como se observa, ao longo da história a 

percepção acerca dos comportamentos tidos como femininos ou masculinos foi mudando e 

moldando a própria sociedade e cultura na qual essas representações emergiam. 

Nesse sentido, os sentidos e significados de feminilidade/masculinidade são 

produzidos nas diferentes relações sociais. Esses sentidos social e culturalmente construídos 

instituem as normas, práticas, obrigações e prioridades para cada gênero e encontram-se 

presentes nos mais diversos textos, sem, muitas vezes, serem necessariamente percebidos 

pelos enunciadores. 
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1.1.1 Feminilidade/masculinidade, Estudos de Gênero e Feminismo Brasileiro no contexto da 

ditadura militar 

Os discursos manifestos nos textos que circulam nas mais variadas instâncias sociais 

indicam padrões de comportamento aceitáveis para um ou outro gênero e fixam as maneiras 

de ser, de se comportar ou realizar práticas corporais, construindo um quadro de sentidos e 

significados para a feminilidade e para a masculinidade. Assim é que, social e culturalmente, 

são definidos e difundidos os valores, gestos corporais, atitudes e comportamentos tidos como 

sendo femininos ou masculinos. Esses parâmetros se estendem para todas as instâncias sociais 

e definem as práticas corporais e o próprio exercício da sexualidade. Diante deste cenário, as 

feministas perceberam a importância de discutir que as características anatômicas e 

fisiológicas não podem, por si, definir a feminilidade e a masculinidade. Dessa forma,  

O que algumas delas passariam a argumentar, a partir daqui, é que são os modos 
pelos quais características femininas e masculinas são representadas como mais ou 
menos valorizadas, as formas pelas quais se reconhece e se distingue feminino de 
masculino, aquilo que se torna possível pensar e dizer sobre mulheres e homens que 
vai constituir, efetivamente, o que passa a ser definido e vivido como masculinidade 
e feminilidade, em uma dada cultura, em um determinado momento histórico. 
(MEYER, 2013, p. 16). 

 Conforme Meyer (2013), no lugar do termo ‘sexo’ passou-se a pensar no conceito de 

gênero, uma vez que o primeiro (sexo) se encontra mais delimitado pelo componente 

biológico e anatômico enquanto o segundo (gênero) pretende incorporar as influências sociais 

e culturais que instituem a percepção do masculino ou do feminino. Nesse sentido, vale 

destacar, de acordo com Scott (1995, p. 72), que 

Na sua utilização mais recente, o termo "gênero" parece ter feito sua aparição inicial 
entre as feministas americanas, que queriam enfatizar o caráter fundamentalmente 
social das distinções baseadas no sexo. A palavra indicava uma rejeição do 
determinismo biológico implícito no uso de termos como "sexo" ou "diferença 
sexual". O termo "gênero" enfatizava igualmente o aspecto relacional das definições 
normativas da feminilidade. 

 De acordo com esse ponto de vista, sobre o componente biológico – que delimitaria os 

sexos a partir de um conjunto de características anatômicas – impõe-se o caráter social. 

Segundo Scott (1995, p. 86), a definição de gênero por ela assumida implica o 

estabelecimento de uma conexão entre duas proposições, a saber: “(1) o gênero é um 

elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos e 

(2) o gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder”. Conforme a 

autora, as relações sociais mudam porque mudam as representações de poder – entretanto, 

essa mudança não ocorre de forma unidirecional.  
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A primeira e principal forma de estudos de gênero foram os estudos feministas (tão 

complexos e de difícil definição quanto os estudos culturais), os quais, na década de 1970, 

receberam influências do pensamento de Althusser e tomavam a mídia (e os textos nela 

veiculados) como aparelhos ideológicos que construíam o sujeito feminino. Além disso, de 

acordo com Sarti (1991, online) 

O atual feminismo brasileiro nasce, nos anos 70, no panorama internacional que 
instituía o Ano Internacional da Mulher (1975), favorável, portanto, à discussão da 
condição feminina e, ao mesmo tempo, no amargo contexto das ditaduras latino-
americanas, que calavam, implacáveis, as vozes discordantes. 

 Levar em consideração esse contexto histórico de emergência do feminismo no Brasil 

implica considerar, conforme esclarece Sarti (1991), que o foco incidia não apenas sobre as 

relações homem-mulher, mas sobre todas as relações de poder que se instituíam socialmente. 

Nesse sentido, o feminismo brasileiro em sua origem procurava discutir questões que 

articulavam gênero e classe, bem como refletiam o feminismo militante e a resistência 

feminina à ditadura. Conforme Sarti (1991, online) 

Embora uma confluência de fatores tenha contribuído para a eclosão do feminismo 
brasileiro nos anos 70 — como o impacto do feminismo internacional e mudanças 
efetivas na situação da mulher no país a partir dos anos 60, que punham em questão 
a tradicional hierarquia de gênero –, o feminismo militante no Brasil surge como 
conseqüência da resistência das mulheres à ditadura, depois da derrota da luta 
armada e com o sentido de elaborar política e pessoalmente esta derrota. 

 Sarti (1991) observa que o feminismo no Brasil, dado o contexto ditatorial no qual 

surgiu, teve uma configuração bastante específica e ficou conhecido como “movimento de 

mulheres”. Expandiu-se devido às organizações de bairro e a uma relação conflituosa com a 

igreja católica e o trabalho pastoral inspirado na Teologia da Libertação1.  

Essa aliança entre feminismo e igreja católica foi permitida pelo ideal comum de luta 

contra a ditadura, mas, principalmente, foi possível graças ao abandono, por parte do 

movimento, de pautas como direitos reprodutivos, aborto, sexualidade. Assim, “desacordos 

sabidos eram evitados, pelo menos publicamente. O aborto, a sexualidade, o planejamento 

familiar e outras questões permaneceram no âmbito das discussões privadas, feitas em 

pequenos ‘grupos de reflexão’, sem ressonância pública”SARTI, 1991, online). Deste modo, 

a Igreja impôs “limites claros, prevalecendo a rigidez de princípios morais, ainda que a 


 Movimento apartidário iniciado em 1971 no interior da Igreja Católica, o qual considera que os ensinamentos 
de Cristo devem servir para libertar os oprimidos de injustas condições sociais, políticas e econômicas. A força 
da Teologia da Libertação diminuiu em 1984-1986 quando seus formuladores foram condenados pela 
Congregação para a Doutrina da Fé (CDF). Além disso, a Santa Sé condenou os principais fundamentos da 
Teologia da Libertação e ela declinou nos anos 1990 quando as lideranças envelheceram e não foram renovadas. 
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atuação cotidiana nas comunidades de base pudessem comportar alguma flexibilidade” 

SARTI, 1991, online). 

 No período da ditadura, as mulheres se organizaram em clubes de mães, formaram 

associações e participaram das comunidades eclesiais de base (CEBs), e resistiram de muitas 

formas, desafiando o papel feminino tradicional. Estiveram à frente de movimentos contra o 

custo de vida e que reivindicavam creches para que pudessem deixar seus filhos durante o 

período em que saíam para trabalhar. Além disso, durante o período ditatorial participaram 

ativamente do movimento estudantil, e passaram a fazer parte dos partidos e sindicatos. 

Chegaram, inclusive, a fazer parte da luta armada, pegando em armas e sofrendo fortes 

repressões e torturas na tentativa de derrubar o regime militar. Ademais, o movimento pela 

anistia também foi iniciado pelas mulheres. Acerca da participação das mulheres nessa luta, 

Sarti (1991) rememora que em 1996 foi realizado um seminário sob organização do Instituto 

de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, cujo título foi A revolução possível: 

homenagem às vítimas do regime militar. De acordo com a autora: 

Os depoimentos femininos foram contundentes em revelar um corpo ferido e 
torturado com base naquilo que identifica o ser mulher em nossa sociedade, dada a 
forma específica de violência a que a repressão submeteu as mulheres militantes. 
Elas foram atingidas não apenas sexualmente, mas também por uma manipulação do 
vínculo entre mãe e filhos, uma vez que este vínculo torna a mulher particularmente 
vulnerável e suscetível à dor. (SARTI, 1991, online). 

Durante todo o período da ditadura militar inúmeros homens e mulheres sofreram 

torturas físicas e psicológicas, muitos foram ao óbito e seus corpos desapareceram. A 

violência não escolhia gênero, mas as mulheres sofreram uma violência que foi intensificada 

pelo fato de serem mulheres. A violência sexual como método de tortura corresponde a uma 

grave violação aos direitos humanos pela qual os agentes da repressão forçavam o 

desnudamento, praticavam estupros, forçavam ou provocavam abortos, davam choques nos 

órgãos genitais, golpeavam seios e estômago, humilhavam constantemente, separavam a mãe 

dos filhos, companheiros e familiares – e muitas vezes cometiam a violência na presença 

destes. A violência sexual era usada como uma arma contra mulheres consideradas 

“merecedoras” desse tipo de castigo. Contra as mulheres casadas, não raras vezes o estupro 

ocorria diante do marido amarrado ao pau de arara, de modo que a violência sexual era usada 

com a intenção de humilhar. Contra as mulheres mães, a maternidade era usada como 

chantagem ou ameaça. Contra as mulheres grávidas ou que ainda não tinham filhos, as 

mutilações no útero eram comuns. Tudo isso é detalhado no capítulo Violência sexual, 

violência de gênero e violência contra as mulheres e crianças, do Relatório Final da 
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Comissão Nacional da Verdade (CNV). Nas mulheres que sobreviveram a isso tudo, as 

marcas persistiram ao longo de suas vidas. De acordo com o relatório da CNV

O fato de os crimes terem sido cometidos por agentes públicos encarregados de 
proteger a sociedade, a vida e a integridade física de seus cidadãos os fez aumentar o 
sofrimento da maioria dos sobreviventes, que ainda hoje padecem ao lidar com o 
estigma em torno dos crimes sexuais, a indiferença da sociedade e a impunidade dos 
violadores. 

Diante deste cenário de violências físicas, psicológicas e simbólicas imposto pela 

ditadura militar, aquilo que se chamava de feminismo brasileiro nos anos 70 se obrigou a 

deixar de lado as questões de gênero para atuar contra a violência praticada durante o regime 

ditatorial. Segundo Sarti (1991), o contexto de autoritarismo foi o grande impedimento para o 

despontar dessas questões, de modo que 

As questões propriamente feministas, as que se referiam às relações de gênero, 
ganham espaço quando se consolida o processo de "abertura" política no país em 
fins dos anos 70. Grande parte dos grupos declarou-se abertamente feminista e 
abriu-se espaço tanto para a reivindicação no plano das políticas públicas, quanto 
para o aprofundamento da reflexão sobre gênero. Os conflitos e desacordos com a 
Igreja Católica, tanto quanto com alguns setores da esquerda, conservadores no que 
se refere à moral sexual, foram se expressando mais abertamente. (SARTI, 1991, 
online). 

 Uma das grandes contribuições dos movimentos de mulheres no Brasil foi a criação do 

Movimento Feminino pela Anistia2, em 1975, cuja finalidade era denunciar as repressões do 

governo militar sobre os cidadãos. Naquele mesmo ano foi fundado o jornal Brasil Mulher, o 

qual foi considerado como porta-voz do referido movimento. Apesar de importante, o 

movimento de mulheres ainda não representava uma articulação feminista – isso ocorreu mais 

efetivamente no período de abertura democrática. Destarte, o percurso trilhado pelas mulheres 

ao longo do período ditatorial permitiu a consolidação do movimento, de modo que 

Nos anos 80 o movimento de mulheres no Brasil era uma força política e social 
consolidada. Explicitou-se um discurso feminista em que estavam em jogo as 
relações de gênero. As idéias feministas difundiram-se no cenário social do país, 
produto não só da atuação de suas porta-vozes diretas, mas do clima receptivo das 
demandas de uma sociedade que se modernizava como a brasileira. Os grupos 
feministas alastraram-se pelo país. Houve significativa penetração do movimento 
feminista em associações profissionais, partidos, sindicatos, legitimando a mulher 
como sujeito social particular. (SARTI, 1991, online). 

 O ano de 1980 marca uma difusão no movimento feminista, pois as pautas divergentes 

e que haviam ficado em suspenso retornam com bastante força. Não havendo mais uma 

unificação das causas femininas, passam a coexistir vários grupos. A questão feminina passa a 

figurar nas universidades e nos debates políticos e uma definição sobre a questão da mulher é 


Em 1980, o movimento foi renomeado para Movimento para Anistia e Liberdades Democráticas.
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exigida. Por consequência, em 1983 foi criado o Conselho Estadual da Condição Feminina de 

São Paulo e em 1985 instaurou-se o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. 

1.2 O gênero como categoria de análise  

A dualidade sexo e gênero perdurou nos estudos e debates acerca da temática até a 

década de 1980 – o primeiro termo (sexo) era usado para retratar as questões da natureza no 

que concerne à sexualidade e o segundo (gênero) para incorporar a cultura a essas discussões. 

A feminista e historiadora estadunidense Joan Scott foi uma das responsáveis (se não a 

principal) pela mudança de perspectiva nos estudos de gênero por ocasião da publicação do 

artigo intitulado Gênero: uma categoria útil de análise histórica (1995), publicado 

originalmente em 1986. 

A autora problematiza já no início do referido artigo o que ela chamou de usos 

descritivos de gênero que ocorrem quando se consideram estritamente as questões envolvendo 

mulheres e homens sem ir além disso – como uma teórica pós-estruturalista, Scott (1995) 

fundamenta sua perspectiva na desconstrução de Derrida e considera que é preciso 

desconstruir essa oposição estanque, binária, universal e atemporal que foi construída sobre o 

homem e a mulher. Além disso, Scott (1995) também sofreu influências da perspectiva 

assumida por Foucault – e por isso ela considera o gênero como um saber acerca das 

diferenças sexuais, o qual está intimamente relacionado às questões de poder. 

Scott (1995) tece uma crítica a um conjunto de trabalhos que se propunham a debater a 

temática gênero, porém mantiveram-se no rol dos estudos descritivos, tendo apenas feito uma 

troca de terminologia. A autora constatara que “os livros e artigos de todos os tipos que 

tinham como tema a história das mulheres substituíram, nos últimos anos, nos seus títulos o 

termo ‘mulheres’ por ‘gênero’” (1995, p. 75). Essa adequação terminológica, segundo a 

historiadora, servia apenas para “sugerir a erudição e a seriedade de um trabalho, pois ‘gênero 

tem uma conotação mais objetiva e neutra do que ‘mulheres’" (SCOTT, 1995, p. 75). A 

crítica mais contundente feita por Scott (1995) sobre a supressão do termo ‘mulher’ e sua 

substituição por ‘gênero’ diz respeito ao apagamento e silenciamento que essa mudança 

impõe. Segundo Scott (1995), 

Nessa utilização, o termo "gênero" não implica necessariamente uma tomada de 
posição sobre a desigualdade ou o poder, nem tampouco designa a parte lesada (e até 
hoje invisível). Enquanto o termo "história das mulheres" proclama sua posição 
política ao afirmar (contrariamente às práticas habituais) que as mulheres são 
sujeitos históricos válidos, o termo "gênero" inclui as mulheres, sem lhes nomear, e 
parece, assim, não constituir uma forte ameaça. 
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 Essa busca por legitimação dos estudos feministas na década de 1980 foi, de acordo 

com Scott (1995), um dos aspectos a se considerar quando são levantadas questões acerca da 

temática e, especialmente, do conceito de ‘gênero’. Além disso, 

O termo "gênero", além de um substituto para o termo mulheres, é também utilizado 
para sugerir que qualquer informação sobre as mulheres é necessariamente 
informação sobre os homens, que um implica o estudo do outro. Essa utilização 
enfatiza o fato de que o mundo das mulheres faz parte do mundo dos homens, que 
ele é criado nesse e por esse mundo masculino. (SCOTT, 1995, p. 75). 

 A autora assume esse posicionamento por considerar que não é produtivo considerar a 

história das mulheres de forma separada, pois isso perpetuaria a ideia equivocada de que a 

“experiência de um sexo, tenha muito pouco ou nada a ver com o outro sexo” (SCOTT, 1995, 

p. 75). Ademais, o termo ‘gênero’ refere-se às relações sociais estabelecidas e vivenciadas 

pelos sexos e rejeita as explicações biológicas usadas para justificar a subordinação e 

subalternidade feminina em construções do tipo “mulheres têm a capacidade para dar à luz e 

de que homens têm uma força muscular superior” (SCOTT, 1995, p. 75). Destarte, “o termo 

‘gênero’ torna-se uma forma de indicar ‘construções culturais’ – a criação inteiramente social 

de idéias sobre os papéis adequados aos homens e às mulheres” (SCOTT, 1995, p. 75). 

 Nessa mesma perspectiva, Meyer (2013) põe em evidência a extensão do termo 

‘gênero’, ressaltando que ele rompe com a perspectiva anatômica e biológica segundo a qual 

gênero e sexo estariam conectados de maneira natural. Assim, 

[...] com o conceito de gênero pretendia-se romper com a equação na qual a colagem 
de um determinado gênero a um sexo anatômico que lhe seria “naturalmente” 
correspondente resultava em diferenças inatas e essenciais, para argumentar que 
diferenças e desigualdades entre mulheres e homens eram social e culturalmente 
construídas e não biologicamente determinadas. Como construção social do sexo, 
gênero foi (e continua sendo) usado, então, (...) como um conceito que se opunha a – 
ou complementava a – noção de sexo e pretendia referir-se aos comportamentos, 
atitudes ou traços de personalidade que a cultura inscrevia sobre o corpo sexuado. 
(MEYER, 2013, p. 17). 

 Scott (1995, 1995, p. 75) salienta que a ampliação dos estudos a respeito de sexo e 

sexualidade tornou o termo ‘gênero’ particularmente útil, dado que permitiu que se 

distinguissem as práticas sexuais “dos papéis sexuais atribuídos às mulheres e aos homens”.  

De acordo com Rago (1995, p. 87-8), “é importante destacar o deslocamento que os estudos 

feministas operam ao privilegiarem em suas discussões e pesquisas a categoria de gênero em 

detrimento do objeto ‘mulheres’”. Conforme a autora, trata-se de promover uma 

desconstrução da generalização “mulheres” (que remeteria a uma imagem unificada e 

adequada aos padrões: branca, classe média, heterossexual) para considerar as multiplicidades 

“e, sobretudo, para se pensar as diferenças sexuais enquanto construções sociais e culturais” 

(RAGO, 1995, p. 88). Assim, 



26 
 

A despeito das discussões entre as teóricas do feminismo em torno de uma definição 
precisa do gênero, é evidente a preocupação em evitar as oposições binárias fixas e 
naturalizadas, para trabalhar com relações e perceber por meio de que 
procedimentos simbólicos, jogos de significação, cruzamentos de conceitos e 
relações de poder nossas referências culturais são sexualmente produzidas. 

Dizer que “as referências culturais são sexualmente produzidas” (RAGO, 1995, p. 88) 

implica pensar que essas referências se instituem por meio de símbolos, emanam de jogos de 

significação e estão imbricadas nas diferentes relações: de poder, familiares e de parentesco, 

econômicas e políticas. Uma vez que nós compreendamos que as diferenças sexuais não são 

simplesmente “naturais”, mas existem enquanto construções culturais, torna-se inevitável a 

desconstrução das representações que enquadram os indivíduos e delimitam a maneira como 

podem ou devem ser, agir ou se comportar. Assim, ao evitar a binaridade e perceber as 

relações de poder, os estudos assumem uma nova postura metodológica. Conforme Rago: 

Com esta nova proposta metodológica, insiste-se em que consideremos as diferenças 
sexuais enquanto construções culturais, desmontando e sexualizando 
conceitualizações que fixam e enquadram os indivíduos, seus gestos, suas ações, 
suas condutas e representações. [...] Além disso, propõe-se pensar as relações de 
gênero enquanto relações de poder, e nesse sentido a dominação não se localiza num 
ponto fixo, num “outro” masculino, mas se constitui nos jogos relacionais e de 
linguagem. (1995, p. 88) 

 Dessa forma, ao assumirmos essa proposta metodológica e tomarmos o gênero como 

nossa categoria de análise precisamos nos desvencilhar dos discursos arraigados em nossa 

sociedade e que fundam os sujeitos em padrões pré-definidos conforme uma divisão sexual 

binária. Assim, o trabalho de análise deve servir para repensar as relações de gênero enquanto 

relações de poder, dado que as diferenças sexuais convencionalmente vistas como naturais são 

construídas culturalmente.  

1.3 Considerações sobre o ano e a década da mulher no Brasil e no mundo 

 Nos anos de 1970 o movimento feminista internacional havia se expandido de tal 

forma que a Organização das Nações Unidas (ONU) declarou o ano de 1975 como sendo o 

Ano Internacional da Mulher e promoveu a primeira Conferência Mundial sobre as Mulheres, 

na Cidade do México. Por consequência, a década subsequente (1976-1985) foi declarada 

como Década da Mulher. Embora o Brasil não tenha ficado alheio a estas e outras 

manifestações, há que se destacar a força exercida por parte do regime ditatorial sobre todos 

os discursos que emergissem na esteira da discussão sobre direitos. Conforme Fáveri, 

O Brasil dos anos dos anos de 1970 vivia um regime ditatorial, caracterizado pela 
subordinação do Legislativo frente ao poder Executivo, perseguição aos opositores 
do regime, clandestinidade de partidos políticos de esquerda, proibições do direito 
de reunião, ou seja, era um tempo em que falar de direitos era difícil. As proposições 
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acerca de questões dos direitos das mulheres perpassavam o mundo do trabalho, 
direitos previdenciários, e não era do interesse de parlamentares. (2014, p. 2). 

 Destarte esse cenário, as mulheres brasileiras passaram a figurar cada vez mais nos 

espaços públicos e a fazer parte das mídias da época, com destaque à participação nos 

Cadernos ou Suplementos – os quais passaram a existir no Brasil a partir de 1956, momento 

em que o Jornal do Brasil (JB) lançou o Suplemento Dominical. De acordo com Lima (2012, 

p. 122): “Nas décadas de 1950 e 1960 praticamente todo grande jornal contava com 

suplementos, espaços caros ao exercício da crítica – numa época de pouca pesquisa e 

divulgação nas universidades”.  A participação das mulheres em publicações como as dos 

Cadernos ou Suplementos foi sendo ampliada à medida que os vários jornais em circulação no 

país passaram também a incorporar essa seção em seus jornais e, ao mesmo tempo, 

objetivarem alcançar um “novo” público leitor: o feminino.  

 Ainda sobre o ano de 1975, vale destacá-lo como um “marco fundador” em função da 

já referida designação como ano da mulher, além da realização da primeira Conferência 

Mundial sobre as Mulheres, no México, e da instituição do 8 de março como o dia 

internacional da mulher. No Brasil, afora o contexto paradigmático já mencionado, fundou-se 

o Centro da Mulher Brasileira (CMB), em 8 de setembro de 1975. De acordo com Marques & 

Zattoni (2014, p. 61) o CMB “foi mais um movimento que nasceu no ambiente de 

autoritarismo, mas que tinha um objetivo definido: refletir sobre a condição da mulher na 

sociedade”. As autoras apontam que o CMB surgiu em decorrência dos grupos de reflexão 

que existiam desde 1972, os quais eram de participação exclusivamente feminina e cujas 

reuniões ocorriam nas casas das participantes ou em locais públicos, como cafés ou 

bibliotecas. O objetivo desses encontros era refletir acerca de questões pertinentes às mulheres 

que questionavam o machismo da sociedade. Assim, “com a instituição do Ano Internacional 

das Mulheres, esses grupos sentiram-se fortalecidos para fundar uma organização de caráter 

institucional, mas não sem antes gerar intensos debates sobre essa decisão [...]” (MARQUES 

& ZATTONI, 2014, p. 62).  

 Aliás, consenso era algo bastante difícil em quase todas as questões postas em reflexão 

nos encontros dos grupos e, posteriormente, do CMB, pois as mulheres participantes eram 

oriundas de formações distintas e enquanto algumas eram ativistas do movimento feminista, 

outras eram membros da igreja católica, em sua ala mais progressista – mas não menos 

conservadora em temas que historicamente estabeleceram-se como bandeiras de luta 

feminista. Conforme Marques e Zattoni: 

Mesmo com características libertárias, a ala mais progressista da Igreja Católica, fiel 
a sua doutrina, permaneceu conservadora em temas caros ao movimento feminista, 
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como o aborto e o divórcio. O tema do aborto, principalmente, esteve presente nos 
debates entre as feministas do CBM, gerando conflitos e falta de consenso sobre a 
questão. (2014, p. 61). 

 Com os desdobramentos que a instituição de 1975 como o Ano da Mulher provocou, 

no Brasil e no mundo, a ONU estabeleceu o período de 1976 a 1985 como correspondente à 

Década da Mulher. 

1.4 Os discursos sobre a mulher: subalternidade e estereotipia 

O discurso apresenta uma estrutura dialética simultaneamente refletindo e 

determinando os papeis que a mulher pode/deve ocupar na sociedade. Deste modo, ao mesmo 

tempo transmite velhas e novas ideias, valores, concepções e normas. Os estereótipos 

femininos construtores de uma verdade sobre o que significa ser mulher se fazem presentes 

nas mais diferentes instâncias, objetos e suportes. A presença constante deles e a repetição 

exaustiva corroboram para essa cristalização de imagens, as quais oscilam paradoxalmente 

entre uma conotação negativa e uma conotação positiva. De acordo com Bhabha (2013), essa 

aparente contradição está na essência do estereótipo, enquanto um modo ambivalente de 

construção do discurso colonial. Assim, 

[...] é a força da ambivalência que dá ao estereótipo colonial sua validade: ela 
garante sua repetibilidade em conjunturas históricas e discursivas mutantes; embasa 
suas estratégias de individuação e marginalização; aquele efeito de verdade 
probabilística e predictabilidade que, para o estereótipo, deve sempre estar em 
excesso do que pode ser provado empiricamente ou explicado logicamente. 
(BHABHA, 2013, p. 118). 

 Zolin (2009, p. 227) constrói um quadro no qual apresenta os estereótipos femininos 

mais presentes na literatura, a saber: o estereótipo da “mulher sedutora e/ou perigosa e/ou 

imoral”; o estereótipo da “mulher como megera”; o estereótipo da “mulher-anjo e/ou indefesa 

e/ou incapaz e/ou impotente”. Vejamos: 

Figura 1 – Estereótipos femininos na literatura 

 
Fonte: ZOLIN, 2009, p. 227. 



29 
 

 No quadro acerca dos estereótipos femininos reproduzido acima, visualizamos que a 

conotação pode ser positiva ou negativa, em uma aparente contradição. Entretanto, de acordo 

com Rocha et al. essa dualidade contraditória não chega a constituir um paradoxo, haja vista 

que a dimensão socialmente desejável se impõe sobre a dimensão que escaparia ao controle 

da ordem social. Assim, os autores apontam que 

[...] o ser feminino encerra em si, do ponto de vista das representações sociais que 
sobre ele recaem, uma dualidade contraditória entre duas dimensões: o feminino, 
associado à sexualidade, à malignidade e à individualidade, e, por isso, incontrolável 
pela ordem social; e o materno, significante de afecto, cuidado, defesa do outro e 
altruísmo. E é à dimensão materna que o feminino é frequentemente reduzido, por 
ser a dimensão socialmente desejável. (ROCHA et al., 2007, p. 364). 

Como se pode facilmente aduzir, os estereótipos não são reproduzidos apenas nos 

textos literários, mas residem em várias outras esferas e discursos. O centro de nossa 

sociedade – e, por conseguinte, de nossa cultura – é homogêneo e hegemônico: heterossexual, 

masculino, ocidental e branco. Disto decorre que a mulher ocupa uma posição sempre 

marginal ou, conforme Hutcheon (1991, p. 96), uma posição ex-cêntrica – entendida enquanto 

o “ficar na fronteira ou na margem, ficar dentro e apesar disto, fora”.  

Nesse sentido, torna-se relevante lembrar da importante obra de Gayatri Chakravorty 

Spivak, intitulada Pode o subalterno falar? – fundada em um questionamento que traz em si a 

vontade de mudança projetada pelos precursores dos estudos da subalternidade. A autora 

discute ao longo do texto a dupla opressão a que as mulheres são submetidas: de um lado pela 

dominação imperial na divisão internacional do trabalho e, de outro, pela dominação 

masculina na construção ideológica de gênero. De acordo com Spivak, “se, no contexto da 

produção colonial, o sujeito subalterno não tem história e não pode falar, o sujeito subalterno 

feminino está ainda mais profundamente na obscuridade” (SPIVAK, 2014, p. 85). 

Simone de Beauvoir (1967), na obra O Segundo Sexo, aborda de uma maneira inédita 

e transgressora a construção das relações de gênero. A autora discute a forma pela qual as 

sociedades definiram a representação masculina como correspondente a um sujeito uno e 

universal e a mulher como sendo o outro do homem.  

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, 
econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o 
conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o 
castrado que qualificam de feminino. Somente a mediação de outrem pode constituir 
um indivíduo como um Outro. (BEAUVOIR, 1967, p. 9). 

Desta feita, nos diferentes produtos culturais vemos representada uma imagem de 

mulher fundada em estereótipos e ocupando um lugar de subalternidade, a exemplo do que 

ocorre nos filmes e novelas televisivas em geral. Os estereótipos não se limitam a questão de 
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gênero, pois mulheres brancas e negras são representadas de maneira diferenciada, bem como 

mulheres pobres ou ricas também o são. O estereótipo de beleza, por exemplo, normalmente 

associa-se à mulher branca e rica; enquanto a mulher negra normalmente ocupa posições 

sociais inferiores e a ela associam-se imagens de sensualidade, exotismo, sexualidade 

aflorada, “selvageria”, “indocilidade” – o que despertaria os “instintos masculinos” de 

dominação. A mulher negra normalmente aparece em relações de subserviência e 

subalternidade, servindo aos senhores da classe média ou alta. A mulher mestiça, denominada 

via estereótipo como “mulata”, é representada de maneira caricatural como dona de 

“exuberantes dotes”.  

A partir de constatações como essas, Spivak (2014) observa que uma mulher negra 

ocupa uma posição mais periférica e uma mulher negra e pobre ocupa uma posição ainda mais 

à margem em função da conjunção de fatores inerentes ao gênero e as condições sociais e 

econômicas. De acordo com a autora, uma pessoa que é pobre, negra e mulher, é oprimida de 

três maneiras: sofre o peso de sua condição de gênero e racial, e sente também a condição 

social acarretada pelo processo de exploração colonizadora. Assim, “com respeito à ‘imagem’ 

da mulher, a relação entre a mulher e o silêncio pode ser assinalada pelas próprias mulheres; 

as diferenças de raça e de classe estão incluídas nessa acusação” (SPIVAK, 2014, p. 84). 

Outro fator que determina a subalternidade da mulher enquanto sujeito encontra-se na 

herança cristã, embora o silenciamento imposto às mulheres não seja exclusivo ao 

cristianismo ou simplesmente decorrência dele, a opressão feminina é inegável na tradição 

cristã que alimenta diversos cenários de subalternidade. 

Da imagem de mulher reforçada e exaltada pelo patriarcado a imagem estereotípica da 

mulher naturalmente criada para garantir a reprodução da espécie humana e, por conseguinte, 

a imagem da mulher capacitada “naturalmente” para a maternidade – estereótipo do qual 

emana outro: as mulheres são dotadas de uma capacidade de amar e se entregar 

incondicionalmente ao outro. Antes de ser mãe, porém, deve encaixar-se em outro ideário: o 

casamento, o qual “permite à mulher atingir a sua dignidade social integral e realizar-se 

sexualmente como amante e mãe” (BEAUVOIR, 1967, p. 67). Desde a mais tenra idade as 

meninas são incentivadas a sonhar com seu príncipe encantado, a imaginar o casamento dos 

sonhos, a esperar por aquele que irá mudar sua vida para sempre e a quem será fiel e submissa 

independentemente das circunstâncias.  Assim, a moça ao se casar “se libertará do lar paterno, 

do domínio materno e abrirá o futuro para si, não através de uma conquista ativa e sim 

entregando-se, passiva e dócil, nas mãos de um novo senhor” (BEAUVOIR, 1967, p. 67). 
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A preparação para o casamento e a expectativa por conhecer o homem que irá lhe 

cuidar advém de uma outra construção social e cultural: a mulher é frágil e inferior aos 

homens. Assim é que o ideário do casamento se valida: “porque física e moralmente ela se 

torna então inferior aos rapazes e incapaz de rivalizar com eles: renunciando a uma vã 

competição, confiaria a um membro da casta superior o cuidado de lhe assegurar a felicidade” 

(BEAUVOIR, 1967, p. 67). 

Ao contrário das meninas que adentram na puberdade oprimidas e submergidas, os 

meninos por volta dos 13 anos “fazem um verdadeiro aprendizado da violência, que 

desenvolvem sua agressividade, sua vontade de poder, seu gosto pelo desafio; é exatamente 

nesse mesmo momento que a menina renuncia aos jogos brutais” (BEAUVOIR, 1967, p. 68). 

Neste sentido, podemos lembrar de Minayo (2005), para quem é próprio da cultura 

patriarcal do ocidente tomar o masculino como o sujeito e o feminino como seu objeto, de 

modo que ao homem cabem as ações, as decisões e o provimento material. Segundo o autor, 

disso decorre o papel (naturalizado) de agente investido do poder da violência. Nas palavras 

do autor (2005, p. 23-4), 

A concepção do masculino como sujeito da sexualidade e o feminino como seu 
objeto é um valor de longa duração da cultura ocidental. Na visão arraigada no 
patriarcalismo, o masculino é ritualizado como o lugar da ação, da decisão, da chefia 
da rede de relações familiares e da paternidade como sinônimo de provimento 
material: é o “impensado” e o “naturalizado” dos valores tradicionais de gênero. Da 
mesma forma e em conseqüência, o masculino é investido significativamente com a 
posição social (naturalizada) de agente do poder da violência, havendo, 
historicamente, uma relação direta entre as concepções vigentes de masculinidade e 
o exercício do domínio de pessoas, das guerras e das conquistas.  

Por esse motivo é que podemos afirmar que as ações de violência contra a mulher 

constituem um fenômeno sócio-histórico e multifacetado, o qual é decorrência da própria 

construção da identidade masculina – muitas vezes na infância os meninos são incentivados 

pelos próprios pais a cometerem atos violentos, tidos como comportamentos de homem.  
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2 O JORNAL ALTO MADEIRA COMO REPRESENTAÇÃO DE UMA REALIDADE 

HISTÓRICA  

  
Iniciamos esta seção discutindo o uso dos jornais, sobretudo do Alto Madeira, como 

representação de uma dada realidade histórica. Vale destacar que o período analisado (1975-

1985) compreende a fase final do militarismo e o período inicial da abertura democrática – e 

isto já denota muitas das notícias referenciadas nas páginas do matutino. 

 

2.1 O jornal em Rondônia e os cem anos de presença do Alto Madeira 

Neste item temos por objetivo refletir acerca do uso dos jornais, sobretudo o Alto 

Madeira, como representação de uma dada realidade, que é também histórica. É importante 

considerar que o jornal como fonte e como objeto de pesquisa exige, para que se proceda uma 

análise ampliada e coerente, um diálogo com a história, a ciência, o social e a cultura em que 

ele emerge. Temos a consciência de que, no âmbito da pesquisa histórica, a escolha do jornal 

como fonte de pesquisa documental implica o enfrentamento de uma amplitude de 

possibilidades de análises, recortes, caminhos e perspectivas.  

Entendemos que o jornal funciona simultaneamente enquanto um produto cultural, 

uma mercadoria ou um suporte. Ademais, não podemos negar seu papel como veículo de 

valores, ideologias ou demarcador de representações culturais. Deste modo, procuramos 

lançar um olhar plural, por meio do qual pudéssemos analisar a materialização linguística e 

imagética impressa nas páginas do jornal e pensar no contexto de emergência dos textos e 

suas potenciais significações na esfera social, cultural e regional. 

O atual Estado de Rondônia é resultado do projeto de construção da Estrada de Ferro 

Madeira-Mamoré, cujo objetivo era permitir o transporte da borracha boliviana e brasileira, 

uma vez que os trechos encachoeirados do Rio Madeira não permitiam o escoamento pela via 

pluvial. A construção da ferrovia fazia parte de um acordo com a Bolívia (o tratado de 

Petrópolis), pelo qual o atual estado do Acre passaria a pertencer ao território brasileiro.  
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As obras da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré tiveram início em 1907 e a conclusão 

destas ocorreu apenas em 1912. Nesse período circulou o primeiro jornal impresso, todo 

escrito em inglês. The Porto Velho Times foi publicado pela primeira vez em 04 de julho de 

1904, dia de comemoração da Independência dos Estados Unidos da América. Outros dois 

jornais foram publicados também em inglês: O Porto Velho Courier e o Marconigran, esse 

último em 1910. Esses jornais direcionavam-se aos trabalhadores da obra, os quais, em boa 

parte, provinham de países cuja língua era o inglês. 

No ano de 1914 foi fundada a cidade de Porto Velho, município criado a partir de 

núcleos populacionais decorrentes da construção da Ferrovia Madeira-Mamoré. No ano 

seguinte (1915) surgiu o primeiro jornal impresso e escrito em português: O Município, o qual 

circulou por pouco tempo, cerca de dois anos. Em 15 de abril de 1917 o médico Joaquim 

Augusto Tanajura fundou o mais antigo jornal rondoniense: Alto Madeira. Em 1943, 

Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, popularmente conhecido por Assis 

Chateaubriand – ou simplesmente Chatô, incorporou o Jornal Alto Madeira aos Diários 

Associados. Na década de 1950 Euro Tourinho chegou ao jornal Alto Madeira como 

colaborador e em 1970 tornou-se o proprietário. 

O Alto Madeira tem um importante papel social para Rondônia, pois sua história 

confunde-se com a história do Estado e do povo. Ao longo dos cem anos em que circulou o 

jornal Alto Madeira podemos destacar três grandes momentos, os quais contribuem para 

compreender o processo e o desenvolvimento da região, bem como para entendermos a 

história de Rondônia e, consequentemente, a história de seu povo.  

O primeiro momento, os dois primeiros anos, e com interesses políticos, “o que se 

preocupava fazer era ter meio de ter notícias locais e noticiar os atos oficiais do recém criado 

município que era, então, um apêndice da Madeira Mamoré ” (TOURINHO, 2018, p. 29). No 

segundo momento, quando o jornal passou para os Diários Associados de Assis 

Chateaubriand, seu objetivo era informar as notícias internacionais, bem como das grandes 

cidades do país.  Neste período “Era o ‘filette-press’, quer dizer, que as matérias eram 

recortadas de jornais que chegavam de Manaus e do Sul do País, muitas vezes, com uma 

semana ou mais de atraso” (TOURINHO, 2018, p. 35-6). A partir de 1970 quando o Alto 

Madeira passou às mãos do grupo Tourinho, então as notícias locais voltam a ser prioridades. 

Desta forma é possível compreender melhor o período sob o qual fizemos a análise de  textos 

(1975-1985). Ademais, ressaltamos o quão importante o jornal Alto Madeira foi para a região, 

pois assim podemos compreender a maneira pela qual a história relatou e representou o povo 

local, bem como o objetivo desta dissertação, entender a forma de representação da mulher. 
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2.2 Entre práticas e representações: o estudo da cultura e o papel do domínio simbólico 

na sociedade 

Acerca do conceito de cultura, Hall (2016), no texto que introduz a obra Cultura e 

Representação, diz que este é um dos “conceitos mais complexos das ciências humanas e 

sociais” (HALL, 2016, p. 19). Da mesma forma, Mattelart & Neveau (2004, p. 11), no texto 

introdutório da obra Introdução aos Estudos Culturais, asseveram que “a noção de cultura é 

daquelas que suscitaram os trabalhos mais abundantes em ciências sociais, bem como os mais 

contraditórios”. Como se vê, ao adentrar em uma discussão que perpassa a temática da 

cultura, estamos pisando em terreno movediço, cujas perspectivas são múltiplas e variadas e a 

própria escolha pela concepção de cultura já implica em um certo direcionamento e adoção de 

perspectiva teórico-analítica.  

Hall (2016, p. 18), faz uma incursão no conceito de cultura e lembra primeiramente da 

acepção bastante comum e cotidiana de que a cultura corresponderia a um conjunto de 

produções que representaria “‘o que de melhor foi pensado e dito’ numa sociedade”. Essa 

concepção também ficou conhecida como “alta cultura”.  Em uma acepção mais moderna, o 

autor cita o entendimento de cultura como produzida e distribuída de forma ampliada, 

correspondendo a produções feitas por “pessoas comuns”, em seu cotidiano. “É a chamada 

‘cultura de massa’ ou ‘cultura popular’ de uma época” (HALL, 2016, p. 19).  

Lembra-nos o autor que, por muito tempo, foi essa distinção entre alta e popular 

(correspondendo à boa/degradada, respectivamente) que orientou as discussões sobre cultura. 

Mais recentemente, “[...] em um contexto mais próximo das ciências sociais, a palavra 

“cultura” passou a ser utilizada para se referir a tudo o que seja característico sobre o “modo 

de vida” de um povo, de uma comunidade, de uma nação ou de um grupo social” (HALL, 

2016, p. 19). Por extensão a esta compreensão antropológica, passou-se a dar uma ênfase 

sociológica maior ao sentido da palavra ‘cultura’ imbuindo-a da noção de “valores 

compartilhados”. Assim, muito mais do que corresponder a um conjunto de coisas, 

[...] a cultura diz respeito à produção e ao intercâmbio de sentidos – o “ 
compartilhamento de significados” – entre os membros de um grupo ou sociedade. 
Afirmar que dois indivíduos pertencem à mesma cultura equivale a dizer que eles 
interpretam o mundo de maneira semelhante e podem expressar seus pensamentos e 
sentimentos de forma que um compreenda o outro (HALL, 2016, p. 20). 

 Diante disso, podemos considerar que uma cultura existe a partir do momento em que 

um grupo de pessoas é capaz de interpretar os acontecimentos ao seu redor de uma forma 

semelhante e, portanto, dar-lhes significados semelhantes. Entretanto, deve-se esclarecer que 
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esses significados não são pré-definidos ou estabelecidos de antemão, pois “em toda cultura 

há sempre uma grande diversidade de significados a respeito de qualquer tema e mais de uma 

maneira de representá-lo ou interpretá-lo” (HALL, 2016, p. 20). Ou seja, o significado não 

está nas coisas em si, e também não está posto imutavelmente nas palavras utilizadas para 

representar essas coisas. Os significados são estabelecidos em uma estreita relação com os 

contextos de uso. Nesse sentido,  

Em parte, nós damos significados a objetos, pessoas e eventos por meio de 
paradigmas de interpretação que levamos a eles. Em parte, damos sentido às coisas 
pelo modo como as utilizamos ou as integramos em nossas práticas cotidianas. 
(HALL, 2016, p. 21).  

Seguindo essa linha de raciocínio, o autor explica que a cultura é tudo aquilo que não 

faz parte de nossa determinação genética, biológica, mas que precisa ser imbuído de 

significação e valor, tanto por nós mesmos, como pelos outros. A cultura, nesse ínterim, é o 

componente humano, a parte não biológica, mas que determina toda a nossa forma de 

vivência social. Por consequência, “o estudo da cultura ressalta o papel fundamental do 

domínio simbólico no centro da vida em sociedade” (HALL, 2016, p. 21). 

Assim, o sentido é produzido em diferentes áreas e atravessa diversas práticas. É o 

sentido que nos “permite cultivar a noção de nossa própria identidade; de quem somos e a 

quem ‘pertencemos’” (HALL, 2016, p. 21). O sentido nos ajuda a estabelecer e a manter 

nossa identidade dentro de um grupo, sendo constantemente reelaborado e compartilhado 

entre os membros desse grupo, por meio de diferentes situações de interação. Além disso, 

Hall (2016) evidencia que os sentidos são produzidos e difundidos em uma diversidade de 

mídias de modo que “o sentido também é criado sempre que nos expressamos por meio de 

‘objetos culturais, os consumimos, deles fazemos uso ou nos apropriamos’” (p. 22).  

Ademais, conforme o autor, são os sentidos os responsáveis pela regulação e 

organização das práticas e condutas sociais que nos permitem organizar e viver em sociedade. 

Deste modo, o sentido está atrelado a todos os momentos por nós vivenciados e a todas as 

práticas que estabelecemos em nosso “circuito cultural”.  Em suma, “um dos ‘meios’ 

privilegiados através do qual o sentido se vê elaborado e perpassado é a linguagem” (HALL, 

2016, p. 22). 

Reproduzimos a seguir o circuito da cultura, o qual é apresentado por Hall no texto de 

introdução da obra Cultura e Representação (HALL, 2016, p. 18). Embora o autor apresente 

o circuito completo, informa que será dado relevo especial ao primeiro elemento do circuito, 

qual seja: a representação. Vejamos a ilustração: 
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Figura 2 – O circuito da cultura 

 
Fonte: HALL, 2016, p. 18 

Os elementos do circuito da cultura aqui reproduzido permitem perceber as 

representações, as teias discursivas e as relações de poder presentes nos textos jornalísticos. 

Conforme o autor, a fim de problematizar o primeiro elemento do circuito, é necessário 

correlacionar o sentido, a linguagem e a representação.  Isso decorre da evidência de que  

[...] membros da mesma cultura compartilham conjuntos de conceitos, imagens e 
ideias que lhes permitem sentir, refletir e, portanto, interpretar o mundo de forma 
semelhante. Eles devem compartilhar, em um sentido mais geral, os mesmos 
“códigos culturais”.  (HALL, 2016, p. 23). 

 No que tange ao conceito de identidade, devemos compreendê-lo no interior dos 

sistemas culturais, pois a identidade se constitui em uma espécie de sentimento de pertença a 

uma dada realidade, configurando-se enquanto um conjunto de significados compartilhados. 

Deste modo, a identidade cultural compreende as especificidades que um indivíduo ou grupo 

identifica como pertencentes a eles e deles definidoras – são essas particularidades que os 

definem enquanto membros pertencentes de uma cultura específica. Assim,  

[...] nossas identidades culturais refletem as experiências históricas em comum e os 
códigos culturais partilhados que nos fornecem, a nós, como um “povo uno”, 
quadros de referência e sentidos estáveis, contínuos, imutáveis por sob as divisões 
cambiantes e as vicissitudes de nossa história real. (HALL, 1996, p. 68) 

 Hall (1996) reflete que essa concepção de identidade cultural exerceu papel muito 

importante nas lutas pós-coloniais e reitera que ela continua a ser uma concepção bastante 

presente em formas emergentes de representação de grupos marginalizados. Conforme o 
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autor, este é um dos caminhos para se pensar a identidade cultural, tomando-a em termos de 

uma cultura compartilhada que tornaria “una” a existência desses sujeitos. Entretanto, um 

outro caminho possível para se pensar a identidade cultural considera que, para além das 

semelhanças que os indivíduos de um certo grupo encontram, existem também muitas 

divergências, as quais delimitam o que esses sujeitos são – ou o que se tornaram devido à 

ação da história (HALL, 1996). Conforme o autor, 

Neste segundo sentido, tanto é uma questão de “ser” quanto de “se tornar, ou devir”. 
Pertence ao passado, mas também ao futuro. Não é algo que já exista, transcendendo 
a lugar, tempo, cultura e história. As identidades culturais provêm de alguma parte, 
têm histórias. Mas, como tudo o que é histórico, sofrem transformação constante. 
(HALL, 1996, p. 69). 

 Segundo essa perspectiva, as identidades, por serem históricas, estão submetidas ao 

contínuo efeito da articulação da história, da cultura e do poder. Nesse sentido, Hall (1996) 

pondera que as identidades não estão alicerçadas em um passado que espera imóvel sua 

recuperação ou descoberta. Por decorrência, esse retorno ao passado encontra “apenas os 

nomes que aplicamos às diferentes maneiras que nos posicionam, e pelas quais nos 

posicionamos, nas narrativas do passado” (HALL, 1996, p. 69). Consequentemente, apenas 

essa segunda posição torna possível a compreensão do “caráter traumático da ‘experiência 

colonial’” (HALL, 1996, p. 69).  

Por este motivo, neste estudo a respeito das enunciações sobre as mulheres no jornal 

Alto Madeira, adotamos a segunda perspectiva de identidade cultural, tendo em vista 

compreender como homens e mulheres foram posicionados e assujeitados em “regimes 

dominantes de representação”, os quais “surgiram como efeitos de um exercício crítico de 

poder cultural e normalização” (HALL, 1996, p. 69). O autor reflete que esses regimes 

dominantes de representação além de nos construírem como diferentes e outros (no sentido 

orientalista de Said), mas fizeram com que nos víssemos e experimentássemos como sendo os 

outros. Destarte, “todo regime de representação é um regime de poder formado, como 

lembrou Foucault, pelo binômio fatal ‘conhecer/poder’. Mas esse tipo de conhecimento não é 

externo, é interno” (HALL, 1996, p. 70).  

Podemos compreender então que a identidade se forma culturalmente enquanto um 

posicionamento, imanente à discussão das identidades culturais, sendo estas correspondentes 

aos “pontos de identificação, os pontos instáveis de identificação ou sutura, feitos no interior 

dos discursos da cultura e da história” (HALL, 1996, p. 70). A identidade se constitui ao 

longo de um processo histórico de transições epistemológicas e discursivas. Dessa forma, é 

possível pensá-la como consequência social, situando-a contemporaneamente como um 
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dispositivo multifacetado e até mesmo paradoxal, composto a partir de ideologias culturais 

implícitas nos discursos midiáticos.   

Retomando o circuito da cultura delineado por Hall (2016), vemos que a representação 

ocupa o papel principal, e a ela estão inter-relacionados os conceitos de identidade, produção, 

consumo e regulação. Toda produção cultural, antes mesmo de ser consumida, passa por um 

processo de regulação, de modo que essa regulação da cultura corresponde ao modo como as 

práticas sociais de um determinado povo são moldados e regulados. De acordo com Hall 

(1997, p. 5), “No cerne desta questão está a relação entre cultura e poder. Quanto mais 

importante — mais ‘central’ se torna a cultura, tanto mais significativas são as forças que a 

governam, moldam e regulam”.  

Quando falamos em regulação estamos nos referindo às mais diferentes formas de 

controle sobre o consumo: o tipo de publicação, a indicação de faixa etária, o tipo de 

informação de origem estrangeira, dentre outras formas. Hall (1997), ressalta que após 1989, 

com os efeitos da globalização, “a principal investida, em relação à cultura, tem sido a de 

retirar do Estado suas responsabilidades na regulamentação dos assuntos culturais e abrir a 

cultura, paulatinamente, ao jogo livre das “forças de mercado” (1997, p. 16).  

O autor alerta, contudo, que não sejamos ingênuos a ponto de pensar que o estado 

corresponderia à regulamentação e o mercado à liberdade, pois “os mercados não funcionam 

por si sós [...] os mercados cairiam imediatamente na anarquia se não fossem regulados” 

(HALL, 1997, p. 16). Além disso, “o mercado se auto-regula. Ele aloca recursos, recompensa 

a eficiência e a inovação, pune a ineficiência e a falta de criatividade e, acima de tudo, [...] 

cria vencedores e perdedores” (HALL, 1997, p. 16). Deste modo, a recompensa e a punição 

são estímulos e desestímulos que correspondem também a formas de regulação que induzem 

ou reprimem certas formas de conduta. A tendência privatizadora e a desregulação, segundo o 

autor, têm desencadeado 

[...] intensos movimentos buscando fortalecer, “nacionalizar” e revitalizar os 
regimes de regulação. Isso ocorre especialmente com questões relativas à 
sexualidade, moralidade, crime e violência, padrões de conduta pública, relações 
parentais (pais/mães versus filhos/as), “valores familiares”, etc. (HALL, 1997, p. 
16). 

Como vemos, a sexualidade, as relações parentais e os “valores familiares” que 

seriam, a priori, assuntos da vida privada, passam a fazer parte do interesse público e 

novamente vemos a ação do poder sobre os regimes de regulação. Assim, de acordo com Hall, 

[...] tem havido um forte movimento conservador de cunho social e moral que está 
levando o Estado a uma função reguladora, naquelas áreas em que esteve ausente ou 
das quais se havia distanciado, ou de onde deliberadamente se retirou nos anos 60, a 
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era da abundância e do hedonismo — conforme a visão de seus críticos — quando 
“a vida foi levada aos extremos sem disciplina nem restrição”. 

Em suma, o circuito da cultura nos mostra que a regulação impacta diretamente no 

consumo, a partir de identidades que foram construídas por meio da representação de sistemas 

simbólicos – os quais, por sua vez, estão presentes no momento de produção de um 

determinado produto cultural. Nesse ínterim, é importante destacar o papel das mídias como 

instrumento de poder e regulação cultural, selecionando o tipo e a quantidade de informação 

que chegarão ao público – isso ocorre principalmente nas mídias tradicionais, como o jornal. 

Ademais, cabe destacar que as relações entre os eixos do circuito da cultura não ocorrem em 

uma ordem pré-determinada ou em relação hierárquica de dependência, mas de forma 

simultânea e contínua. 

2.3 Linguagem, Representação e Cultura 

Iniciaremos essa seção discutindo as noções de linguagem, representação e cultura, as 

quais são basilares para operar as análises a que nos propomos. Partimos do princípio de que a 

linguagem é algo que faz sentido para sujeitos em relação de interlocução e ocupantes de 

posições sócio históricas. Além disso, consideramos que um evento de comunicação é ou faz 

parte de rituais, cujas regras estabelecidas socialmente postulam o que se pode (ou se deve) 

fazer em situações de comunicação determinadas.  

Em se tratando de Cultura e Estudos Culturais, um dos nomes fundamentais a ser 

evocado é o de Stuart Hall (1932-2014). Ele foi um dos teóricos que fundou os Estudos 

Culturais, juntamente com Richard Hoggart e Raymond Williams. Em seus vários trabalhos 

publicados, encontram-se discussões que colocam a linguagem como um operador diante de 

uma estrutura de poder que intersecciona instituições, política e economia.  

Stuart Hall não via a cultura como objeto de contemplação ou de estudo meramente 

acadêmico, mas como um território de ação e intervenção social, no qual se determinam 

relações de poder. Dentre suas obras, uma que particularmente nos interessa nesse estudo foi 

publicada no Brasil após a morte do autor, em 2016. Trata-se da obra Cultura e 

Representação, apresentada magistralmente pelo professor Arthur Ituassu que, com suas 

breves considerações iniciais, orienta-nos a identificar os múltiplos sentidos permitidos pela 

obra em questão. 

Ituassu (2016) inicia a apresentação da obra de autoria de Stuart Hall fazendo uma 

breve excursão à década de 1960, quando James Carey escreveu um ensaio apontando que 

acreditava ser possível desenvolver uma forma de estudos culturais “que não reduzissem a 
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cultura à ideologia, conflito social ao conflito de classe, ação com reprodução ou 

comunicação com coerção” (CAREY, 1989, apud ITUASSU, 2016, p. 9). De acordo com 

Ituassu (2016), naquele momento possivelmente Carey estava se referindo aos Estudos 

Culturais que eram desenvolvidos na Universidade de Birmingham em 1960 e, em especial, às 

ideias do professor Stuart Hall. 

Aos fins de 1960, Carey e Hall trocavam algumas correspondência e Hall já obtivera 

respeito acadêmico ao elaborar reflexões sobre o modo “como as imagens que vemos 

constantemente a nossa volta ajudam a entender como funciona o mundo em que vivemos, 

como essas imagens apresentam realidades, valores, identidades, e o que isso pode acarretar, 

[...]” (ITUASSU, 2016, p. 10). A partir disso, passou a analisar os efeitos que a mídia causa 

na sociedade, constituindo o que ele chamou de “política da imagem”. Por conseguinte, 

procurou determinar e compreender os questionamentos e disputas que estão envolvidos na 

construção daquilo que a imagem representa (ITUASSU, 2016). Desde aquele momento Hall 

procurou entender o papel da mídia, tomando a “representação” como conceito central.  

Tendo seu ponto de vista construído nas bases da hermenêutica (em suas 

epistemologias não positivistas), no construtivismo e na teoria crítica, Hall projetou uma ideia 

de “real” como equivalente a uma “construção social”, em que pesam as mídias e suas 

imagens (ITUASSU, 2016). Ademais, Hall “procurou, por meio de Foucault, entender como o 

poder se insere, se coloca ou que papel exerce nesse processo” (ITUASSU, 2016, p. 11). 

Nesse sentido, Ituassu compreende que Hall elaborou  

[...] uma noção de representação como um ato criativo que se refere ao que as 
pessoas pensam sobre o mundo, sobre o que “são” nesse mundo e que mundo é esse, 
sobre o qual as pessoas estão se referindo, transformando essa “representação” em 
objeto de análise crítica e científica do “real”. (ITUASSU, 2016, p. 11). 

De acordo com Ituassu (2016), Hall sugere questionar a imagem, indagá-la sobre os 

valores contidos nela e para além dela, haja vista que nossa existência se realiza como seres 

“entreimagens”, “entretextos”, bombardeados por letras e palavras (ITUASSU, 2016). Assim, 

se vivemos imersos em um mundo de imagens como se fôssemos peixes em um aquário, os 

estudos operados por Hall equivaliam a uma tentativa nos moldes kantianos de sair da água 

para vislumbrá-la de cima e, assim, poder examinar o “conteúdo da água” (ITUASSU, 2016).  

Por sua vez, Hall (2016), na introdução da obra Cultura e Representação, esclarece 

tratar-se de um conjunto de três textos, os quais lidam de formas diferentes com a temática da 

representação. Logo de início, o autor apresenta uma figura do que ele chamou de “o circuito 

da cultura”, o qual será reproduzido mais adiante neste texto. 
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Em seguida, Hall (2016) lança questionamentos sobre os modos de funcionamento da 

linguagem capazes de proporcionar aos participantes em interação a construção de uma 

cultura compartilhada de significados, os quais permitem interpretar o mundo de maneira 

mais ou menos semelhante por parte desses diferentes participantes. E o autor assevera que “a 

linguagem é capaz de fazer isso porque ela opera como um sistema representacional” 

(HALL, 2016, p. 18). De acordo com o autor, os símbolos e signos que usamos permitem-nos 

significar ou representar conceitos, pensamentos, ideias, emoções e opiniões, bem como 

repassá-las aos demais sujeitos. Por este motivo, o pesquisador destaca que “a representação 

pela linguagem é, portanto, essencial aos processos pelos quais os significados são 

produzidos” (HALL, 2016, p. 18). 

Hall (2016) pondera que o próprio pensar e sentir equivale a um sistema de 

representação, porém só podemos comunicar esses significados para outras pessoas se todos 

os envolvidos usarem um código linguístico comum. Segundo o autor, é indispensável que, 

literalmente, se fale a mesma língua. Conforme o teórico, “o sentido é um diálogo - sempre 

parcialmente compreendido, uma troca desigual” (HALL, 2016, p. 23). Por esta razão, mais 

do que reconhecerem o código, é fundamental que os interactantes compreendam outras 

formas de linguagem que complementam a linguagem verbal.  

De acordo com Hall (2016), as línguas correspondem a sistemas de representação. 

 Elas funcionam com o objetivo de “representar ou dar sentido àquilo que queremos dizer e 

para expressar ou transmitir um pensamento, um conceito, uma ideia, um sentimento” 

(HALL, 2016, p. 24). Nesse sentido, ao lado das modalidades oral e escrita da língua, o autor 

coloca outros sistemas que servem para realizar a representação, quais sejam: a música; a 

linguagem gestual, corporal, facial; a linguagem da moda; os sinais de trânsito; dentre outras 

possíveis formas de representação. O autor ressalta que a importância destes elementos não se 

reduz   ao que eles são, mas às funções que podem desempenhar. Conforme o estudioso, estes 

elementos “não possuem um sentido claro em si mesmos – ao contrário, eles são veículos ou 

meios que carregam sentido, pois funcionam como símbolos que representam ou conferem 

sentido (isto é, simbolizam) às ideias que desejamos transmitir” (HALL, 2016, p. 24).  

Assim, devemos entender a linguagem não apenas do ponto de vista da língua escrita 

ou falada, mas incluindo todas as formas de expressão ou símbolos, pois é por meio da cultura 

e da linguagem, pensada neste contexto, que a elaboração e a circulação de significados 

ocorrem. Desta forma, pode-se entender que o sentido é algo a ser produzido, construído em 

vez de ser encontrado pronto e instituído. Por conseguinte, a representação é “concebida como 

parte constitutiva das coisas” (HALL, 2016, p. 25). Ademais, de acordo com essa perspectiva, 
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a cultura corresponde a um processo constitutivo fundamental “para a configuração de 

sujeitos sociais e acontecimentos históricos – e não uma mera reflexão sobre a realidade 

depois do acontecimento” (HALL, 2016, p. 26). 

É por meio da linguagem que fornecemos um modelo funcional da cultura e da 

representação. Assim, preocupações com o sentido vão além dos pormenores da linguagem, 

desempenhando amplamente pelo discurso de cultura. Entende-se aqui por discurso as formas 

de se referir a um determinado tópico da prática ou sobre ele construir conhecimento. Essas 

formações discursivas definem o que é ou não adequado sobre determinado tema ou área. 

Para o autor, as formações discursivas definem qual conhecimento será “considerado útil, 

relevante e ‘verdadeiro’ em seu contexto; definem que gênero de indivíduos ou ‘sujeitos’ 

personificam essas características” (HALL, 2016, p. 26). 

Hall (2016) pondera que a abordagem semiótica diz respeito à maneira pela qual a 

representação e a linguagem produzem sentido (a sua poética), enquanto que a abordagem 

discursiva se preocupa tanto com os efeitos, como com as consequências da representação (a 

sua política). Neste sentido, a abordagem discursiva 

Examina não apenas como a linguagem e a representação produzem sentido, mas 
como o conhecimento elaborado por determinado discurso se relaciona com o poder, 
regula condutas, inventa ou constrói identidades e subjetivações e define o modo 
pelo qual certos objetos são representados, conhecidos, experimentados e analisados. 
(HALL, 2016, p. 27). 

Deste modo, a ênfase da abordagem discursiva recai invariavelmente sobre as 

especificidades históricas de representação, mas não sobre a “linguagem” enquanto tema mais 

geral. Ou seja, o foco incide sobre linguagens ou significados e a maneira como as práticas 

representacionais operam em situações históricas concretas. 
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3 PUBLICAÇÕES SOBRE A MULHER: REPRESENTAÇÃO, ESTEREOTIPIA E 

SUBALTERNIDADE EM ENUNCIAÇÕES 

A maneira como as mulheres são representadas na mídia espelha o modo como elas 

são vistas e percebidas pela maioria dos que consomem mais regularmente as produções nela 

veiculadas. Em verdade, novas tendências no modo de representar a mulher só aparecem nos 

artefatos midiáticos quando os pressupostos que elas carregam estão suficientemente 

legitimados no meio social. Desta forma, 

 
A aniquilação simbólica da mulher parece estar atrelada à hipótese refletiva, ou seja, a 
mídia reflete os valores sociais dominantes de como uma determinada sociedade 
gostaria de ser representada. Se alguma coisa não está representada positivamente, ela 
é banalizada, condenada ou simbolicamente aniquilada. [...] Refletindo os valores 
sociais para seduzir os espectadores, a mídia utiliza a aniquilação simbólica quando 
ignora o trabalho produtivo da mulher e a banaliza quando a relega ao lar e aos 
afazeres domésticos. [...] Ademais, limitando os papéis que as mulheres têm na 
sociedade, os comerciais tendem a restringir a mulher ao seu papel de dona de casa, 
mãe e objeto sexual. (BONNICI, 2007, p. 21). 

 
 Como se observa, tudo que a mídia veicula encontra respaldo na própria sociedade em 

que se funda. Assim, se a mídia promove uma aniquilação simbólica da mulher é porque os 

valores sociais corroboram essa representação. Conforme Bonnici (2007), a mídia reflete 

esses valores sociais emanados da sociedade a fim de promover uma sedução nos 

espectadores, de modo que eles se vejam refletidos no discurso que a mídia endossa. Desta 

feita, se os papéis sociais destinados às mulheres são relativos às tarefas do lar e dos afazeres 

domésticos é natural que a mídia espelhe essa representação e promova a aniquilação 

simbólica, reduzindo a mulher ao desempenho como dona de casa, mãe, esposa e objeto de 

desejo e fetiche sexual. Levando isso em consideração, há que se esmiuçar o conceito de 

representação, a fim de pensar em como as publicações sobre a mulher veiculam certas 

representações, fundadas ou mantenedoras de estereótipos e promotoras de subalternidade por 

meio das enunciações que realiza. Para tanto, recorremos ao pensamento de Hall (2016) que 

no primeiro capítulo da obra Cultura e Representação explica porque o conceito de 

representação é tão importante nos Estudos Culturais.  

 Segundo Hall (2016), a representação é responsável por estabelecer conexão entre 

sentido/linguagem e cultura. O autor complementa essa ideia, afirmando que a representação 
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se constitui em uma parte essencial do “processo pelo qual os significados são produzidos e 

compartilhados entre os membros de uma cultura” (HALL, 2016, p. 31).  

 A representação ocupa papel importante no estudo da cultura, pois conecta o sentido e 

a linguagem à cultura. Assim, “representação significa utilizar a linguagem para, 

inteligivelmente, expressar algo sobre o mundo ou representá-lo a outras pessoas [...] envolve 

o uso da linguagem, de signos e imagens que significam ou representam objetos” (HALL, 

2016, p. 31). Isso significa que o ato de representar ocorre quando utilizamos a linguagem, na 

forma de signos linguísticos ou imagéticos, com vistas a evidenciar o que eles significam. 

Nesse sentido, a linguagem é utilizada para representar objetos do mundo. 

O processo de representação, ao contrário do que se possa imaginar, não se estabelece 

de maneira direta ou simples. Para compreender melhor a maneira pela qual o conceito de 

representação conecta sentido e linguagem à cultura, Hall (2016) considera fundamental que 

se revisem importantes teorias que tratam acerca da representação do mundo pela linguagem. 

Neste sentido, o autor postula que devemos distinguir três abordagens ou teorias que 

permitem elucidar como ocorre a relação entre linguagem e representação. A primeira delas 

corresponde à abordagem reflexiva e, segundo essa perspectiva, o papel da linguagem é 

refletir significados existentes no mundo. A segunda abordagem é a intencional e, por essa 

perspectiva, utilizamos a linguagem tendo em vista expressar aquilo que queremos dizer; ou 

seja, a linguagem expressa um significado intencional. Por fim, a terceira abordagem é a 

construtivista e, segundo esse ponto de vista, o significado é construído na e por meio da 

linguagem. Dessas três abordagens, o autor destaca a terceira, por considerá-la mais relevante 

no que diz respeito aos Estudos Culturais desenvolvidos contemporaneamente. De acordo 

com ele, há duas variantes da abordagem construtivista: a primeira é uma abordagem 

semiótica e a segunda uma abordagem discursiva. 

Tendo em vista elucidar o termo ‘representação’, Hall (2016, p. 32) recorre à definição 

apresentada pelo dicionário Oxford, no qual a referida palavra aparece com dois sentidos 

fundamentais: “representar algo é descrevê-lo ou retratá-lo”; “representar também significa 

simbolizar alguma coisa”. O autor sugere aos leitores que eles realizem um exercício simples 

de representação: olhar para um objeto familiar. O teórico diz que simultaneamente ao 

momento em que olhamos o objeto, já reconhecemos o que ele é. Esclarece, pois, que essa 

ação de saber o que o objeto é e, por conseguinte, reconhecê-lo está entrelaçada à ideia de 

representação. De acordo com o autor, “você reconhece o que é o objeto porque seus 

processos de pensamento decodificam sua percepção visual dele conforme o entendimento 

prévio que você tem, na sua mente, deste mesmo objeto” (HALL, 2016, p. 33).  
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O autor segue explicando que se pararmos de olhar para o objeto, ainda assim 

poderemos continuar pensando nele, invocando sua imagem. Se, em seguida, dissermos o que 

é o objeto (por exemplo: é um livro), o conceito do objeto deixará de ser uma representação 

mental para ser transmitido a um possível interlocutor por meio das palavras verbalizadas. 

Assim “a palavra indica ou representa o conceito, e pode ser usada para referenciar ou 

designar tanto um objeto ‘real’ quanto um objeto imaginário [...]” (HALL, 2016, p. 33). Hall 

sintetiza que este é o processo pelo qual usamos a linguagem a fim de dar sentido às coisas e, 

desse modo,  

É assim que você “toma sentido” das pessoas, dos objetos e acontecimentos, e é 
desta maneira que você é capaz de expressar um pensamento complexo sobre coisas 
para outras pessoas, ou de se comunicar a respeito delas pela linguagem de modo 
que outros seres humanos são capazes de entender. (HALL, 2016, p. 34). 

Assim, por meio desse processo, podemos atribuir sentido às coisas que vemos, às 

pessoas com quem convivemos, aos acontecimentos que vivenciamos ou protagonizamos; 

bem como podemos exprimir posicionamentos, repassar informações, comunicar e interagir 

com outras pessoas, de modo que elas também sejam capazes de nos entender e de atribuir 

sentidos àquilo que falamos. 

A respeito deste processo complexo utilizado para representar pensamentos, Hall 

(2016) esclarece que não se trata de pensar sobre os objetos em sua existência física ou 

possível em um mundo real ou imaginário, mas de pensar sobre o conceito que esse objeto 

evoca. Ou seja, não é sobre o objeto real que falamos, o que falamos é a palavra utilizada para 

designar este objeto. Esta perspectiva remonta à teoria do signo linguístico. “E aqui é onde a 

representação aparece: ela é a produção do significado dos conceitos da nossa mente por meio 

da linguagem” (HALL, 2016, p. 34). 

Nessa perspectiva, Hall (2016) assevera a existência de dois processos ou dois 

sistemas de representação simultâneos. Em um primeiro plano, situa a existência do sistema 

que correlaciona uma “ordem de objetos, sujeitos e acontecimentos” a um “conjunto de 

conceitos ou representações mentais que nós carregamos” (2016, p. 34). Isso quer dizer que só 

podemos atribuir significado a alguma coisa se previamente tivermos formado e estabelecido 

em nossa mente conceitos e imagens. Essas imagens e conceitos que estão em nossa mente 

tornam-se capazes de representar ou de “se colocar como” o próprio mundo (HALL, 2016).  

Hall (2016) esclarece ainda que esse processo, da forma como está apresentado, 

corresponde a uma simplificação do que seja a representação. Entretanto, permite-nos 

compreender que os conceitos que mantemos em nossa mente correspondem não só àquelas 

coisas que podemos perceber, mas também são elaborados para significar coisas mais 
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“obscuras e abstratas”, as quais são impossíveis de serem tocadas, sentidas ou vistas. Além 

disso, acrescenta que os conceitos são elaborados para falar também de conteúdos da 

imaginação. De acordo com o autor: 

Aqui, rotulamos isso como um “sistema de representação”. A razão é simples: ele 
consiste não em conceitos individuais, mas em diferentes maneiras de organizar, 
agrupar e classificá-los, bem como formas de estabelecer relações complexas entre 
eles. Por exemplo, nós usamos os princípios da similaridade e da diferença para 
estabelecer relações entre conceitos ou para distingui-los uns dos outros. (HALL, 
2016, p. 35). 

Isso acaba por facilitar um pouco o processo de representação, pois podemos 

estabelecer comparações entre coisas que já vimos anteriormente e coisas que nos sãos 

apresentados no momento presente. Podemos estabelecer essas comparações baseando-nos 

nas semelhanças ou nas diferenças que essas coisas porventura possam ter. O autor esclarece 

que “essa mistura e a combinação de relações entre conceitos para formar ideias e 

pensamentos complexos são possíveis porque nossos conceitos são organizados em diferentes 

sistemas classificatórios”.  

O autor usa como exemplo uma possível comparação entre pássaros e aviões, a qual 

decorre do par distintivo voa/não voa ou entre algo feito pela natureza ou correspondente a 

uma ação humana. De todo modo, o que vemos são princípios de organização, os quais 

operam em todos os sistemas conceituais. Deste modo, não se trata de algo aleatório, mas de 

uma organização e de disposição segundo critérios de classificação e de relações complexas 

que se estabelecem entre os conceitos existentes. Vale destacar que “Isso não enfraquece, 

entretanto, o ponto básico. O sentido depende da relação entre as coisas no mundo – pessoas, 

objetos e eventos reais ou ficcionais – e do sistema conceitual, que pode funcionar como 

representação mental delas” (HALL, 2016, p. 36). 

Hall (2016) garante que a possibilidade de compartilhar, entender e interpretar só é 

possível porque compartilhamos mapas conceituais. Se cada um de nós dispusesse de um 

mapa completamente diferente do outro, seríamos incapazes de compartilhar ideias e 

pensamentos. Destarte, é esse compartilhamento de mapas conceituais que nos permite dar 

sentido ou interpretar o mundo de forma semelhante.  De acordo com o pesquisador, “Isso é, 

de fato, o que significa pertencer ‘à mesma cultura’. Uma vez que nós julgamos o mundo de 

maneira relativamente similar, podemos construir uma cultura de sentidos compartilhada e, 

então, criar um mundo social que habitamos juntos” (HALL, 2016, p. 36). 

Embora seja fundamental, o compartilhamento de um mapa conceitual não é suficiente 

“para que sejamos capazes de representar e de trocar sentidos e conceitos” (HALL, 2016, p. 

36). Isso só se torna possível a partir do momento em que “também temos acesso a uma 
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linguagem em comum” (HALL, 2016, p. 36). E é por isso que a linguagem se constitui 

enquanto o segundo sistema de representação necessário ao processo de construção de 

sentido. De nada nos adiantaria possuir um mesmo mapa conceitual se não fossemos capazes 

de correlacionar esses conceitos e ideias às palavras, escritas ou faladas, ou a representações 

imagéticas. Essas palavras, imagens ou sons portadores de sentido são chamadas de signos. 

“Os signos indicam ou representam os conceitos e as relações entre eles que carregamos em 

nossa mente e que, juntos, constroem os sistemas de significado da nossa cultura” (HALL, 

2016, p. 37). 

Vale considerar que o conceito de linguagem utilizado por Hall (2016) engloba todo 

tipo de manifestação, verbal ou não verbal, que seja capaz de carregar e de expressar algum 

sentido. Assim, além das formas oral e escrita da língua são também consideradas formas de 

linguagem todas as imagens visuais (independente da maneira como foram produzidas), as 

expressões faciais e gestuais, bem como as linguagens da moda, das luzes, da música etc. 

Enfim, são consideradas como linguagem “qualquer som, palavra, imagem ou objeto que 

funcionem como signos, que sejam capazes de carregar e expressar sentido e que estejam 

organizados com outros em um sistema” (HALL, 2016, p. 37). É justamente pelo fato de estas 

formas serem consideradas como signos que elas podem ser descritas como sendo portadoras 

de um sentido “linguístico” – esse entendimento decorreu da chamada “virada linguística”, 

ocorrida nas Ciências Sociais e nos Estudos Culturais (HALL, 2016). 

 Levando isso tudo em consideração, sistematiza sobre os dois “sistemas de 

representação” presentes no cerne do processo de significação. Segundo o autor, é por meio 

do primeiro deles que somos capazes de atribuir sentido ao mundo, construindo 

correspondências e estabelecendo equivalências entre as coisas/seres e os nossos mapas 

conceituais. Por sua vez, o segundo sistema de representação realiza-se quando estabelecemos 

um conjunto de correspondências entre o nosso mapa conceitual e o conjunto de signos que 

torna possível representar aqueles conceitos constitutivos dos mapas conceituais.   

De acordo com Hall, “a relação entre “coisas”, conceitos e signos se situa, assim, no 

cerne da produção do sentido na linguagem, fazendo do processo que liga esses três elementos 

o que chamamos de “representação” (2016, p. 38). Ou seja, a representação constitui-se dessa 

confluência contínua e constante entre os elementos existentes no mundo, os mapas 

conceituais que nós temos em nossas mentes, e o conjunto de signos que torna possível 

representar, falar, transmitir para os outros esses conceitos que constituem os mapas 

conceituais. Conforme Hall: 
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Assim como as pessoas que pertencem à mesma cultura compartilham um mapa 
conceitual relativamente parecido, elas também devem compartilhar uma maneira 
semelhante de interpretar os signos de uma linguagem, pois só assim os sentidos 
serão efetivamente intercambiados entre os sujeitos. (2016, p. 38). 

Este compartilhamento de possibilidades de interpretação, entretanto, não é algo 

totalmente transparente. O teórico, levanta alguns questionamentos a respeito dessa 

dificuldade e por meio das perguntas por ele feitas, constatamos que não é tão fácil definir o 

que um conceito indica, tampouco determinar se a palavra escolhida é a mais adequada para 

indicar determinado conceito. Não nos é muito clara, mesmo em nossa língua materna, a exata 

extensão dos sentidos indicados por determinado conceito. Também não podemos ter certeza 

absoluta de que determinada palavra representa fielmente certo conceito.  

Hall (2016, p. 38) observa que “isso pode ser relativamente simples no caso dos signos 

visuais”, mas “ainda assim, precisamos ter em mente que uma versão desenhada, pintada ou 

digitalizada de uma ovelha não é exatamente igual ao ser ‘real’” (HALL, 2016, p. 38). Uma 

das diferenças que devemos salientar diz respeito ao fato de que a imagem apresenta duas 

dimensões, enquanto o ser “real” existe em três dimensões. Diante desta evidência, Hall 

pondera que “imagens e signos visuais, mesmo quando carregam uma semelhança às coisas a 

que fazem referência, continuam sendo signos:  eles carregam sentido e, então, têm que ser 

interpretados” (2016, p. 39).  

Por sua vez, como bem observa o pesquisador, a interpretação só é possível quando 

somos capazes de acessar os dois sistemas de representação apresentados anteriormente. Ou 

seja, primeiramente acessamos nosso mapa conceitual pelo qual correlacionamos um objeto 

ou ser com o seu respectivo conceito e, posteriormente, devemos projetar essas informações 

em um sistema de linguagem que seja capaz de representar essa relação estabelecida entre o 

mapa conceitual e o objeto ou ser em questão. Como essas correlações não são diretas ou 

estáticas, pode ocorrer de ficarmos em dúvida se determinado signo corresponde à 

determinada coisa no mundo. De acordo com ele: “À medida que a relação entre o signo e o 

seu referente se torna menos clara, o sentido começa a deslizar e a escapar de nós, 

caminhando para a incerteza. O sentido já não está passando transparentemente de uma 

pessoa à outra” (HALL, 2016, p. 39). 

Levando tudo isso em conta, a seguir apresentaremos a interpretação de alguns textos 

publicados pelo jornal Alto Madeira em um período iniciado pelo ano internacional da mulher 

(1975) e que encerrou-se em 1985, último ano da chamada década da mulher.  
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3.1 O corpo feminino: “A mulher é, antes de tudo, uma imagem” 

A primeira parte da obra Gênero, Corpo, Conhecimento, organizada por Jaggar e 

Bordo (1997), é dedicada a discussões sobre O corpo, O ser. No primeiro dos artigos que 

compõem esta primeira parte da obra, Bordo (1997) discute acerca da temática O corpo e a 

reprodução da feminidade: uma apropriação feminista de Foucault. A autora inicia 

afirmando que o corpo “é um agente da cultura” (1997, p. 19) e tece tal afirmação amparada 

na perspectiva antropológica de Mary Douglas e nas ideias de pensadores como Platão, 

Hobbes e Luce Irigaray. Bordo (1997) continua dizendo que “O corpo não é apenas um texto 

da cultura. É também, como sustentam o antropólogo Pierre Bourdieu e o filósofo Michel 

Foucault, entre outros, um lugar prático direto de controle social” (BORDO, 1997, p. 19). 

Se o corpo fosse apenas um texto, nele estaria materializada a cultura. Enquanto um 

lugar prático de controle social, o corpo é docilizado e habituado a normas, hábitos, rotinas e 

práticas, as quais são convertidas em atividades automáticas e triviais. Ou seja, “a cultura ‘se 

faz corpo’” (BORDIEU apud BORDO, 1997, p. 19). Foucault também assevera a “primazia 

da prática sobre a crença” (BORDO, 1997, p. 20). Conforme a perspectiva assumida por 

Foucault e retomada por Bordo (1997), a partir do momento em que o tempo, o espaço e os 

movimentos do dia-a-dia são organizados e regulamentados, os corpos também são 

“treinados, moldados e marcados e no cunho das formas históricas predominantes de 

individualidade, desejo, masculinidade e feminidade” (BORDO, 1997, p. 20).  

Isso não significa dizer que só existem essas formas de masculinidade e feminilidade. 

Contudo, como essas são as formas predominantes, elas se tornam a norma, o modelo, o 

padrão. Ao mesmo tempo, empurram as demais possibilidades de ser sujeito para à margem, 

fazendo com que essas outras masculinidades e feminidades se pareçam 

desviantes, deturpadas, indesejáveis.  Bordo (1997) analisa que toda essa ideologia tem 

determinado que se dispenda muito tempo, e também dinheiro, com o tratamento e disciplina 

dos corpos das mulheres.  De acordo com a autora: 

Numa época marcada pela reabertura do âmbito público às mulheres, a 
intensificação de tais regimes parece diversionista e desmobilizadora. Através da 
busca de um ideal de feminidade evanescente, homogeneizante, sempre em mutação 
– uma busca sem fio e sem descanso, que exige das mulheres que sigam 
constantemente mudanças insignificantes e muitas vezes extravagantes da moda – os 
corpos femininos tornam-se o que Foucault chama de “corpos dóceis”: aqueles cujas 
forças e energias estão habituadas ao controle externo; à sujeição; à transformação e 
ao “aperfeiçoamento”. (BORDO, 1997, p. 21). 

Nesse processo de docilização, o corpo não mais pertence às mulheres, mas responde a 

um controle externo que o assujeita, transforma e aperfeiçoa.  De fato, ser mulher neste 
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contexto é estar sempre em falta com alguma coisa: há sempre algo a ser melhorado. A busca 

pela perfeição nunca tem fim. Assim, 

Por meio de disciplinas rigorosas e reguladoras sobre a dieta, a maquiagem, e o 
vestuário – princípios organizadores centrais do tempo e do espaço nos dias de 
muitas mulheres – somos convertidas em pessoas menos orientadas para o social e 
mais centradas na automodificação. (BORDO, 1997, p. 20). 

Conforme Cunha (2014), principalmente a partir das duas últimas décadas do século 

XX, os assuntos corporais despertaram significativo interesse social e sociológico. Em uma 

conjuntura na qual despontavam as lutas feministas, o consumismo tornava-se cada vez mais 

a ordem do dia e a imagem corporal circundava todos os âmbitos sociais, os assuntos 

corporais despertaram interesse sociológico. Assim, o tema ganhou enlevo “com o advento do 

pós-modernismo, juntamente com os trabalhos de Foucault (1975-1977) sobre o ‘corpo 

discursivo’ e sobre as ‘tecnologias do self e de Merleau-Ponty (1972) sobre o ‘corpo 

fenomenológico’” (CUNHA, 2014, p. 10). 

 Cunha (2014) assevera que o desenvolvimento recente das abordagens construtivistas 

– segundo as quais as coisas não significam per si, tampouco os sujeitos individuais teriam o 

poder de determinar os sentidos, haja vista que os sentidos são construídos a partir de sistemas 

de representação – tem influenciado uma mudança de perspectiva do corpo, o qual passa a ser 

visto não como uma “área distinta”, trazendo-o para o centro dos estudos sociológicos. Assim, 

ultrapassa-se o dualismo clássico mente – corpo, passando a dar enfoque a uma perspectiva 

sociológica corporalizada (CUNHA, 2014). 

Desta feita, Cunha (2014, p. 11) observa que o estudo da “imagem corporal implica 

uma forma de representação do indivíduo no mundo”, uma vez que o sujeito se constrói 

reflexivamente nas atividades sociais, situadas historicamente. Neste ínterim, a autora recorre 

ao pensamento de Fox (1997), para quem o corpo é um projeto, na medida em que “a 

aparência, o tamanho, a forma e o conteúdo estão abertos a reconstruções de acordo com os 

objetivos de quem o possui” (CUNHA, 2014, p. 11).  

Por este motivo que, com o passar do tempo e dependendo do contexto sociocultural, 

os padrões e ideais mudam e outras imagens de corpos idealizados se projetam. Ademais, 

conforme a autora, o corpo pode ser visto, simultaneamente, como produto e produtor 

cultural, cuja experiência se desenvolve a partir da atividade social e simbólica. “Este 

produto, e também produtor, é então objecto e sujeito de transformações, na procura de uma 

dada forma, tamanho ou beleza” (CUNHA, 2014, p. 11). 

Acerca da percepção do corpo como um projeto, Cunha (2014) esclarece que quatro 

fatores foram determinantes. Em primeiro lugar, após a II Guerra Mundial o corpo passou a 
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ser visto “como algo para ser moldado como parte da auto-identidade do indivíduo” 

(CUNHA, 2014, p. 19). A autora cita como exemplos de projetos corporais o “body-

building”, representado pelo culturismo e pelas dietas. Tais exemplos evidenciam que os 

projetos corporais implicam questões de gênero no processo de construção identitária.  

Em segundo lugar, há que se considerar a segunda onda do feminismo nos anos de 

1960 e as consequentes análises feministas realizadas no âmbito acadêmico acerca de temas 

como corpo e gênero, em especial, discutindo aspectos relacionados a direitos de saúde, ao 

aborto, e ao controle do patriarcado sobre os corpos femininos. O patriarcado, de acordo com 

Dimen (1997, p. 43) “é tanto um sistema psicológico-ideológico – ou seja, representativo – 

como um sistema político-econômico”. 

Em terceiro lugar, Cunha (2014) pontua a questão do envelhecimento das populações 

ocidentais, uma vez que isso implica pensar questões de bem-estar da sociedade, as quais se 

relacionam com a estipulação de graus de prioridade no que tange à “distribuição de 

determinados medicamentos e tratamentos corporais, e mesmo como a eutanásia ou morte 

assistida sem dor de um doente incurável, que muitas vezes surge associada a estados de 

doença que agora é possível prolongar” (CUNHA, 2014, p. 19).  

E por último, a autora destaca que o crescimento do consumo acarretou uma maior 

preocupação com o corpo. No bojo das sociedades capitalistas, o crescimento do consumo e a 

ampliação das indústrias de lazer torna os corpos consumidores tão importantes quanto os 

corpos produtores. Amparada nas ideias de Shilling, Cunha (2014, p. 19) aponta que “o corpo 

é assim encorajado a consumir – através por exemplo do fenómeno da publicidade – para 

experimentar excitação, seja nos centros comerciais, nos ginásios ou em casa”. Diante do 

exposto, Cunha (2014) explica que a abordagem sobre o corpo é necessária para uma 

compreensão dos fenômenos sociais, porém a autora adverte sobre a necessidade de tomá-lo 

“como sujeito e objecto de análise: as vivências e as acções dos sujeitos são inseparáveis dos 

seus corpos” (CUNHA, 2014, p. 19). Veremos a seguir algumas representações dos corpos 

femininos em publicações do jornal Alto Madeira.  

Segundo Perrot (2016), a percepção da mulher enquanto estritamente uma imagem ou 

um corpo se acentua em sociedades de base cultural judaico-cristã, uma vez que nelas a 

mulher é constrangida ao silêncio em público. A autora enfatiza que as regras que regem suas 

aparições são bastantes rígidas, assim como as de quais partes do seu corpo podem ser vistos 

(PERROT, 2016). Assim,  

A mulher é, antes de tudo, uma imagem. Um rosto, um corpo, vestido ou nu. A 
mulher é feita de aparências. […] Primeiro mandamento das mulheres: a beleza. 
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“Seja bela e cale-se”, é o que se lhe impõe, desde a noite dos tempos talvez. […] a 
beleza é um capital na troca amorosa ou na conquista matrimonial […] Em suma, 
ninguém tem o direito se ser feia. A estética é uma ética (PERROT, 2016, p. 49-50). 

Em geral, a representação, sobretudo imagética, dos corpos femininos coloca em 

evidência partes do corpo consideradas de maneira fetichista, como objetos de desejo/prazer. 

Como vemos abaixo, o busto, as coxas e os glúteos são destacados e colocados em primeiro 

plano na imagem representada. Deste modo, metonimicamente, a mulher é associada quase 

exclusivamente ao corpo e sua potencialidade sedutora. Ressalta-se ainda que as duas 

publicações foram feitas em fevereiro de 1977, mês do carnaval. 

Figura 3 – publicações sobre a presença de Sandra Bréa na capital 

  
Fonte: Alto Madeira, 01/02/1977, p. 4 e Alto Madeira, 21/02/1977, capa. Fotografado pelo pesquisador. 

A primeira publicação apresenta uma foto bastante sensualizada de Sandra Bréa, 

seguida do texto: “A monumental Sandra Bréa, com tudo o que Deus lhe deu e que estará dia 

14 em nossa capital numa especial deferência da Caderneta de Poupança Continental. 

Robertinho Vieira comandará o espetáculo”.  

Como se observa, nada há em uma Caderneta de Poupança que justifique a exibição de 

um corpo feminino. Não são apontadas as vantagens de ter a Poupança Continental, muito 

menos faz-se alguma referência sobre quem seja Sandra Bréa. Ela é um corpo, um 

monumento, serve apenas para exibir “tudo que Deus lhe deu” – e quando associamos isso à 

imagem de Sandra Bréa, “tudo” que vemos é um corpo semidesnudo, uma posição sensual, 

um corpo que se cobre para revelar-se nos desejos daqueles que admiram o “monumento”.  

 A segunda publicação igualmente apresenta um corpo, ao qual dá-se especial 

evidência aos glúteos e coxas. O texto que aparece junto à imagem é o seguinte: “Naquela de 

esquentar a cuca dos milhares de brincantes desta crescente Porto Velho, o DONO DA 
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NOITE de nossa city, atendendo a insistentes pedidos, intuja (sic) o boneco da pretty face e 

escultural mulatonauta Jane, que, com muita graça e sexy appeal em abundância chega hoje 

na Zona Franca para desfilar seu charme e sacudir a corola na mumunha apelidada de 

“simplesmente Carnaval”, na Boate Araribóia, sob a direção do FERREIRA. Na jogada ainda 

tem os recados de uma seleção carnavalesca que não está no gibi. Vai lá, gente.” 

 Em comparação com a primeira publicação, vemos como semelhantes tanto a imagem 

e a representação do corpo feminino realçando partes consideradas como sensuais ou como 

objetos de desejo/fetiche, bem como a menção a duas palavras de um mesmo campo 

associativo ou conceitual: monumento e escultura. Como podemos aduzir, essas palavras 

possuem laços associativos, dadas as relações de formas e sentidos entre elas. Essa relação é 

também chamada de “constelação semântica”. De acordo com Garcia (2006, p. 197), 

[...] as palavras se associam também por uma espécie de imantação semântica; muito 
frequentemente, uma palavra pode sugerir uma série de outras que, embora não 
sinônimas, com elas se relacionam, em determinada situação ou contexto, pelo 
simples e universal processo de associação de ideias, pelo processo de palavra-puxa-
palavras ou de ideia-puxa-ideia. É o agrupamento por afinidade ou analogia, que 
poderíamos chamar de ‘campo associativo’ ou ‘constelação semântica’. 

Conforme essa definição de campo associativo, compreendemos que as palavras 

‘monumento’ e ‘escultura’, apresentam relação analógica e associativa, reportam a um mesmo 

grupo geral de obras artísticas plásticas. Além disso, um monumento pode equivaler a uma 

escultura e uma escultura pode corresponder a um monumento, embora essa não seja uma 

condição necessária: há monumentos que não são esculturas, bem como há esculturas que não 

são monumentos. Entretanto, no sentido que os textos empregam, de ordem conotativa, as 

palavras não indicam construções simbólicas feitas com o objetivo de enaltecer os feitos de 

alguém, mas apresentam um sentido de adorno, enfeite, de admiração ao belo. Esculturas e 

monumentos são imateriais e, sobretudo, inumanos. Associar a figura de uma mulher a 

imagem de uma escultura ou de um monumento é apagar a sua essência enquanto ser humano, 

para exaltar o corpo como objeto a ser admirado e, se possível, possuído. 

De acordo com Dantas (2011, p. 898), “na sociedade contemporânea, o corpo tem se 

configurado cada vez mais como um dos principais espaços simbólicos na construção dos 

modos de subjetividade de nossa época”. Assim, associar o corpo a um monumento ou a uma 

escultura também implica um ideário de perfeição ao qual todos os corpos devem se submeter 

para serem admirados e desejados. Nessa esteira, “o corpo atual, ou seja, aquele que se 

encontra em consonância com os padrões de beleza contemporâneos que associam juventude, 

beleza e saúde apresenta-se como um valor fundamental na sociedade ocidental” (DANTAS, 

2011, p. 900-901). 
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Na publicação do dia 18 e 19 de dezembro de 1987, na coluna Destaque pode-se 

observar o culto ao corpo, não só da alimentação como algo saudável para se viver bem, mas 

para enquadrar em um padrão estético, não basta ser magra se o corpo estiver flácido. 

Conforme Dantas (2011, p. 901) “o culto ao corpo apresenta-se como um possível 

instrumento de adequação a valores idealizados, ligados à estética, ao comportamento e aos 

estados de ânimo e, por fim, como meio de nos conduzir a tão sonhada felicidade”. Essa 

idealização (e seu contraponto que são os desvios estéticos, como a flacidez) aparece de 

maneira evidente na publicação do Alto Madeira, que inicia com o seguinte enunciado: “Se 

você é daquelas que vivem fazendo regime, é provavel que esteja com problema de flacidez,” 

a qual pode ser inter-relacionada com a imagem que acompanha o texto, cuja legenda é “um 

busto sempre jovem”. 

Figura 4 – Se você é daquelas que vivem fazendo regime 

 
 

Fonte: Jornal Alto Madeira, 18 e 19 de dezembro de 1977, coluna Destaque. Fotografado pelo pesquisador. 

 Como se vê na imagem reproduzida, o texto aponta a flacidez como um problema, de 

modo que “para corrigir esse defeito só através de ginástica. Portanto, muita força de 

vontade”. O restante da publicação corresponde a uma série de seis exercícios que prometem 

corrigir o problema apontado. É certo que exercício físico é necessário para a preservação da 

saúde e, quanto a isso, não há problema em incentivar que ele seja executado. A questão é que 

a publicação não trata do exercício como uma medida de bem estar ou de saúde, mas como 

única maneira de corrigir um problema, de modo que evidencia-se o desvio do padrão 

idealizado para os corpos como sendo algo ruim, negativo, problemático, que precisa ser 

corrigido. Este tipo de publicação colabora para que o culto o corpo seja entendido pelos 

leitores “como um modo de relação dos indivíduos com seus corpos baseada numa 

preocupação exacerbada em modelar e aproximar este corpo do ideal de beleza estabelecido” 

(DANTAS, 2011, p. 901). 
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Além disso, ao enunciar que a única coisa necessária é “muita força de vontade”, joga-

se a responsabilidade pela plasticidade do corpo ao indivíduo, desconsiderando todas as 

particularidades que participam da definição de um corpo, inclusive apagando as diferenças 

etárias entre os indivíduos. Nas palavras de Dantas (2011, p. 902),:  

As globalizadas sociedades de consumo parecem atribuir aos indivíduos a 
responsabilidade pelo cuidado e pela plasticidade de seu corpo. Todas as condições 
técnicas necessárias são oferecidas para que possamos administrar nosso corpo com 
as opções disponíveis no mercado. Com um pouco de esforço e trabalho físico, 
homens e mulheres são diariamente persuadidos a alcançar a aparência desejada [...] 

 Dantas (2011) discute essa busca pelo corpo perfeito como se o indivíduo dependesse 

disso para ser feliz e mostra como a mídia em geral colabora com a propaganda sobre o corpo 

ideal. A autora reflete que, geralmente, os textos veiculados em revistas e em manuais de 

autoajuda ou mesmo os corpos exibidos na publicidade “levam os indivíduos a acreditarem 

que toda e qualquer imperfeição ou defeito é fruto de negligência pessoal e falta de cuidado 

de si” (p. 903). Além da frustração individual que esse tipo de texto gera – pois a maioria das 

pessoas não consegue se enquadrar no modelo considerado ideal, por mais que faça 

exercícios, dietas ou use medicamentos – há uma importante questão social que deve ser 

considerada: segundo Dantas (2011, p. 904), “a cultura apropria-se do corpo biológico para 

redefini-lo em termos sociais e, assim, transformá-lo em corpo ‘cultural’”. 

 Além da busca pela perfeição estética corporal global, uma parte específica do corpo 

feminino ganha destaque: os cabelos – apontados como característica de feminilidade, 

elemento de sedução, indicador de higiene e limpeza, os cabelos são carregados de 

simbolismo. Segundo Oliveira (2007, p. 142),  

[...] a importância dos cabelos para nosso imaginário é representada por várias 
figuras: Medusa, com seus cabelos de cobra; Sansão, cuja enorme força estava nos 
longos cabelos; as sereias, que seduzem cantando e se penteando; e ainda Rapunzel, 
a meninota de longas tranças pelas quais o príncipe subia, para visitá-la na torre 
onde se encontrava encerrada. 

Para o homem, os cabelos representam virilidade, força e poder: vale lembrar do 

personagem bíblico Sansão3 que possuía uma força pujante em seus cabelos, a qual permitiu-

lhe derrotar exércitos, rasgar um leão ao meio e dizimar o povo Filisteu após descobrir ter 

sido enganado. Apesar de sua grande força, Sansão foi traído por sua esposa Dalila (mais uma 

vez a mulher se apresenta sob o estigma de traidora, não confiável), uma mulher do povo 

Filisteu que descobriu a origem do poder de Sansão e o entregou aos chefes de sua nação. 

Cego e tornado escravo, Sansão clamou a Deus para restituir-lhe a força e, na luta por 

vingança, morreu.  


A história bíblica de Sansão é relatada no livro Juízes capítulos 13 a 16. 
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Para a mulher, os cabelos frequentemente correspondem a símbolos de sedução e 

feminidade. Uma personagem interessante da mitologia que vale a pena lembrar é a Medusa – 

a mulher monstro com cabelo de cobra. Inicialmente a Medusa era apresentada como tendo 

uma forma monstruosa, sendo ela uma das três irmãs Górgonas (criatura com o poder de 

transformar em pedra todos que para ela olhassem). Na mitologia grega tardia, tanto a Medusa 

e suas irmãs quantos a mãe delas (a divindade marinha Ceto) eram representadas como 

mulheres extremamente belas e cujos cabelos eram invejáveis. Entretanto, ao lado dessa 

beleza exuberante eram descritas como mulheres desregradas e sem escrúpulos – daí talvez os 

nomes que foram atribuídos às três irmãs: Medusa (a impetuosa), Esteno (a que oprime) e 

Euríale (a que está ao largo).  

Segundo a mitologia tardia, Atena ficou irada diante da magnitude das Górgonas e de 

seu comportamento – dado que a beleza das irmãs as tornava semelhantes à própria Atena – e 

por não desejar que deusas cuja aparência se assemelhasse a dela tivessem um comportamento 

maligno (o qual poderia, por extensão, ser associado à Atena), deformou-as para delas se 

diferenciar e condenou-as a transformar em pedra tudo que contemplasse-lhes o belo olhar. 

Apesar da aparência horrenda, Poseidon assediou Medusa e desposou-a, tendo evidenciado tal 

ato para Atena. Novamente enfurecida, Atena tomou de Medusa a imortalidade e, mais tarde, 

Perseu cortou-lhe a cabeça para usar como uma arma, pois mesmo depois da morte da 

Medusa a cabeça mantinha o poder de transformar em pedra tudo que para ela olhasse. De 

acordo com Rodrigues (2011, p. 158) “[...] faz-se necessário ressaltar que Medusa foi um 

monstro presente em diferentes categorias de textos. Encontramo-la desde os textos (escritos 

posteriormente) de Hesíodo e Homero até em obras do período romano”. 

Além da literatura, a psicanálise de Sigmund Freud tomou essa história da mitologia 

para falar a respeito da castração, a qual ocorre quando a criança descobre que a mãe é dotada 

de sexualidade e passa a exercer a negação sobre essa evidência. No século XX, as feministas 

passaram a utilizar da imagem da medusa como símbolo da ira feminina. De fato, uma das 

primeiras utilizações da imagem da medusa com esse propósito ocorreu em 1978, por ocasião 

da publicação Women: A Journal of Liberation. A explicação dada pela equipe editorial para 

o uso da referida imagem foi de que a representação da Medusa "pode ser um mapa para nos 

guiar por nossos terrores, pelas profundezas de nossa ira, até a fonte de nosso poder enquanto 

mulheres."4 


WILK, Stephen R. Medusa: Solving the Mystery of the Gorgon, 26 de junho de 2000, p. 217–218, ISBN 0-195-
12431-6.
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 Contemporaneamente, uma das situações que nos faz pensar sobre o cabelo feminino 

refere-se às mulheres muçulmanas e ao uso do Hijab – palavra oriunda do árabe "hajaba", que 

significa ocultar do olhar, esconder, de modo que a veste usada para cobrir a cabeça e o corpo 

passa a ser por ela designada. Em geral determina-se que as mulheres façam uso do Hijab 

porque Deus mandou. O Alcorão apresenta essa imposição sob o signo da proteção, ao 

mesmo tempo em que atribui a responsabilidade de uma possível agressão à própria mulher 

que desrespeita essa determinação. Assim está escrito no Alcorão: "Ó Profeta, dize a tuas 

esposas, tuas filhas e às mulheres dos fiéis que (quando saírem) se cubram com as suas 

mantas; isso é mais conveniente, para que se distingam das demais e não sejam molestadas" 

(Alcorão Sagrado 33:59). Essa relação entre cabelos e sexualidade é abordada por Perrot 

(2016, p. 51), para quem  

Os cabelos, antes de mais nada, são uma questão de pilosidade.  O pelo está 
duplamente colado ao íntimo: por sua penetração interna, por sua proximidade com 
sexo. Suas raízes penetram no corpo, no “Eu-pele”, retomando a expressão de Didier 
Anzieu, essa fina película que limita interior e exterior.  O pelo recobre o sexo.  

Assim como Sansão perdeu a sua força e potência ao perder seus cabelos, uma das 

formas utilizadas para mostrar domínio sobre alguém está na raspagem de seus cabelos ou no 

corte desgrenhado, desalinhado, anulador da identidade do sujeito. Cenas de raspagem do 

cabelo (por ser considerado o elemento básico da sedução) têm sido observadas em diversos 

casos de violência doméstica, seja na realidade ou nos produtos da indústria cultural. De 

acordo com Perrot:  

Raspar os cabelos de alguém, homem ou mulher, é tomar possessão dele ou dela, é 
torná-lo anônimo: os militares são raspados “a zero”, por motivos de higiene, mas 
também de disciplina; os escravos na antiguidade são submetidos à tosquia; assim 
como os prisioneiros (PERROT, 2016, p. 52). 

Como os cabelos condensam a sedução das mulheres (PERROT, 2016), eles acabam 

por figurar em publicações voltadas ao público feminino, tendo em vista orientar sobre as 

“melhores” formas de apresentação dos cabelos e de seus penteados. Deste modo são fixadas 

normas sobre a aparência, a higiene, o bonito e o feio, o feminino e o não feminino. Nesse 

sentido, o cabelo apresenta-se como parte importante no sistema de regulação da feminidade. 

Um exemplo disso pode ser visualizado na publicação feita em 14 de abril de 1977, no Jornal 

Alto Madeira. No que tange aos aspectos linguísticos do texto, duas coisas chamam nossa 

atenção: a primeira diz respeito aos estrangeirismos (coiffeur; sugestions; cheveux), 

neologismos (daguerreótipos), gírias (tetéias) e expressões (passou o pente fino na moda; 

inovou a cinzenta com a bossa dos pentes em aço) que visam dar um caráter de modernidade e 

jovialidade ao texto; a segunda corresponde ao quantitativo de verbos imperativos que o texto 
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apresenta (penteie; segure; frise; repuxe; sublinhe; faça; alise; reparta; jogue; prenda), de 

modo a configurar-se enquanto um texto de tipo injuntivo, a partir do qual espera-se uma 

mudança de atitude e comportamento do leitor. Vejamos o texto reproduzido abaixo: 

 
Figura 5 – Pente Fino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Alto Madeira, 14 de abril de 1977, p. 7, coluna Destaque. Fotografado pelo pesquisador. 

No texto reproduzido acima, notamos o uso de verbos no imperativo “sugerindo”, 

ditando as regras para as mulheres e para o período. A expressão ‘pente de ação’ dá uma ideia 

das lutas diárias das mulheres e percebemos o enquadramento imposto pela cultura machista 

nos termos “pentes de aço” e “prender as ideias na cuca”. Além disso, ressalte-se que um 

pente fino costuma ser usado de maneira higienizadora para retirar piolhos e lêndeas e, 

metaforicamente, é uma expressão utilizada quando se deseja procurar ou analisar 

detalhadamente alguma coisa, em seus pormenores. O texto inicia dizendo que “O coiffeur 

Jean-Mac passou o pente fino na moda e inovou a cinzenta com a bossa dos pentes de aço de 

todas as cores para prender as ideias nas cabeças das tetéias”, de modo que, em uma busca 

minuciosa pelo que estava sendo usado naquele momento, o cabeleireiro (designado pela 

forma em francês da palavra ‘coiffeur’) “inovou a cinzenta” (entendemos que seja uma 

referência metonímica à terceira parte do cérebro – o córtex cerebral ou massa cinzenta, que é 

onde funciona o pensamento) com a bossa dos pentes de aço coloridos (ressaltamos que em 

fins de 1950, ‘bossa' era um termo da gíria carioca que significava 'jeito', 'maneira', 'modo'). 

Interessante também observar que o ensejo do ‘coiffeur’ era prender as ideias nas cabeças das 

‘tetéias’, sendo que a palavra ‘tetéia’ originalmente significa brinquedo de criança, berloque 

ou enfeite, podendo ainda equivaler a um objeto gracioso e delicado, tendo sido 
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posteriormente utilizado para referir-se a uma moça graciosa, atraente, delicada. Entendemos 

que ao passar a representar uma mulher, a palavra ‘tetéia’ carregou consigo a referência de 

um objeto gracioso e delicado que serve de enfeite ou para brincar. Talvez por isso seja 

necessário usar pentes de aço para prender as ideias na cuca das tetéias. Um estereótipo 

comumente reproduzido sobre as mulheres é o da futilidade, associado a uma ideia de pouca 

inteligência e a uma objetificação que torna a mulher bonita em um adorno para a casa e um 

bem cobiçado pelos homens que desejam sua posse. Além disso, prender as ideias na cuca 

pode-se entender no sentido de mantê-las enquadradas nos ideais do patriarcado, subordinadas 

aos homens, em quaisquer de suas figurações: pai, esposo, irmão ou qualquer outra.  

Assim, o penteado sugere muito a respeito da mulher e Jean-Mac precisa ensinar as 

mulheres a usar um pente e fazer um penteado, ou seja, a mulher mais uma vez perde o lugar 

de fala, subalternizada. Essas orientações consolidam um padrão estético de beleza feminina 

resultante da colonização, implicando em perda de identidade. Destarte, a relação entre cabelo 

e empoderamento, baseia-se muito no imaginário popular que cerca os cabelos femininos. Em 

muitas culturas, os cabelos representam a feminilidade, a sensualidade, a força e até mesmo a 

própria mente. Abdicar do cabelo longo é uma opção estética, porém não deixa de ser uma 

reivindicação de que a feminilidade vai além da dimensão de cabelo, bem como um 

questionamento sobre o poder masculino sobre as mulheres (muitas mulheres mantém os 

cabelos longos não por gosto ou escolha pessoal, mas para agradar ao marido ou para 

aumentar as chances de conquista amorosa). Ademais, o cabelo da mulher é símbolo de 

sensualidade e está intimamente relacionado ao sexo – a genitália é recoberta de pelos. Os 

cabelos longos e soltos geralmente são vistos como símbolo de liberdade de espírito e 

rebeldia, já os cabelos curtos sugerem sobriedade e disciplina. Além do cabelo, a vestimenta 

representa também a linguagem e o comportamento e a identidade social do período, como 

veremos a seguir. 

3.2 O uso da roupa como um ato cultural 

 A indumentária e a moda são vistos como processos comunicacionais que se utilizam 

da linguagem não verbal como forma de expressão. Através das vestes se estabelece ‘tanto a 

identidade do indivíduo como sua representação social, uma vez que podemos reconhecer nas 

roupas traços que indicam a época, o grupo de pertencimento, a religião, a posição social, a 

idade aproximada e outras informações que possam ser “lidas” e identificadas de acordo com 

a cultura na qual esta indumentária seja usada.   
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Deste modo, podemos entender que o uso da roupa é um ato cultural que “articula a 

espessura do conceito de corpo como refinamento entre o natural (intrínseco) e o artificial 

(extrínseco)” (GARCIA, 2005, p. 61). Embora muitas vezes seja associada à liberdade de 

escolha e de expressão do indivíduo, o que vemos é mais um processo de coerção que se 

impõe e ao qual acatamos tendo em vista a aceitação social. Assim, “Ao regular forma ou 

modo de vestir, os matizes da moda provocam mudanças na maneira de pensar o corpo, 

periodicamente, como fenômeno sociocultural coercitivo” (GARCIA, 2005, p. 64). 

 A indumentária constitui-se em um sistema de símbolos culturais, podendo ser 

entendida como um sistema de regulação e de representação social – de regulação porque 

aquele que não se enquadra nos ditames da moda é vítima de preconceitos e sofre a exclusão 

(optando, muitas vezes conscientemente, por ser excluído já que não sente-se enquadrado nos 

grupos sociais); de representação porque a moda está impregnada de uma sustentação cultural. 

 A moda institui-se como um aparato regulador e de representação porque encontra 

legitimação nos discursos veiculados pela mídia, a qual representa e valida os estilos e leva a 

uma construção tanto simbólica, quanto social da identidade. De acordo com Mello e Souza 

(1987, p. 29), a moda articula o "conflito entre o impulso individualizador de cada um de nós 

(necessidade de afirmação como pessoa) e o socializador (necessidade de afirmação como 

membro do grupo)". A autora defende que a moda pode ser estudada em sua dimensão 

artística e cultural, mas também observa a presença de elementos de “fetichização” e de 

“mercadorificação”. Segundo ela, 

Não é possível estudar uma arte, tão comprometida pelas injunções sociais como é a 
moda, focalizando-a apenas nos seus elementos estéticos. Para que a possamos 
compreender em toda sua riqueza, devemos inseri-la no seu momento e no seu 
tempo, tentando descobrir as ligações ocultas que mantém com a sociedade. 
(MELLO & SOUZA, 1987, pp. 50-51).  

A respeito dos elementos de “fetichização” presentes no tocante à indumentária e à 

moda, torna-se relevante relacioná-la com a questão do culto ao corpo e sua consequente 

objetificação e erotização. Segundo Garcia “o fetiche, por exemplo, traz a epifania do culto ao 

corpo e a roupagem sensual adequada para a objetificação do desejo, da erótica, longe dos 

lugares e das circunstâncias comuns, cotidianas, convencionais” (2005, p. 65).  

O fetichismo na moda está relacionado a ideais culturais de status e feminilidade e 

corresponde a um certo modelo ritualístico de comportamento, de modo que a repetição se 

mostra como uma de suas principais características. Isso instaura um certo paradoxo, pois ao 

mesmo tempo em que a moda instaura uma ideia de “novidade” e pretende sempre inaugurar 

um outro “novo”, o fetichismo precisa da repetição para existir.  
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Destarte, as roupas fetichistas correspondem a algo que é fisicamente revelador, 

normalmente são bastante justas e modeladas ao corpo, enfatizam o brilho e apelam para a 

imagem de algo molhado (contribuindo assim para que se estabeleça a excitação sexual). Ao 

mesmo tempo, por serem roupas e cobrirem o corpo, constituem um tipo de barreira. Deste 

modo, “o fetiche eleva o lugar do corpo como recorrência do desejo poético da observação. A 

intersecção da moda e corpo promove essa poética do fetiche em que entusiasta e aficionado, 

na sua pontualidade crítica, deliberam as expressões “cavernosas” do desejo” (GARCIA, 

2005, p. 65).  

Garcia (2005, p. 76) evidencia que “a exuberância do tecido e seu (re)corte destacam e 

ampliam a noção de corpo, sobretudo no contemporâneo, quando somos feitos mais para 

sermos mostrados do que necessariamente para sermos sujeitos da história”. Como podemos 

ver a seguir, o texto verbal apresentado logo abaixo da fotografia do vestido inicia 

apresentando o tipo de tecido, a estamparia e a marca que o vestido carrega – “Vestido em 

malha Trevira com estampa de tigre da Decan Deus”. Logo em seguida apresenta-se o 

paradoxo entre a moda e o fetiche: a ousadia do modelo e a permanência da moda dos anos 

50: “Modelo ousado seguindo a linha da moda dos anos 50”. 

   Figura 6 – Moda Atual 

 
Fonte: Jornal Alto Madeira, 22 e 23 de julho de 1979, p. 9. Fotografado pelo pesquisador. 

Como se observa, o texo funda-se no fetiche, por meio do destaque e ampliação 

conferida a uma parte do corpo, no caso o busto: “Decote pregueado dando maior realce ao 

busto da mulher”. Destarte, por meio da imagem de um tecido colante estabelece-se a figura 
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do fetiche, ao mesmo tempo em que se propaga a ideia de novidade/contemporaneidade da 

moda, representada pela imagem de liberdade de movimento: “Mangas compridas e colantes, 

ombros estruturados, drapeado saindo logo abaixo do busto permitindo maior liberdade aos 

movimentos. A saia é em formato de tulipa”. De acordo com Garcia, 

Adorar o vestuário a partir das linhas que sugerem o corpo implica investir nas 
(de)marcações eróticas da carne como supremacia do objeto venerado. O fetichismo, 
considerado espaço transicional, tenta substituir os valores do objeto impregnado de 
referencialidade sociocultural aos destalhes de peças e de ornamentos do vestuário. 
Muito mais que um objeto simbólico ou emblemático, uma atração inquieta sobre 
corpo e moda fascina o fetichista, transpassando a fronteira reguladora dos ditos 
sociais. A ordem do fetiche ultrapassa a norma para resgatar a abundância do visual. 
(2005, pp. 65-66). 

 No texto reproduzido a seguir, o qual foi publicado em 8 de outubro de 1980, 

intitulado Ludney Homenageada, apresenta-se o que foi chamado de “suntuoso ‘chá do 

bebê’”.  

Figura 7 – Ludney Homenageada 

 
Fonte: Jornal Alto Madeira, 08 de outubro de 1980, p. 3. Fotografado pelo pesquisador. 

Como se observa, a suntuosidade é evidenciada por outras palavras/expressões 

correlatas: salgados finíssimos, tortinha de camarão que estava o luxo, refrigerantes e 

refrescos que eram a categoria em tudo. Para completar essa descrição da suntuosidade, 

apresentam-se as pessoas que compareceram ao referido evento como sendo um “desfile de 

gente muito bem vestida e todas elas elegantíssimas”. As convidadas são apresentadas 

nominalmente e com uma descrição de seus trajes e adornos: 
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Socorro Mendonça Oliveira esnobando moda verão 80/81 com safári em rosa, o grito para a 
temporada. Luiza Celeste Aguiar, em azul e tons variados. Josina Ribeiro, com aquele porte de 
rainha mostrando porque Lú Novidades vende o melhor em moda. Geiza Castanheira que sempre 
destaca-se também com um conjunto onde o it era a bermuda, tudo bem sincopado, cabelos, 
maquiagem é Geisa. Celeste Lara, em moda “jeans” com fechos, moderna e nota mil: Dalva Vilar, 
sempre fora-de-série, a “echarpe” vermelha caindo à Isadora Duncan, tudo certinho, os jeans à 
moda “cowboy”. Leisa Jurado presença marcante assim como Sonia Valadares em verde furta-côr. 
Graça Diogo, uma simpatia e sendo apresentada pela Geiza. Dra. Lourdes Silva Padre, Dra. 
Antonia Ferreira, Jussara Fray, recém chegada dos “States”, Vera Mâncio, Neila Castiel, em mini-
saia vermelha, sú-sú: Margareth e Josefina Mourão. 

 Em geral, as roupas seguem as tonalidades claras: rosa, azul, verde furta-cor, exceto a 

echarpe e a mini-saia usadas por duas convidadas que arriscam-se a usar o vermelho. A 

apresentação das mulheres que compareceram ao “suntuoso” chá remonta ao que Garcia 

considera a respeito da produção do vestir. Segundo o autor:  

Falar na produção do vestir, às vezes, nos faz lembrar um concurso de miss, com as 
disputas entre vestidos, saltos, passarela e corpos “perfeitos”. A performance visual 
também é ingrediente necessário ao recheio estabelecido pela moda. Essas analogias 
remetem aos desafios de conseguir realizar combinações satisfatórias entre cores, 
formas e movimentos cujos resultados surpreendem e atualizam a moda. (GARCIA, 
2005, p. 71). 

Mello e Souza (1987) também aborda a moda como elemento crucial na diferenciação 

sexual, considerando que modelos de representação de masculinidade e de feminilidade foram 

instituídos por intermédio da significação atribuída às vestimentas. De acordo com a autora, 

no século XIX os trajes masculinos foram se despojando de qualquer traço de exibicionismo e 

fundando-se na sobriedade e seriedade dos tons acinzentados e escuros. Em absoluta 

oposição, as vestes femininas cada vez mais foram aglutinando enfeites e estravagâncias de 

todo tipo: rendas, fitas, cores e babados. As cores claras foram sendo consideradas mais 

femininas – símbolos da amabilidade e docilidade que a mãe e esposa deveriam transpassar.  

Outra contribuição muito importante da autora foi sua análise acerca do que ela 

nomeou como o “espírito  das roupas”. Segundo Mello e Souza (1987), antes de ser um 

princípio estético, esse “espírito” funcionava como um índice de distinção social, haja vista 

seu potencial de indicar quem era capaz e polido o suficiente para usar uma veste 

desconfortável e cara. Em um viés oposto, a moda também servia para aproximar as classes 

(rural e urbana), chegando-se a uma semelhança tal que tornava difícil diferenciar quem 

possuía origem urbana ou rural. A autora destaca que a nobreza, diante dessa confusão, passa 

a utilizar-se de outros distintores sociais, como as “boas maneiras” e a polidez.  

Embora a análise de Mello e Souza (1987) seja feita sobre os modelos da sociedade do 

século XIX, ao analisar os textos publicados no Jornal Alto Madeira em finais do século XX 

ainda presenciamos relações muito similares. Como exemplo, observemos o texto publicado 

em 31 de maio de 1979, reproduzido a seguir: 
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Figura 8 – Modelo Socila 

 
Fonte: Jornal Alto Madeira, 31 de maio de 1979, p. 7. Fotografado pelo pesquisador. 

 Como vemos no recorte, o curso intitulado “Etiqueta Social e Boas Maneiras” foi 

ministrado pela Dona Maria Silva, a quem o redator do texto atribui a supervisão da Clínica 

Central. Interessante que a essa supervisora se atribui a limpeza e a organização da referida 

clínica – tarefas consideradas de competência feminina. Outra parte que chama bastante a 

atenção é relativa ao destinatário do curso de “Etiqueta Social e Boas Maneiras”: “senhoras e 

senhoritas interessadas em aprimorar os conhecimentos na difícil arte de se comportar em 

sociedade”. Embora a “arte” de se comportar em sociedade seja “difícil”, causa a impressão 

de que essa dificuldade seja exclusiva às mulheres, dado que o curso se destina 

exclusivamente a esse público; ou então, por outro lado, leva-nos a pensar que “se comportar 

em sociedade” seja um atributo essencialmente feminino e que homens não carecem desse 

tipo de preocupação (sendo até mal visto um homem que tenha um comportamento que se 

julgue relativo ao universo feminino). 

 De fato, a moda funciona como um biopoder – entendido enquanto uma forma de 

poder/controle que se exerce sobre as populações e sobre as subjetividades. A roupa ou o 

corpo vestido impacta diretamente nas relações político-sociais, instituindo modelos de 

comportamento e gerenciando as relações humanas. A moda sanciona os padrões a serem 

seguidos e estabelece as normas em meio aos aparentes rompimentos que estabelece.  Para 

ilustrar essa questão, citaremos o caso da minissaia, apresentado na publicação veiculada no 

jornal Alto Madeira que circulou na data de 29 de agosto de 1980. 

 

Figura 9 – Mini-saia, a opinião de quem já usou 
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Fonte: Jornal Alto Madeira, 29 de agosto de 1980, p. 3. Fotografado pelo pesquisador 

  Embora a publicação apresente a mini-saia como um “rompimento com a tradição”, 

rememorando a década de 1960 quando a estilista britânica Mary Quant criou a minissaia, 

trata de apresentar a “opinião de quem já usou” – dando voz a três mulheres “senhoras ou – 

ainda – senhoritas que usaram a mini-saia ou tiveram contato com a época, como a irmã 

Teresinha Tabosa, diretora do Instituto Maria Auxiliadora ou da professora Elisa Corsino, 

diretora da escola Getúlio Vargas”.  
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A primeira parte da publicação trata de fazer essa apresentação, inserindo a minissaia 

em meio a outras conquistas e inovações, as quais, apesar de sua grandiosidade e importância, 

não teriam conseguido fazer o que a minissaia foi capaz: romper com a tradição. Segundo o 

texto do Alto Madeira, nem a conquista da copa do mundo (pela seleção do país que se 

autodenomina “país do futebol”, nem o russo que “embasbacado” afirmando que a Terra era 

azul tiveram o mesmo impacto que a criação de uma peça de vestuário que deixava o corpo 

feminino mais à mostra. Vejamos a transcrição da primeira parte da publicação: 

Era outra a época e o Brasil mal conquistara a Copa do mundo, o russo Gegárin havia ainda há 
pouco, embasbacado dito que a Terra é azul, os anos sessenta estavam começando quando Mary 
Quant resolveu acabar com a tradição e num repente criou a mini-saia. O ALTO-MADEIRA 
reuniu uma série de opiniões sobre esta moda que volta de pessoas, senhoras ou – ainda – 
senhoritas que usaram a mini-saia ou tiveram contato com a época, como a irmã Teresinha Tabosa, 
diretora do Instituto Maria Auxiliadora ou da professora Elisa Corsino, diretora da escola Getúlio 
Vargas. 

 Chama também a atenção o fato de que as mulheres convidadas para dar opinião sobre 

a minissaia nunca tenham usado tal peça do vestuário, embora o título da reportagem sugira 

exatamente o contrário – Mini-saia: a opinião de quem já usou. A publicação continua da 

seguinte maneira: 

As duas não usaram a moda a freira, por razões óbvias e a professora Elisa por uma razão muito 
simples: “no meu tempo não havia isso”. Mas nenhuma das duas desaprova a moda, entendendo 
apenas, que, como todas as entrevistadas, “a mini como moda tem seu lugar para ser usada”. 

 A última frase da apresentação dá o tom do restante da reportagem: “a mini como 

moda tem seu lugar para ser usada”. Como veremos adiante não se trata apenas de estipular o 

lugar para uso da minissaia, mas também, e sobretudo, de definir a quais tipos de corpos ela 

seria adequada e em que idade seria considerada aceitável. Não é por acaso que o título da 

subsessão seguinte é Unanimidade: pernas bem torneadas. O texto da publicação tem o 

seguinte segmento: 

Todas as mulheres ouvidas pelo AM foram unânimes: “só deve usar mini-saia quem for jovem 
entre 13 e 18 anos e tiver pernas bem torneadas”. Outra votação cerrada: “as mini tem lugar e hora 
para serem usadas e as usuárias devem estar preparadas para as consequências”. 

 Se apesar do título falando em unanimidade restava alguma dúvida, a continuidade do 

texto – iniciado pelo pronome indefinido ‘todas’ – trata de aplacar essa incerteza, 

principalmente porque há repetição do adjetivo ‘unânimes’: “Todas as mulheres ouvidas pelo 

AM foram unânimes”. Causa certo espanto a idade considerada adequada para uso da 

minissaia, pois conforme a publicação a peça deve apenas ser usada por “quem for jovem 

entre 13 e 18 anos e tiver pernas bem torneadas”. O espanto diante dessa afirmação em 

princípio decorre do entendimento de que nessa idade (entre 13 e 18 anos) não se trata de 
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jovens, mas de adolescentes, as quais tem seu corpo tornado e tomado como objeto de desejo 

– por isso as pernas devem ser bem torneadas.  

De acordo com o art. 2º da lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, “Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a 

pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 

idade”. Embora antes de 1990 as pessoas com idade inferior a 18 anos fossem consideradas 

como sendo “menores”, não havia o mesmo entendimento e preocupação que foram atingidos 

a partir da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Talvez por esse motivo a 

maior parte das publicações que remetiam a violências sexuais contra menores não fossem 

tomadas como deveriam, muitas das vezes atribuindo a culpa às meninas e raríssimas vezes 

usando o termo estupro ou estuprador (em lugar destes usava-se comumente os termos 

‘sedução’ ou ‘sedutor’).  

Sobre a questão da violência sexual e culpabilização da vítima, também chama a 

atenção a última frase do trecho transcrito acima: “Outra votação cerrada: ‘as mini tem lugar e 

hora para serem usadas e as usuárias devem estar preparadas para as consequências’”. Até 

hoje repetem-se discursos similares ao veiculado no enunciado “devem estar preparadas para 

as consequências”, justificando violências sexuais de todo tipo – desde importunação sexual 

(tornada em crime apenas no ano de 2018), estupros até feminicídio – devido a roupa ou a 

hora/local onde a vítima se encontrava.  

 Em um tom atenuador dessa afirmação, a publicação apresenta em sua sequência a fala 

de uma técnica da representação local do MEC: “A professora Maria Antonieta Peres Pinto 

técnica da representação local do MEC, entende que a mini não representa qualquer perigo. 

“Eu usei e minha filha já usa – ela tem uma garota de 13 anos. Eu não vou usar porque, no 

caso, quem já saiu de moda foi eu”. No trecho não fica explícito o porquê de não haver 

perigo: deduz-se que não há risco porque ela usou anteriormente e a filha usa no momento e 

nada aconteceu a nenhuma delas. Ao final da declaração, porém, volta-se a reafirmar o 

quesito idade como um definidor para usar ou não a minissaia. Ao afirmar que não irá usar 

porque quem saiu de moda foi ela, reforça a ideia de que apenas as jovens, solteiras e que não 

sejam mães poderiam expor seus corpos fazendo uso da minissaia. Tanto a ideia de usar 

minissaia para estar na moda, quanto a de jovialidade e beleza se repetem no trecho seguinte 

da publicação. Mais do que isso, a fala da Assessora de Relações Públicas do palácio 

Presidente Vargas reforça que a adepta da minissaia deve estar preparada para as 

consequências, as quais ela chama de “algumas cantadas”. Segue o trecho: 
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A Assessora de Relações Públicas do palácio Presidente Vargas, Leda Marrocos lembra que já 
usou muita mini quando morava no Rio de Janeiro. “Eu morava em Botafogo, era praia, chopinho 
e lógico que tinha de estar na moda. Hoje eu não irei usar, mas é uma boa roupa, mais cômoda que 
usar vestidos longos, quem usa a mini fica mais à vontade, mas depende muito da “cuca” da garota 
que deve estar pronta inclusive para algumas cantadas e para cuidar melhor da plástica”. 

 Assim como a técnica da representação local do MEC havia dito que não podia mais 

usar minissaia porque quem tinha saído de moda era ela, outra fala repete um discurso 

semelhante. Vejamos: 

A responsável pelo Cerimonial do Governo, Rosa Augusta, também lembra que já usou muita 
mini, mas agora apenas aplaude a volta. “Não dá mais, né? No entanto, eu acho que esse negócio 
de moda é apenas exibicionismo. Mas quem deve usar, tem de ter alguns dotes, como pernas 
bonitas, um corpo bem feito ou pelo menos proporcional. De qualquer forma, eu acho que a mini é 
uma apelação sexual”. 

Ao dizer que “a mini é uma apelação sexual” também se reitera o discurso de arcar 

com as consequências ou de ter “cuca” para receber cantadas. Ou seja, quem opta por usar 

essa peça do vestuário está conscientemente fazendo um apelo sexual e, portanto, é 

responsabilidade dela qualquer consequência que decorra dessa escolha. Além disso, a fala de 

Rosa Augusta reforça que a minissaia só deve ser usada por quem tem “alguns dotes, como 

pernas bonitas, um corpo bem feito ou pelo menos proporcional”. Como se vê, há a imposição 

de um padrão de corpo – “bem feito ou pelo menos proporcional” – e isso se repete 

constantemente. Vejamos a sequência da publicação, agora com a reprodução da fala da 

secretária do Conselho Regional de Desportos: 

A professora Alice Tinôco, secretária do Conselho Regional de Desportos, foi a única que admitiu 
voltar a usar a moda. “Sou totalmente à favor, mas para quem tem um corpo bem feito e um bom 
charme. Não acredito, também, que possa vir ocorrer qualquer problema de ataques sexuais por 
causa da mini. 

 Na mesma linha, o texto apresenta a fala da secretária do Gabinete Civil do governo. 

Embora ela apresente um elemento inovador ao afirmar que “a pessoa deve usar sempre o que 

lhe convir”, não consegue romper com o ciclo do estereótipo e enfatiza que já usou, mas 

agora não dá mais. Segue o trecho: “Na opinião da secretária do Gabinete Civil do Covêrno, 

Regina Oliveira, a pessoa deve usar sempre o que lhe convir. “Já usei mas agora não dá mais. 

Na época da mini, não havia esse negócio de ataque sexual, o momento e a mentalidade era 

outra”. Outra vez há o estabelecimento de uma relação direta entre a roupa e os ataques 

sexuais (que pelas outras entrevistadas foram chamados de outras formas). 

 O depoimento da assessora de Imprensa do Governo, apresentado em seguida, não 

apresenta conteúdo novo em relação às demais fala, ao contrário, constitui-se quase como um 

apanhado de tudo que foi dito anteriormente: define que a idade para usar minissaia é entre 13 
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e 18 anos; que é um retorno de uma moda de outro tempo; que a mulher deve ter “cuca” e 

“espírito” para usar essa vestimenta. Vejamos o trecho: 

Para a jornalista Lucimar Gonzato assessora de Imprensa do Governo, a mini é assunto para quem 
tem entre 13 e 18 anos. “Depois não dá mais”. Lucimar já usou muito e acha que o retorno da 
moda é apenas um ciclo que retoma. “Não há mais o que inventar em termos de moda. Voltaram 
as melindrosas e agora a mini. A Mary Quant quando lançou foi uma revolução, mas tem muito 
apelo, apesar de eu entender que a geração que vai usar a mini esteja mais preparada que a minha. 
Ela é uma questão de estado de espírito de “cuca” e de espírito”. 

O único posicionamento explicitamente contrário ao uso da minissaia foi o da 

secretária do gabinete do governador Jorge Teixeira, para quem a volta da minissaia é 

considerada um retrocesso. A secretária também afirma que a moda dita comportamentos e 

transforma a mulher num objeto (embora a palavra grafada no texto seja objetivo, entendemos 

que houve um erro na colocação dos tipos para a impressão do jornal). Vejamos o trecho: 

A secretária Fátima Almeida do gabinete do governador Jorge Teixeira diz que é contra a volta da 
mini. “Depois que nos acostumamos com os longos, ela representa um retrocesso. De qualquer 
forma é moda, apesar de entender que muitas coisas que são ditadas pela moda, como a mini, 
transforma a mulher num objetivo”. 

A última parte da publicação recebe o subtítulo de Moda e uniforme: sem mistura. 

Nessa parte são reproduzidos os posicionamentos de três educadoras (conforme havia sido 

anunciado na apresentação do texto), as quais evidenciam que a escola não é o espaço 

adequado para uso da minissaia – o que ratifica os posicionamentos anteriores que falavam 

em lugar e hora adequada para uso da referida vestimenta. Embora ressaltem que o uniforme 

deve prevalecer no espaço escolar, dizem que não haverá punições a quem usar a minissaia, 

mas que as alunas serão “chamadas à atenção” e “aconselhadas”. Vejamos o trecho: 

O AM ouviu três educadoras, duas de colégios particulares e uma de escola pública. Todas 
concordaram num ponto: moda é moda e uniforme é uniforme. Mas não há perigo, a garota que 
resolveu diminuir a bainha da saia de aula não vai ser colocada fora da sala de aula por causa 
disso. No máximo poderá ser chamada à atenção que o colégio e o uniforme, não são locais de 
modismos. 

 Considerando o excerto acima, vale lembrar das ideias de Foucault (2004) no que 

tange ao poder disciplinador/normativo das escolas. Para o autor a escola é uma instituição de 

sequestro: os indivíduos são retirados compulsoriamente de seu espaço social e “internados” a 

fim de que suas condutas e pensamentos sejam moldados. De acordo com o filósofo, mais do 

que reproduzir, a escola produz determinados modelos de sociedade e a disciplina funciona 

enquanto instrumento de dominação. Esse instrumento disciplinador/normativo visa suprimir 

ou docilizar todo e qualquer comportamento divergente: os corpos dóceis tornam-se 

produtivos. A disciplina, portanto, funciona como um mecanismo de controle dos sujeitos e 

de seus corpos, mantendo-os na iminência da punição. De acordo com Foucault "A disciplina 
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"fabrica" indivíduos; ela é a técnica específica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo 

tempo como objetos e como instrumentos de seu exercício" (Foucault, 2004, p. 143). 

Após longos períodos “internados” e docilizados, os indivíduos internalizam a 

disciplina e estão aptos para viverem no âmbito social maior onde a disciplina é exercida por 

meio de redes invisíveis que lhes dão um contorno de naturalidade. Por isso, Foucault (2004) 

assevera que as sociedades modernas não são disciplinadas, mas disciplinares. A escola, assim 

como outros espaços e instituições sociais (tais como as organizações militares, a família, as 

igrejas), cumpre o papel de adestrar o corpo e o comportamento dos indivíduos configurando-

se como uma instituição que combina controle social e moral e atua na vigilância dos 

indivíduos. Essa docilização do corpo, do comportamento e até dos sentimentos dos sujeitos 

serve para prepará-los para o mundo da produção. De fato, os sujeitos vão aos poucos 

assujeitando-se aos aparelhos de produção, formação, correção e exclusão, de modo que 

vivem uma constante reclusão pela exclusão. Ademais, o poder epistemológico proporciona 

que se extraia dos indivíduos um saber, o qual reforça o controle, de modo que fica evidente 

que o poder gera o saber – ou seja, as regras de conduta fazem parte de um “sistema de 

pensamento” que institui a verdade no interior das relações de poder. 

A diretora do Centro Educacional Dr. Grangeiro considera que a escola que ela dirige 

é o local que menos terá problemas e diz que o tamanho da bainha não implicará em punição 

a ninguém. Diz ela que quando a minissaia havia sido moda nunca tiveram “qualquer 

problema de excitação dentro do colégio” – o que indiretamente reforça a ideia de que a roupa 

que a mulher usa pode desencadear certos comportamentos nos homens e, inclusive, acarretar 

problemas de violência. Isso também fica evidente quando consideramos a outra parte da fala 

da diretora, quando diz que “é apenas uma questão de costume inclusive dos homens”. Apesar 

de pretender mostrar-se mais aberta ao modismo, repete o mesmo discurso de que há uma 

idade certa para usar a minissaia. Vejamos: 

No Centro Educacional Dr. Grangeiro, é onde haverá menos problemas, conforme disse a 
professora Edna Grangeiro, diretora do colégio. “Apesar de entender que roupa de uso normal é 
diferente de uniforme, não será por uma bainha mais alta que vamos punir alguém. Quando era 
moda mesmo, nunca tivemos qualquer problema de excitação dentro do colégio. Eu acho bonita a 
mini-saia e entendo que é apenas uma questão de costume inclusive dos homens. Agora a pessoa 
deve ter bom-senso para usar, equilibrando a moda com a idade”. 

 As outras diretoras, de uma escola municipal e da escola católica Maria Auxiliadora, 

igualmente dizem que que não haverá punição, mas aconselhamento. A diretora da Escola 

Municipal Getúlio Vargas diz que inclusive a banda da escola pediu para usar a minissaia, 

mas que ela não julgou oportuno.  
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Outra que não colocará obstáculo se uma das três filhas usar a mini, é a professora Elisa Corsino, 
diretora da Escola Municipal Getúlio Vargas. “Eu não vou mandar voltar uma aluna que esteja 
com a saia da farda transformada em mini. Apenas vou aconselhar, mostrando que a moda tem 
lugar para ser usada e aqui na escola temos um uniforme. Inclusive quando houve a questão do 
aparecimento da mini, agora, a nossa banda pediu para sair com ela, mas acho que não é oportuno 
ainda”. 

Já a diretora do Instituto Maria Auxiliadora diz com mais ênfase que “a moda fica fora 

do que a escola determina”. Ela também faz uma crítica à luta pelos direitos das mulheres e ao 

movimento feminista, interpretando que as mulheres fazem “tantas exigências, querendo 

direitos igual aos homens, mas se submetem a uma moda destas que pode gerar mais crimes 

sexuais”.  

Já no Instituto Maria Auxiliadora, a irmã Terezinha Tabosa, diretora da escola salesiana, diz que 
nunca houve caso de aluna mandada para casa por causa da mini. “Se alguma delas vir agora com 
essa moda no uniforme, vamos conversar e mostrar que a moda fica fora do que a escola 
determina. Pessoalmente entendo que a mini representa também a mulher como objeto de 
exploração. Há mulheres que fazem tantas exigências, querendo direitos igual aos homens, mas se 
submetem a uma moda destas que pode gerar mais crimes sexuais. 

Como se vê, há uma interpretação equivocada por parte da diretora do Instituto Maria 

Auxiliadora a respeito do que sejam os direitos iguais – reivindicação do movimento 

feminista – uma vez que ao homem é dado o direito de usar qualquer vestimenta sem ser alvo 

de violência sexual, enquanto a mulher que opta por usar uma minissaia estaria se 

responsabilizando por eventuais crimes sexuais contra ela cometidos. Até hoje esse tipo de 

discurso persiste e é usado para, de um lado culpar a vítima, e de outro para minimizar o 

comportamento violento dos homens, como se fosse natural. 

3.3 Sexualidade: Regras de conduta e comportamento 

 Em 17 de janeiro de 1976, a manchete na parte superior da capa do Alto Madeira 

anunciava: “Igreja divulga Código do Sexo”. É perceptível como a igreja sempre esteve 

controlando a vida privada dos cidadãos e isso se tornou algo mais enfático a partir do 

momento em que o sexo passou a ter uma função recreativa, sobrepondo-se ao sexo com fins 

reprodutivos. De acordo com Stearns (2010, p. 231),  

O tema dominante da sexualidade nos últimos sessenta anos da história mundial 
envolve um comprometimento e um empenho cada vez maiores com a concepção do 
sexo como recreação e fonte de prazer; embora nem de longe tenha desaparecido, o 
sexo com fins procriativos ficou em segundo plano. 

 Vale ressaltar que, em um contexto no qual os métodos contraceptivos são realidade e 

as discussões sobre o divórcio e o aborto são pautas constantes, a tentativa de regulação da 

vida privada (no tocante ao que ela tem de mais íntimo que são as condutas e práticas sexuais) 

por parte da igreja exerce um importante papel de controle social. Assim foi que a capa do 
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Alto Madeira de 17 de janeiro de 1976 trouxe como a principal manchete, disposta na parte 

superior da capa do jornal a seguinte frase: 

Figura 10 – Igreja divulga Código do Sexo 

 
Fonte: Jornal Alto Madeira, 17 de janeiro de 1976, capa. Fotografado pelo pesquisador. 

 Ao procurar o texto no interior do jornal, percebe-se que a manchete sofreu leve 

adaptação e passou a ser “Igreja divulga código sobre conduta sexual”. Vejamos a reprodução 

da notícia na imagem abaixo: 

Figura 11 – Igreja divulga Código do Sexo 

 
Fonte: Jornal Alto Madeira, 17 de janeiro de 1976, p. 7. Fotografado pelo pesquisador. 

Ao fazer a leitura do primeiro parágrafo do texto publicado pelo Alto Madeira, 

observamos que ele vai ao encontro do que Stearns (2010) comenta a respeito da sexualidade 

no mundo contemporâneo. Vejamos a reprodução do trecho da notícia: 

Em uma decisão sem precedentes, a Igreja Católica divulgou ontem um Código Sexual 
contemporâneo, onde ataca a “descontrolada exaltação do sexo” e manifesta a posição do Vaticano 
contrária às relações sexuais extraconjugais, o homossexualismo e a masturbação. 

 Podemos interpretar que a preocupação do Vaticano com relação a condutas sexuais 

que envolvem relações extraconjugais, homossexualismo e masturbação ocorreu em meio a 

“oportunidades globais de disseminação cultural e imitação comportamental, em que a 

sexualidade inovadora tornou-se uma característica central da própria globalização” 

(STEARNS, 2010, p. 231). Essa sexualidade inovadora, conforme Stearns (2010), coloca a 

procriação em segundo plano e concede aos indivíduos o direito à prática do sexo para 

obtenção do prazer. Isso tudo foi potencializado pelos métodos contraceptivos, os quais 

permitiam que o sexo fosse praticado independente da vontade de gerar filhos. Deste modo, 

[...] da década de 1960 em diante, a maior parte dos ocidentais já podia praticar sexo 
independentemente da procriação, apenas interrompendo os métodos usados quando 
houvesse o desejo de ter filhos e às vezes aceitando a esterilização quando o 
interesse na reprodução tinha acabado. (STEARNS, 2010, p. 231). 
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 Por decorrência de uma cultura pública mais sexualizada, combinação das novas 

mídias, consumismo e globalização que serviram de estímulo para a busca do sexo como 

prazer e recreação, houve uma redefinição no papel social da mulher. Afora esse contexto, 

destaca-se o papel que os métodos contraceptivos tiveram, haja vista que a pílula e o DIU 

(dispositivo intrauterino) proporcionaram um maior controle da natalidade. Todo esse cenário 

provocou debates no interior da igreja, de modo que “Muitas autoridades religiosas ficaram 

particularmente hesitantes, preocupadas com a perda de almas em virtude da diminuição da 

população e a nova ênfase no prazer sexual sem restrições” (STEARNS, 2010, p. 235). 

Destaque-se que essa “perda de almas” decorrente da diminuição da população acarretaria 

também um número menor de dizimistas a fazerem ofertas às igrejas e, além disso, acarretaria 

em uma diminuição do controle exercido sobre as populações. Ademais, outra ameaça ao 

poderio religioso e ao seu sistema de regulação e normalização eram (e continuam sendo) os 

homossexuais, os quais têm práticas sexuais com vistas unicamente ao prazer – dado que 

inexiste a possibilidade de procriação, ainda que ela possa ser desejada. Nesse sentido, o texto 

publicado no Alto Madeira enfatiza o documento elaborado e divulgado pelo Papa, no qual 

indica a existência de dois tipos de homossexualismo: “o transitório e o incurável”. 

Observemos o excerto abaixo: 

Em documento de 6 mil palavras o documento papal – que não altera nenhuma das regras 
tradicionais da igreja no tocante ao sexo – admite duas classificações para o homossexualismo, 
tema pela primeira vez abordado pela Igreja: o transitório e o incurável. Para esse último caso, o 
Papa solicitou “compreensão” e pediu que “a sua culpabilidade seja julgada com prudência.” 

 Como visto, o trecho em destaque salienta que não houve nenhuma alteração nas 

regras tradicionais da igreja no que diz respeito ao sexo e também esclarece que este 

documento se constitui em uma primeira abordagem sobre o tema da homossexualidade 

proferida pela igreja católica. O que se observa é um tratamento do tema que atende dois 

vieses. Em um primeiro, o homossexual seria resultado de uma falha na educação do 

indivíduo – por isso chamado de transitório. Ou seja, nesse caso uma correção na educação 

promoveria uma alteração no comportamento (seria uma primeira versão da proposta de “cura 

gay”?). Em um segundo, o caso seria patológico (e, por isso, incurável) e o Papa pede que a 

culpabilidade do sujeito seja julgada com prudência (o que não afeta a ideia de que ele é 

culpado de alguma coisa). Embora aparentemente peça compreensão aos homossexuais 

incuráveis, o Papa coloca-os em uma condição patológica e só não imputa a eles uma pena em 

função do momento social da época que poderia promover maior desaprovação às normas da 

igreja. Como o ponto de vista religioso não apresentava mais uma validade absoluta, a 

relativização torna o discurso do Papa mais aceitável. De acordo com Schelsky (1968, p. 52), 
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Enquanto foi possível, recorrendo ao papel dos sexos e a seu comportamento sexual, 
levar as normas sociais à abstração, apelando para sua validade absoluta do ponto de 
vista religioso ou metafísico, tôda desobediência a tais normas, quer voluntária, 
consciente, instintiva ou patológica, era condenada e castigada, de acôrdo com a 
ética sexual vigente. 

 Na parte subsequente do texto veiculado no Alto Madeira há o subtítulo “Erros sérios” 

e logo abaixo aponta que o documento apresenta com “franqueza e clareza inusitadas a 

rejeição do Vaticano aos argumentos da sociedade atual”. No parágrafo seguinte evidencia-se 

que o documento foi preparado durante sete anos – e não há como olvidar-se do significado 

bíblico simbólico deste número, considerado como correspondente da perfeição. No mesmo 

parágrafo são arrolados os erros sérios indicados no subtítulo: “as relações pré-matrimoniais, 

as relações homossexuais e o ananismo”, considerados como “‘pecados’ que jamais podem 

ser justificados”. Schelsky (1968, p. 52) ao comentar que a desobediência às normas sociais 

de comportamento sexual implicava condenação e castigo argumenta que  

Inclusive os fenômenos de natureza puramente somática ou patológica da 
sexualidade não eram julgados como casos excepcionais, neutros do ponto de vista 
da moral, mas sim de acôrdo com princípios morais ou religiosos; deviam ser 
condenados como “pecados”, condenação que era ao mesmo tempo social. 

 É esse tipo de condenação – não apenas religiosa, mas social – que é imputada aos que 

cometem os chamados erros sérios (ou pecados). E eles são tão sérios que, de acordo com a 

publicação, “jamais podem ser justificados”. Apesar de o documento postular que não há 

justificativa para esses erros, também indica que “somente Deus é capaz de julgar o grau de 

culpa de cada pecador”. Vejamos o trecho: 

ERROS SÉRIOS 
O documento – elaborado pela Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé – apresenta com 
franqueza e clareza inusitadas a rejeição do Vaticano aos argumentos da sociedade atual, e mesmo 
de alguns teólogos católicos, em favor da liberalização da ética em assuntos sexuais. 
A Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé explica que preparou durante sete anos o 
documento “em vista da necessidade urgente de se opor a sérios erros e a difundidas e aberrantes 
formas de conduta”. O texto frisa que as relações pré-matrimoniais, as relações homossexuais e o 
ananismo são “pecados” que jamais podem ser justificados, mas que somente Deus é capaz de 
julgar o grau de culpa de cada pecador. Assegura que alguns teólogos atuais se enganam ao 
afirmarem que no sexo não pode existir pecado mortal. 

 Como fica evidente, esses chamados “erros sérios” são considerados pelo documento 

como pecados mortais. Conforme continuidade do texto publicado no Alto Madeira “O 

código destaca que as relações sexuais pré-matrimoniais são contrárias à doutrina cristã, que 

só as aprova dentro do casamento; não faz referência ao aborto, ao controle da natalidade ou à 

vida sexual entre pessoas casadas”. Em seguida, a questão do homossexualismo que antes 

havia sido brevemente mencionada por meio da indicação de que haveria dois tipos de 

homossexualismo, o transitório e o incurável, agora aparece de forma mais detalhada e 

incisiva. Paradoxalmente, o texto do Alto Madeira diz que, no tocante ao homossexualismo o 
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documento elaborado pela Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé “foi mais explícito e 

compreensivo do que qualquer documento público anterior do Vaticano” – sendo considerado 

como compreensivo o entendimento de que alguns homossexuais teriam essa orientação 

sexual devido a uma educação sexual falsa e de que outros são homossexuais por uma 

condição patológica de modo que, sendo incuráveis merecem ser “tratados com compreensão 

e apoiados na esperança de superar suas dificuldades pessoais e sua incapacidade para se 

ajustar à sociedade”. Vejamos a reprodução do trecho da publicação relativo ao 

homossexualismo: 

Sobre o homossexualismo, o documento foi mais explícito e compreensivo do que qualquer 
documento público anterior do Vaticano. 
Sem levar em conta que a Igreja considera de suma gravidade todos os atos homossexuais, o 
documento traçou uma diferença entre os homossexuais “cuja tendência se origina numa educação 
sexual falsa, numa falta de desenvolvimento sexual normal, em hábitos, em maus exemplos ou em 
causas similares”: a esses, o código qualifica de “homossexuais transitórios”. Os homossexuais 
que o texto apresenta como “incuráveis” correspondem aos “que são definitivamente assim devido 
a algum tipo de instinto nato ou de uma constituição patológica que se julga sem cura”. 
Sobre esse último grupo, o documento expressou: “No campo pastoral, esses homossexuais devem 
certamente ser tratados com compreensão e apoiados na esperança de superar suas dificuldades 
pessoais e sua incapacidade para se ajustar à sociedade. Sua culpabilidade será julgada com 
prudência”. 

 Embora esse discurso de patologização da homossexualidade tenha impactado 

profundamente na dinâmica da sociedade (no Brasil ainda se fala em “cura gay” e embora a 

homossexualidade não esteja arrolada mais na lista de transtornos de comportamento ainda há 

muitos que assim a consideram – a ponto de se criar toda uma polêmica sobre a equivocada 

expressão “ideologia de gênero”), na mesma época de divulgação do referido documento pela 

igreja católica outros discursos concorriam e procuravam instaurar outras compreensões. 

Destes, vale citar o caso dos Relatórios Kinsey, nos Estados Unidos. “Kinsey e seus 

colaboradores trouxeram ao conhecimento do grande público [...] a prova da extrema 

variabilidade e da multiplicidade dos atos sexuais como fenômenos de ordem 

geral”SCHELSKY, 1968, p. 55). De acordo com Stearns (2010, p. 248), a partir da 

publicação de relatórios sobre hábitos sexuais aos moldes do Relatório Kinsey “os norte-

americanos e outros povos foram regalados com recorrentes discussões sobre o que as pessoas 

efetivamente faziam na e em torno da cama”. Ademais, as mídias em geral passaram a dar 

vazão às expressões públicas de estímulos sexuais e cada vez mais o sexo passou a ser visto 

de maneira recreativa e prazerosa, relegando a um plano secundário a perspectiva de 

reprodução. 

Quanto à masturbação, o texto assinala: “Qualquer que seja a força de certos argumentos de 
natureza biológica e filosófica que algumas vezes foram utilizadas pelos teólogos, de fato tanto o 
Magistério da Igreja – no curso de uma tradição constante – e o sentido moral dos fiéis declararam, 
sem dúvida, que a masturbação é um ato intrínseco e gravemente amoral”. 
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Ao comentar o código, o teólogo holandês Jan Visser – que colaborou na redação do documento – 
disse que o pronunciamento do Vaticano sobre ética sexual provavelmente não evitará o pecado, 
“mas pelo menos será reconfortante para as pessoas bem intencionadas”. 

Em se tratando de prazer, outra questão foi indicada como sendo um erro sério, o qual 

foi apresentado no início do texto: a masturbação. Considerada como “um ato intrínseco e 

gravemente amoral” evidencia-se que, independentemente dos argumentos que possam ser 

usados, configura-se em uma prática amoral. Por fim, o texto apresenta a opinião de um 

teólogo holandês, o qual considera que se o código não evitará o pecado, ao menos será 

reconfortante para os “bem intencionados”.  

A publicação do dia 6 de novembro de 1981, p. 6, intitulada A brasileira e o sexo, 

apresenta dados coletados por meio de questionários respondidos por milhares de brasileiras 

que encaminharam via correio suas respostas para a editoria da revista “Nova”. O fato 

interessante nessa coleta é a garantia de anonimato, que pode favorecer a obtenção de dados 

mais fidedignos da realidade. Vejamos a publicação: 

Figura 12 – A brasileira e o sexo 

Fonte: Alto Madeira 6 de novembro de 1981, p. 6. Fotografado pelo pesquisador. 
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No primeiro parágrafo da publicação são prestadas informações gerais relativas a esse 

procedimento de coleta de dados e explicita-se que os resultados serão em parte apresentados 

no artigo da revista e em parte configurarão um livro a ser lançado em breve. Vejamos o 

trecho: 

A brasileira e o sexo 
A questão da sexualidade feminina está na ordem do dia dos questionários, respondidos por 
milhares de mulheres brasileiras, foram feitos há pouco tempo e os primeiros resultados começam 
a aparecer, trazendo algumas surpresas. O primeiro saiu na revista “Nova”, da Editora Abril, deste 
mês. Foi organizado pela jornalista Fátima Ali e uma equipe de colaboradores da revista. O 
segundo foi aplicado pela escritora Rose Marie Muraro, que analisa seus resultados, com vistas à 
publicação em livro, no princípio do ano que vem. 

 Em seguida, explica-se que os questionários apresentam diferenças sutis e é 

esclarecido aos leitores que a pesquisa contemplou perguntas acerca da satisfação na relação 

sexual, orgasmo, sexo oral, sexo grupal, infidelidade – temas que não eram discutidos, ou dos 

quais pouco se falava. Vale ressaltar que a própria pesquisadora reconhece que não se pode 

tomar os resultados como uma representação da mulher brasileira como um todo, haja vista 

que a condição social e econômica interfere também na questão da sexualidade. Destaque-se 

que o grupo de mulheres que respondeu ao questionário pertence às classes identificadas 

como A e B. Vejamos: 

Embora ambos abordem praticamente as mesmas questões, há diferenças sutis entre os dois 
questionários. A pesquisa de “Nova” foi aplicada através da revista em abril passado. Cerca de 
3600 mulheres responderam pelo correio a 87 perguntas sobre a frequência das relações sexuais, 
orgasmos, preliminares, sexo oral e anal, sexo grupal, infidelidade. Responderam, segundo afirma 
Fátima Ali, mulheres das classes A e B, que ela concorda não serem representativas da mulher 
brasileira como um todo. 

Como podemos inferir a partir da publicação, a partir de meados da década de 1970 e 

mais arrojadamente a partir dos anos 1980, a sexualidade assume uma função ascendente, 

passando-se a discutir temáticas até então tomadas como tabu ou como próprias do universo 

masculino. Esse atraso quanto ao envolvimento feminino nos debates sobre questões que 

envolvem as próprias mulheres deve-se a questões culturais que nunca negaram o direito do 

homem ao prazer e ao exercício da sexualidade, mas sempre cobriram a mulher com um véu 

invisível de pudor e vergonha, tornando o ato sexual natural em ato pecaminoso ou 

pervertido, exceto quando serve para satisfazer aos desejos masculinos ou, principalmente 

quando servir para a reprodução – e nisso,  a religião assumiu um papel proeminente, 

impedindo que as mulheres reivindicassem o direito ao prazer sexual.  

Desta forma, endossava-se a visão de que a mulher deveria cuidar da aparência para 

agradar ao homem trabalhador, o qual merece ter essa recompensa quando chega em casa – 

naturalizando o ato sexual desencadeado como obrigação, para não decepcionar o parceiro. 
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Ao problematizar as relações sexuais e colocar em pauta a ausência do prazer feminino e o 

direito ao prazer e ao orgasmo, bem como explicitar a insatisfação de grande parte das 

mulheres com os relacionamentos, a matéria abre possibilidades para que as leitoras e leitores 

reflitam acerca de suas próprias experiências sexuais e sobre os relacionamentos muitas vezes 

mantidos sem afeição, resultando em relações “mecânicas”. Assim, o título da seção seguinte 

“Sexo sem amor” não trata de relações sexuais por recreação, com parceiros eventuais, mas 

discorre sobre os dados que constataram um alto grau de insatisfação das mulheres no que diz 

respeito aos atos sexuais e aos relacionamentos conjugais. Vejamos: 

Sexo sem amor 
O trabalho da revista “Nova” foi coordenado pela socióloga Neysa Furgter e os resultados, 
tabulados por computador, analisados por uma equipe contratada de sociólogos e psicólogos e 
posteriormente pela revista. Fátima Ali, que dirige “Nova” desde a fundação, há oito anos, diz que 
os resultados surpreenderam. Em primeiro lugar, desfez-se o mito, difundido por estatísticas 
americanas – as únicas às quais tínhamos acesso – de que a grande maioria das mulheres não tem 
orgasmo. – Descobrimos que a maioria das mulheres tem orgasmos: 40 por cento quase sempre e 
88 por cento esporadicamente. Este é um dado contundente. Outro é que a grande maioria admite 
sexo sem amor, coisa que não podíamos imaginar. Por outro lado, as mulheres mostram-se muito 
insatisfeitas. Deixaram clara a dificuldade de entendimento com o homem, principalmente as que 
têm mais de cinco anos de casamento. Elas querem ter mais afeição, uma relação mais sentida, 
menos mecânica. 

 Outro tópico abordado nos questionários diz respeito à frequência com que as 

entrevistadas praticavam sexo. Levando em consideração o contexto social no qual o sexo 

progressivamente foi deixando de ser meio para a procriação e tornou-se fonte de prazer, não 

se poderia deixar de questionar acerca de potenciais relacionamentos extraconjugais. Vejamos 

a reprodução do trecho. 

Extraconjugais 

A frequência das relações também não está satisfazendo à nova mulher assim delineada. É a partir 
dos cinco anos de casamento que elas começam a procurar relações extraconjugais. Três em cada 
10 mulheres casadas e um quarto das solteiras ou desquitadas (com um relacionamento estável) 
mostraram-se favoráveis a elas. A proporção, quase igual para a solteira, por não estar presa à 
sociedade matrimental, poderia trocar de parceiro com mais facilidade. 
De acordo com o relatório, a maioria das leitoras teve sua primeira relação sexual entre 20 e 24 
anos (35 por cento), enquanto 27 por cento a viveram entre 18 e 19 anos e 26 por cento antes dos 
19 anos. Mas a maioria já conhecia o parceiro há mais de um ano o que leva a crer que a brasileira 
ainda não tem sua primeira experiência sexual com o primeiro que aparece. E, depois disso, a 
maioria se contenta com um ou poucos homens durante toda a sua vida: a recente onda de 
liberação sexual não significou de forma alguma, promiscuidade. 

 Conforme o trecho reproduzido, os relacionamentos com mais de cinco anos 

apresentam desgaste, falta de afeto e a ausência ou a baixa frequência sexual o que, segundo 

as entrevistadas, favorece a busca por relacionamentos extraconjugais e eventuais. 

Interessante observar que a pesquisa (provavelmente por ter sido conduzida por uma mulher) 

não aponta as mulheres como culpadas pelo possível desinteresse do parceiro, tampouco as 

coloca como despudoradas ao procurarem relacionamentos extraconjugais – ao contrário, o 
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texto deixa claro que “a recente onda de liberação sexual não significou de forma alguma, 

promiscuidade”. Por falar em liberação sexual, o trecho que dá continuidade ao texto 

apresenta informações acerca da frequência com que ocorrem as relações sexuais e o grau de 

satisfação das mulheres. Vejamos: 

Frequência de afeto 
A pesquisa destrói outro mito: o da superioridade sexual do homem latino. Diz Fátima que foram 
muitas as queixas (além de responder aos questionários, foram muitas as que escreveram cartas) a 
respeito da pouca frequência das relações sexuais: apenas 31 por cento manifestaram satisfação a 
respeito. Casadas e solteiras disseram na proporção de 65 por cento, que gostariam de fazer amor 
com mais frequência. 

O mito que a pesquisa diz destruir e que corresponde ao que chamam de 

“superioridade sexual do homem latino” tem menos a ver com a performance do que com a 

quantidade de vezes que as relações sexuais são praticadas. Como podemos observar, a 

palavra ‘frequência’ é utilizada no interior do texto para referir-se ao quantitativo de vezes 

que ocorrem relações sexuais, porém no título ela aparece acompanhada da palavra ‘afeto’, de 

modo a instaurar uma relação direta e necessária entre relações sexuais e afetividade. O trecho 

reproduzido inicia informando que “a pesquisa destrói outro mito”, tendo sido o primeiro 

relativo ao fato comumente difundido de que “a grande maioria das mulheres não tem 

orgasmo”.  

Embora seria de se esperar que as informações relativas às participantes fossem 

apresentadas no começo do texto, elas aparecem logo após informar que a pesquisa destruiu o 

mito da superioridade sexual do homem latino, possivelmente para dar credibilidade ao que se 

estava informando e para não dar margem para que potenciais leitores julgassem ser esse um 

problema das classes mais baixas. Assim foi publicado: 

O nível de instrução observado foi de 80 por cento com curso colegial e 30 por cento com curso 
superior. Algumas operárias participaram, “mas basicamente foi a classe média”. 

 Destaque-se que, em função do típico público leitor da revista Nova, os dados foram 

coletados junto a mulheres de classe média, salvo poucas ocorrências de participação de 

‘operárias’. Essa designação traz todo um imaginário coletivo acerca dos papeis 

desempenhados na sociedade e aponta para uma segmentação social, segundo a qual o grupo 

de operários ocupa uma posição de subalternidade e, portanto, de não-saber. Ao apontar que 

80% das participantes tinham nível colegial e 30% tinham curso superior (totalizando 

inclusive 110%, sem contar o percentual de operárias), o que se pretende é dar respaldo aos 

resultados, impor legitimidade, fazer com que a pesquisa seja aceita diante da 

representatividade que ela pretende ter frente ao público leitor da revista. 

 Na sequência do texto lê-se o subtítulo “Mudança radical”, o qual reporta ao perfil da 

mulher brasileira que, segundo a pesquisadora, está “mudando rapidamente”. Essa mudança 
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decorre do fato evidenciado por ela de que “a consciência de sua própria sexualidade está 

crescendo”, o que de fato é positivo. Entretanto, logo em seguida o texto diz que a mulher 

“está evoluindo mais rapidamente do que o homem, que muda só em consequência da 

mudança da mulher” e isso corrobora a ideia estereotipada de que os homens são 

naturalmente mais imaturos, mais dependentes e que cabe à mulher levá-lo ao aprendizado, ao 

conhecimento, à maturidade. Vejamos o trecho: 

MUDANÇA RADICAL 
Alguma relação com o Relatório Hite (de Shere Hite, pesquisadora americana, que obteve 3 mil 
respostas de mulheres de seu país).  
– Basicamente é a mesma coisa, embora ela tenha feito um certo tipo de análise, e nós não. Do 
ponto de vista brasileiro, é o primeiro estudo sobre a sexualidade feminina no Brasil. Até agora, 
houve apenas pesquisas menores e restritas. 
Para ela, a mulher brasileira está mudando rapidamente.  
– A consciência de sua própria sexualidade está crescendo. Ela está evoluindo mais rapidamente 
do que o homem, que muda só em consequência da mudança da mulher. Ela está indo mais rápido 
do que se pensa, mas só que muito mais na direção do amor, da busca de afetividade. Apesar de 
admitir o sexo sem amor, ela o procura muito mais para encontro afetivo, que vem de todo um 
contexto de emoção, diz Fátima, que é casada, tem 37 anos e dois filhos pequenos. 

O final do trecho acima reproduzido é particularmente interessante ao apresentar as 

“credenciais” de Fátima: casada, 37 anos, dois filhos. São informações que validam o ethos 

enunciador, definindo uma imagem capaz de validar o discurso que se veicula, qual seja: o de 

que as mulheres, destarte toda a mudança em relação à sexualidade, procuram os homens 

tendo em vista construir relacionamentos afetivos, “apesar de admitir o sexo sem amor”. O 

uso do operador argumentativo ‘apesar de’, indicativo de contrariedade de argumentos, é 

responsável pela força argumentativa do enunciado e direciona o sentido do texto diminuindo 

o impacto da “liberação sexual” e promovendo o sexo em relacionamentos estáveis, baseados 

no amor ou na afetividade. Essa orientação discursiva fica clara mediante o enunciado no 

trecho: “Ela está indo mais rápido do que se pensa, mas só que muito mais na direção do 

amor, da busca de afetividade”. Diante do exposto resta a dúvida: de que mudança a 

pesquisadora está falando? Em que a mulher estaria indo mais rápido do que se pensa? 

O trecho que segue tem um subtítulo instigante: Véu do silêncio. A expressão foi 

escolhida pela autora para falar da dificuldade em obter informações junto às mulheres que 

pertencem à chamada classe A. Segundo ela, essas mulheres além de não lerem a revista 

Nova, promotora da pesquisa, também não estão interessadas em tratar sobre comportamentos 

sexuais ou afetivos, haja vista que para elas a manutenção das aparências e do status quo é 

mais importante. Vejamos o trecho: 

VÉU DO SILÊNCIO 
Para Rose Marie Muraro, a pesquisa de “Nova” (da qual participou, como consultora) é uma 
amostra válida para uma pequena parcela da população brasileira, embora suas conclusões sejam 
semelhantes às que ela diz ter chegado, nessa mesma faixa da população. Para ela, a pesquisa 
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“Nova” corresponde a apenas 5 por cento da mulher que trabalha, a parcela mais esclarecida das 
cidades. E apenas, 0,5 por cento das mulheres que trabalham ganham mais de 20 salários mínimos. 
Ela contesta a participação da mulher de classe A na pesquisa.  
– A classe A não entrou porque não lê a “Nova” nem está interessada em mudanças de 
comportamento. Essas mulheres da classe dominante não falam elas têm o maior interesse em 
defender o “status quo”. Nesse campo, a classe A é dominada por um véu pesado de silêncio. Eu 
mesma tive dificuldades enormes, só consegui que 30 se dispusessem a falar, depois de muito 
esforço. 

 Como se verifica na continuidade do texto, a sociedade brasileira da época vivia uma 

marcada divisão de classes e essa falta de interesse das mulheres da chamada ‘classe A’ 

justifica-se pelo receio delas em perderem os privilégios e submeterem-se às degradantes 

condições de vida das mulheres operárias e camponesas, muitas delas sem formação escolar 

ou profissão que pudesse garantir um sustento minimamente em consonância com os padrões 

de vida aos quais estavam acostumadas. Daí o “véu pesado de silêncio”, mesmo que tivessem 

a vontade de falar. De acordo com Lima (2015, online) 

A opressão às mulheres não surgiu no capitalismo, mas adquiriu neste modo de 
produção traços particulares. O capitalismo converteu o patriarcado em um aliado 
indispensável para a exploração e a manutenção do status quo (manutenção da 
situação de dominação estável). O capitalismo, baseado na exploração e opressão de 
milhões de pessoas no mundo inteiro, introduziu as mulheres e as crianças em sua 
maquinaria de exploração. 

De fato, a manutenção da situação de dominação estável (status quo) ocorre por todo 

aquele que ocupa uma situação de privilégios em relação aos demais. Assim, os homens são 

mais privilegiados que as mulheres, mas existem homens que ocupam situação de privilégio 

em relação a outros homens (por fatores econômicos, raciais, culturais), bem como existem 

mulheres que ocupam situação de privilégio em relação a outras mulheres. Além disso, o que 

a matéria do jornal indica como divisão de classes tem mais relação com o conjunto de 

práticas sexuais socialmente aceitas ou recriminadas por um grupo denominado como sendo 

pertencente a uma ou outra classe social. Vejamos o trecho a seguir: 

DIVISÃO DE CLASSES 
Ela considera sua pesquisa mais representativa da mulher brasileira, pois entrevistou mulheres de 
todas as classes: da mulher de sociedade à de classe média, operária e camponesa. Outro dado em 
que as duas pesquisas diferem: os questionários de Rose Marie Muraro foram fechados (continham 
afirmações, e não perguntas, com as quais a mulher concordava ou não), ao contrário da “Nova” 
abordou apenas a parte física da sexualidade deixando de lado os problemas que afligem a mulher 
como um todo:  
 – Não fiz perguntas sobre orgasmo, mas sobre masturbação, sexo, adultério, homossexualismo. 
Por exemplo, o homossexualismo é rejeitado pelas classes operária e camponesa, maciçamente. 
Consideram sem-vergonhice. O mesmo ocorre com o adultério. A ruptura da virgindade antes do 
casamento é rejeitada pelas camponeses, aceita pela classe média e as operárias estão divididas. A 
divisão de classes ainda é muito nítida. 

 Não podemos deixar de apontar que, afora a pretensão da pesquisa de abarcar todas as 

classes sociais e de dar voz indistintamente a todas as mulheres, isso não ocorre de maneira 

tão harmônica assim. Importa lembrar que historicamente as mulheres foram colocadas em 
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um lugar de não saber e de silenciamento – não só em função do status quo, como foi 

apontado dentre as mulheres da ‘classe A’, mas principalmente por se sentirem inferiorizadas 

enquanto seres humanos, como aponta Lima (2015, online): 

As mulheres passaram então a ser parte da produção social da vida quando inclusas 
no mercado trabalhista, mas as bases ideológicas e materiais da opressão 
permaneceram. As mulheres seguem inferiorizadas enquanto seres humanos, elas 
são as maiores responsáveis pelos cuidados da casa e dos filhos e recebem salários 
menores que os dos homens para a realização do mesmo trabalho. Também a ação 
enquanto sujeito social permanece em grande escala nas esferas masculinas, já que é 
reforçada a falsa concepção de que as mulheres são inferiores e sua opinião não 
interessa. 

 Depois da inserção no mercado de trabalho e de outras conquistas, como o direito ao 

voto, muitos passaram a questionar a validade de movimentos de emancipação feminina e de 

luta por equidade. Em verdade, ao adentrar no mercado de trabalho as mulheres conquistaram 

uma dupla ou tripla jornada de trabalho, pois continuou sendo considerado de incumbência 

feminina o cuidado da casa, dos filhos e até do marido. Além disso, continua-se a 

menosprezar a opinião das mulheres, relegando-as a uma posição de não-saber. Segundo o 

texto publicado no Alto Madeira, a situação das mulheres é agravada quando ela é camponesa 

e vive fora do circuito da comunicação – motivo pelo qual o impacto ideológico é inferior e a 

mudança de pensamentos, posturas e posicionamentos demora mais tempo. Ademais, a 

mulher camponesa “enfrenta problemas de trabalho desumano, e a grande energia de que 

dispõe está concentrada em sobreviver, e não em gozar”. De fato, para quem enfrenta uma 

dura batalha diária pela sobrevivência, o prazer no ato sexual pode parecer algo de menor ou 

nenhuma importância. Outro problema destacado pelo texto diz respeito aos honorários 

recebidos pelas mulheres – os quais costumam ser a metade do que se paga a um homem que 

exerce as mesmas funções. Vejamos o trecho: 

MÃES DOS OPRESSORES 
Para a escritora, a camponesa está fora do circuito dos meios de comunicação, e por não receber 
seu impacto ideológico muda muito lentamente. A maioria enfrenta problemas de trabalho 
desumano, e a grande energia de que dispõe está concentrada em sobreviver, e não em gozar. 
– Elas parem de 10 a 15 filhos, plantam a comida e comem, trabalham ganhando a metade do 
dinheiro pago ao homem pela mesma tarefa, e ainda fazem todo o serviço da casa. São 20 milhões 
de camponesas nessa situação. A classe média é a faixa em que as transformações de 
comportamento estão ocorrendo de forma mais explicita, a faixa abrangida das mulheres 
brasileiras não estão mudando com a classe média. 

Não por acaso o texto informa que a “classe média é a faixa em que as transformações 

de comportamento estão ocorrendo de forma mais explícita” – ora, a mulher de classe média 

em geral possui alguma formação e profissão, trabalha fora e recebe o impacto dos meios de 

comunicação constantemente, o que faz com que pense e repense sobre o que faz ou gostaria 

de fazer. A mulher de classe média não está tão ocupada com a preocupação da sobrevivência 
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e nem tão satisfeita com um status quo a ponto de temer perdê-lo. Entretanto, a mulher da 

classe dominante “é a que mais interessa à escritora”, pois, conforme publicado no jornal, ela 

é oprimida, mas também gera opressores. Segundo o texto, trata-se de uma “opressão velada”, 

ou o equivalente a uma atitude hipócrita: é uma classe que comporta homens que “sob uma 

capa de legalidade, fazem todas as safadezas”. Vejamos: 

A mulher da classe dominante é a que mais interessa à escritora. Ela também é oprimida, mas de 
uma opressão diferente, que serve para oprimir os outros, “porque ela forma opressores, gera 
homens que sob uma capa de legalidade, fazem todas as safadezas”.  
– É uma opressão velada, que não rompe com todas as normas sociais que ela própria criou a típica 
hipocrisia. A liberdade do corpo é praticada por baixo com um código todo especial. Eles não 
rompem com o casamento, é de seu interesse mantê-lo, mas fazem o que querem. 

 Importa considerar ainda que as relações de classe e gênero estão intrinsicamente 

ligadas, de modo que as mulheres das classes mais baixas tentem a aceitar a exploração do 

patriarcado devido à falta de conhecimento e pouco estudo (embora como dito anteriormente 

as mulheres da Classe A também aceitam uma possível condição de exploração e de 

submissão para não perder o status quo). De fato, quanto mais as mulheres têm acesso aos 

bens culturais e intelectuais tornaram-se também mais revolucionária. Na contramão, segundo 

o texto, as mulheres da classe operária são as que mais sofrem, haja vista que elas sofrem o 

impacto dos meios de comunicação (e dos anseios capitalistas), porém não têm dinheiro para 

poder sequer consumir, quanto mais se libertar. Segue o trecho: 

A revolucionária 
Já a classe operária é a grande sofredora, neste quadro de coisas.  
– Ela se esquizofreniza com o impacto dos padrões da cidade sobre as tradições do campo. Percebi 
que as mulheres da classe alta e média têm dinheiro para comprar instrumentos que farão dela uma 
liberada. As operárias, que não podem consumir, têm o impacto dos meios de comunicação, mas 
não o dinheiro. 

 Embora o trecho inicie falando do sofrimento da classe operária, impactada pela 

mídia, mas sem dinheiro para consumir não se pode negligenciar o título da seção que é “A 

revolucionária”. Segundo a pesquisadora, essa situação é “potencialmente explosiva”, haja 

vista que os novos padrões sexuais estão sendo consumidos por 90% dos pobres e que a 

mulher operária chegará ao paradoxo de que não pode abortar, mas também não consegue 

criar os filhos direito – e isso acarretará a revolução. Observemos: 

 
Rose Marie Muraro vê esta situação como potencialmente explosiva: 
 – Continuando esta sociedade de classes, vai haver uma distância cada vez maior entre as classes, 
uma liberação cada vez mais na média e um aferramento das outras aos padrões tradicionais. A 
operária, que não pode consumir, não pode mudar de nível individual, só na mudança do sistema 
sócio-econômico, que contesta a sociedade de classe e a destrói. Os novos padrões sexuais estão 
sendo cada vez mais consumidos pelas classes pobres, 90 por cento do povo brasileiro. A mulher 
operária vai acabar percebendo que não pode ser explorada, que não pode fazer aborto nem criar 
os filhos direito. Isto é mais revolucionário do que tudo.  

 



84 
 

 Como vemos nessa e em outras publicações já apresentadas nesse estudo, a tentativa 

de controle dos corpos das mulheres e de controle dos comportamentos e atitudes é constante, 

haja vista que o domínio sobre os corpos e a tomada de consciência de si e dos papéis que 

assume poderia colapsar a própria estrutura da sociedade, fundada no modelo patriarcal. 

Nessa esteira, a representação de uma mulher pura sempre perpassou pela castidade, 

fidelidade e virgindade. Enquanto os homens sempre foram incentivados a iniciar a vida 

sexual nos primeiros anos de puberdade, as mulheres sofreram a imputação de um pesado véu 

que as cerceava de quaisquer experiências sexuais antes do casamento. Com as modificações 

da sociedade, as revoluções femininas e o acesso, principalmente, à educação, as mulheres 

passaram a exigir liberdade para seus corpos e o poder de decisão sobre questões como a 

virgindade. A respeito disso, vale destacar a manchete do jornal Alto Madeira de 03 de  

janeiro de 1975, reproduzida a seguir: 

Figura 13 – Mulheres deixaram de lado a virgindade - chamada 

 
Fonte: Jornal Alto Madeira, 03 de janeiro de 1975, capa. 

 
 Na manchete deste três de janeiro, evidencia um certo empoderamento na liberdade e 

no prazer quanto a utilização de seus corpos. No entanto, a forma da enunciação faz-nos 

pensar que o processo foi rápido e que, de repente, pudesse deixar de lado, como se 

equivalesse à retirada de uma peça de roupas. Essa (r)evolução foi necessária para o 

movimento feminista, uma vez que era fundamental às mulheres o entendimento sobre seus 

corpos para dizer o que fazer com ele. A manchete demonstra ainda que a sexualidade 

feminina sempre foi um tabu, merecendo destaque público um assunto de foro íntimo.  

 Ao observar o texto que segue a manchete, observa-se algo curioso: o texto apresenta-

se como uma moldura de uma publicidade que incentiva ao uso do telefone, alegando custar 

menos que a gasolina. Fazendo uma análise imagética, podemos observar a necessidade de 

uma suavização da informação, um certo apagamento do tema “virgindade”, de modo que a 

manchete aparece em letras miúdas em volta de uma imagem de propaganda de telefone. Fica 

evidente a reprovação da sociedade quanto a liberdade feminina, a qual começa com os 

desejos femininos, mas que pode alcançar proporções muito maiores: como consequência, as 

mulheres tornam-nas cidadãs livres para exercer os direitos sobre seus corpos, decidir com 

quem querem casar (e se querem casar), experimentando sua sexualidade mesmo antes do 

casamento e reivindicando prazer, afetividade, reciprocidade. Segue a reprodução do texto: 
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Figura 14 – Mulheres deixaram de lado a virgindade 

 
Fonte: Jornal Alto Madeira, 03 de janeiro de 1975, p. 2.  

Ao realizar a leitura do texto, a estupefação é inevitável. O primeiro parágrafo sequer 

fala em mulheres, quanto mais em virgindade. Entretanto, todo um ambiente é produzido para 
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tratar do assunto de maneira a colocá-lo dentre perversidades. O texto fala em drogas que 

levam à loucura e até à morte, em seguida evidencia uma “gigantesca ação feminista” e alerta 

sobre o fanatismo que levou um menino à morte devido a questões religiosas. É um 

emaranhado confuso de informações que produz um quadro caótico. Vejamos: 

No ano da explosão nostálgica, tivemos uma explosão das mais terríveis que foi a inegável 
expansão das drogas em todo o mundo, LSD, heroína, cocaína, maconha, bolinhas, mil tóxicos 
levando a juventude mundial à loucura, à morte. 
As mulheres se levantam em gigantesca ação feminista. O fanatismo tomou conta de boa parte do 
universo e a violência se fez presente como aqui, quando o menino Dario Monequini morreu 
leucêmico, porque os pais seguiam uma religião rígida. 

 Após essa introdução confusa, o texto apresenta informações relativas à idade com que 

as mulheres supostamente teriam tido as primeiras experiências sexuais e se elas ocorreram ou 

não no interior do matrimônio. É interessante observar a ausência das fontes específicas das 

informações apresentadas, ao mesmo tempo em que se usam expressões que procuram dar a 

credibilidade que as pesquisas científicas permitem. Além disso, há um reforço no uso de 

expressões que situam os dados no momento presente da reportagem. Assim, são usadas as 

expressões “Estatísticas realizadas na Holanda, este ano”; “Na França verificou-se este ano 

por meio de pesquisas”; “foi apontada no Congresso de Sexologia, em Paris”. Observemos a 

reprodução do trecho: 

Estatísticas realizadas na Holanda, este ano, demonstram que 60 por cento das mulheres em torno 
de 25 anos não eram virgens quando se casaram. Entre as que têm hoje 50 a 55 anos, só 25 por 
cento tiveram experiência sexual anterior ao casamento. Na França verificou-se este ano por meio 
de pesquisas que a maioria das mulheres de 25 anos tiveram suas primeiras relações entre os 16 e 
19 anos e, as de mais de 30, entre 19 e 25 anos. 
A extinção da virgindade como um valor moral é resultado de uma atitude que se [impossível de 
ler, trecho danificado] da mulher-74 e que foi apontada no Congresso de Sexologia, em Paris.  

 Como vimos, o discurso veiculado traveste-se de um aparente cientificismo tendo em 

vista proclamar uma constatação de cunho moralista e que coloca a questão da perda da 

virgindade antes do casamento e cada vez mais cedo nas novas gerações como uma tragédia. 

Usa-se inclusive a expressão “extinção da virgindade”, de modo que cria um efeito de que não 

é uma atividade pessoal e que, como tal, deveria caber apenas à pessoa envolvida; mas coloca 

como uma espécie de efeito coletivo, como se, com o passar do tempo, não seria mais 

possível encontrar mulheres virgens, dado que a virgindade estaria em “extinção”.  

Vale destacar que o culto à virgindade é muito antigo e tem se adaptado às diferentes 

culturas, religiões e crenças, desde os tempos da Antiga Grécia, na qual era vista como uma 

entidade divina. No Olimpo a igualdade de gênero era assegurada: seis deuses e seis deusas. 

No entanto, nenhum dos homens eram virgens. Das seis deusas, três foram esposas e mães e 

três mantiveram-se virgens, pois a virgindade sempre foi pensada para o sexo feminino. 

Dentre os mortais, a virgindade garante a autenticidade do casamento e a dominação 
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masculina na esfera familiar: uma forma de assegurar a progenitura, saber quais filhos eram 

seus e a criança saber quem era o pai. Na sociedade cristã a virgindade é vigiada, conforme 

Perrot: 

A virgindade das moças é cantada, cobiçada, vigiada até a obsessão. A Igreja, que a 
consagra como virtude suprema, celebra o modelo de Maria, virgem e mãe. [...]. 
Preservar, proteger a virgindade da jovem solteira é uma obsessão familiar e social. 
Pois a violação é um grande risco, porque constitui um rito de iniciação masculina 
tolerado na Idade Média [...] Infeliz daquela que se deixa capturar. Torna-se para 
sempre suspeita de ser uma mulher fácil. ( 2016, p. 45). 
 

 A igreja sempre manteve a ideia de virgindade como a pureza suprema, fazendo 

referência à virgem Maria. Então por muito tempo a virgindade foi cobiçada e vigiada, sendo 

também uma obsessão familiar, haja vista a virgindade estar relacionada com um bom 

casamento – sonho de tantas moças e pais. Contudo, a sociedade procurou tirar proveito disso 

procurando uma forma para que as moças se mantivessem ocupadas e não pensassem em 

sexo. Assim, 

A sociedade do século XIX, soube tirar bom proveito das virgens devotas e de sua 
devoção. As “boas irmãs” logo se tornam indispensáveis. Nesse tempo de ampliação 
da “pauperização”, elas assumem em grande parte a responsabilidade pelas muitas 
ações benevolentes e obras de caridades ao acolher órfãos e crianças abandonadas, 
assistir os indigentes e os idosos, trabalhar para a recuperação moral das “moças 
perdidas” etc. Elas também acompanham a reorganização dos hospitais; enfim, 
contribuem ativamente para a escolarização das moças.” (KNIBIEHLER, 2016, p. 
161-2). 

Voltando ao texto do jornal, embora haja um comprometimento na leitura, haja vista 

que a dobra feita na página do jornal provocou uma falha que impede a compreensão integral 

do texto, é possível deduzir que “a extinção da virgindade como um valor moral” seria 

consequência das conquistas obtidas com as lutas e movimentos feministas. Mais uma vez o 

texto faz uso de um argumento de autoridade, embora novamente não especifique a fonte da 

informação. Dessa vez é realizada a reprodução da fala de “um dos participantes” do 

Congresso de Sexologia de Paris. Nada é dito sobre quem seria esse participante, nem porquê 

sua opinião seria relevante. Entretanto, ela é reproduzida para endossar a ideia de que a 

extinção da virgindade seria uma perda moral da sociedade após o movimento feminista. 

Vejamos: 

“Desde os anos 60 – disse um dos participantes – a moral vitoriana foi caindo. Com o advento da 
contracepção a atividade sexual cessou de estar exclusivamente a serviço da reprodução e, hoje, a 
mulher reivindica seu direito ao prazer em pé de igualdade com o homem”. 
Mas o prazer não foi a única reivindicação da mulher-74. O feminismo transformou-se numa força 
atuante, sob a forma de grandes organizações, que reclamaram incessantemente contra os abusos 
cometidos contra a mulher. 

 É curiosa a menção à moral vitoriana e sua suposta decadência a partir dos anos de 

1960, uma vez que a rainha Vitória reinou entre 1837 e 1901, ou seja, quase sessenta anos 
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antes dos anos 60 e das conquistas do movimento feminista. Mas não é só a questão temporal 

que é pertinente observar. A chamada moral vitoriana incluía restrição sexual, pouca 

tolerância com a criminalidade e a estipulação de um código social de conduta pública 

rigoroso e espalhou-se pelo mundo. Apesar da aparência rígida, a moral vitoriana não 

conseguiu conter as contradições da sociedade britânica (e provavelmente de qualquer outra). 

Assim, ao mesmo tempo em que procurava-se criar uma aparência de sociedade casta e 

ordeira, fenômenos sociais como a prostituição e o trabalho infantil continuavam a existir e 

até aumentaram. Essa mesma situação podia ser observada antes das conquistas femininas pós 

década de 1960, de modo que não faz sentido falar de uma moral vitoriana que estaria em 

decadência devido aos direitos obtidos a partir do controle da concepção e da reivindicação 

das mulheres pelo prazer no sexo e igualdade de direitos — exceto para dar conotação 

negativa às conquistas das mulheres e o direito natural à igualdade. O trecho encerra-se 

indicando que “o feminismo transformou-se numa força atuante, sob a forma de grandes 

organizações que reclamaram incessantemente contra os abusos cometidos contra a mulher”. 

Embora não explicite quais são os abusos, os parágrafos que seguem deixam implícita a 

questão da violência simbólica e misoginia. Vejamos: 

Dos acontecimentos dessa área destaca-se a criação, em março, da Liga dos Direitos das Mulheres, 
na França. Ela resultou da união de duas correntes – a feminista, liderada por Simone de Beauvoir/ 
e a política, encabeçada por Gisele Halimi. 
Presidida por Simone de Beauvoir, a Liga é um movimento internacional, apoiado pelos 
Feministas de diversos países. Entre seus objetivos estão o propósito de conscientizar as mulheres 
para transformar o mundo e o de lutar contra as discriminações de sexo.  
– Um indivíduo que trata o outro de negro sujo, ou insulta um judeu pode ser processado por 
injúrias raciais. Mas, se um homem chama publicamente uma mulher de histérica, débil mental ou 
pérfida, não corre risco algum. A noção de injúria sexista ainda não existe afirmou a escritora 
numa entrevista à revista “Les Tempes Modernes”. Seu livro “O segundo sexo”, considerado a 
bíblia do feminismo norte-americano, forneceu as bases teóricas do Women’s Lib. 

 Como podemos observar, o texto fala da criação da Liga dos Direitos das Mulheres a 

partir da união da corrente feminista e da corrente política. Atribui-se à Simone de Beauvoir a 

presidência da corrente feminista e cita-se que Gisele Halimi estava à frente da corrente 

política, porém não são fornecidas maiores informações, possivelmente por Beauvoir ocupar a 

presidência da Liga a matéria concede um pouco de espaço a ela. É interessante observar a 

menção que é feita à violência simbólica, chamada no texto de injúria sexista – assim 

denominado por Beauvoir como um conceito que não existia na época, mas que se reportava 

aos preconceitos contra a mulher, às discriminações por questões de gênero, ou a todo tipo de 

violência psicológica. Além disso, a reportagem evidencia a obra O segundo sexo de Simone 

de Beauvoir como a bíblia do feminismo e a responsável teórica para o “women’s lib” – a 

primeira grande marcha americana para a libertação das mulheres ocorrida em 06 de março de 
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1971 e que envolveu homens, mulheres e crianças empunhando cartazes exigindo cartazes 

exigindo desde educação igualitária, salários e oportunidades de trabalho até a liberdade de 

contracepção e creches financiadas pelo Estado com atendimento integral.  

 O último trecho do texto sob o subtítulo de “Feminismo” apresenta a informação de 

que na Itália o ano de 1974 também foi importante para o feminismo, tendo ocorrido uma 

passeata exigindo mudanças na legislação em favor dos direitos da mulher. Finaliza, contudo, 

sem maiores explicações que o argumento utilizado foi o de que “passaram-se cem anos, e a 

família ainda é a mesma”, dando a impressão de que as mulheres seriam contra a família 

como instituição da sociedade e criando uma certa aversão por parte dos mais “moralistas”. 

Segue o trecho: 

Também na Itália, 74 foi um ano de ação para o feminismo. Uma passeata realizada em Roma, no 
dia 14 de novembro, reuniu um grande número de manifestantes que Reclamaram mudanças na 
legislação em favor dos direitos da mulher. Entre os argumentos que expuseram, em faixas e 
cartazes, estava a alegação de que “passaram-se cem anos, e a família ainda é a mesma”. 

 Sem fazer qualquer conexão o texto passa a falar de drogas, como se fosse um 

subtema dentro do tema maior. Destarte, o título informa que “as mulheres deixaram de lado a 

virgindade”, mas quase nada a respeito dele é desenvolvido. Há uma mistura de informações e 

criam-se equívocos que impedem uma discussão mais produtiva do tema. 

 Por consequência da falta de empoderamento feminino e a imposição da pureza 

virginal, muitas mulheres acabavam indo ao altar ainda muito cedo. Em outros casos, 

ocorriam os casos chamados de “sedução”, “defloramento” ou em que a mulher era 

“seviciada” pelos homens. Em geral, não se usava o termo ‘estupro’, tampouco as mulheres 

sofriam abusos. Frequentemente o termo ‘sedução’ era utilizado, bem como a palavra 

‘sedutor’, para referir-se aos casos em que o homem fazia promessas de casamento a uma 

moça e, após conquistar a confiança dela, conseguia ter relações sexuais e abandonava a moça 

sem dar satisfações a ela ou à família.  

 Na publicação do dia 6 de abril de 1977 fica evidente que esses casos de “sedução” 

eram muito frequentes com a sociedade de baixa renda. A observar pela idade, 14 anos ainda 

são quase que crianças, porém o crime era amenizado com o uso do termo ‘sedução’. Vale 

destacar que, embora se trate de menor de idade, não se usa o termo pedofilia, o qual passou a 

ser utilizado em finais do século XX. Destarte, o crime de sedução estava previsto no artigo 
217 do código penal vigente à época e que definia como contravenção o ato de “seduzir 

mulher virgem, menor de 18 (dezoito) anos e maior de 14 (catorze), e ter com ela conjunção 

carnal, aproveitando-se de sua inexperiência ou justificável confiança”, sendo a pena para tal 

ato a reclusão por um período de 2 (dois) a 4 (quatro) anos (JURÍDICO, online). 
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 Vale destacar que a palavra sedução sofreu modificação significativa ao longo do 

tempo.  Fazendo uma incursão histórica, podemos verificar que a Lei de 16 de dezembro de 

1830, também conhecida como Código Criminal do Império, apresentava um segundo 

capítulo denominado “Dos crimes contra a segurança da honra”, cuja primeira seção 

destinava-se a tratar do estupro, a segunda tratava do crime de rapto e a terceira referia-se aos 

crimes de calúnia e injúria. A palavra ‘seduzir’ aparece no art. 224 , da segunda seção, sendo 

assim definida: 

Art. 224. Seduzir mulher honesta, menor dezasete annos, e ter com ella copula carnal.  
Penas - de desterro para fóra da comarca, em que residir a seduzida, por um a tres annos, e de dotar 
a esta.  

 O que mais chama a atenção nas seções destinadas a tratar de estupro e rapto é que as 

penas se tornam nulas em caso de o acusado casar com a vítima (chamada no código de 

ofendida). Assim determina o Art. 225: “Não haverão as penas dos tres artigos antecedentes 

os réos, que casarem com as offendidas". 

 Decorridos 90 anos, o estatuto de 1940 entrou em vigor, porém, no que tange aos 

crimes ora analisados, pouca coisa mudou. Uma alteração importante foi a exclusão da 

expressão ‘defloramento’, de modo que a cópula incompleta passou a ser entendida como 

crime. Doravante, portanto, a sedução correspondia a qualquer delito resultante de cópula 

completa ou incompleta com mulher virgem, maior de 14 anos e menor de 18, aproveitando-

se o agente de sua inexperiência ou justificável confiança.  

 Como fica claro, a virgindade configurava-se em um bem jurídico tutelado, o qual 

traduzia a honra da mulher, de tal forma que uma mulher que tivesse perdido a virgindade 

fora do casamento, perdida tinha sua honra. A honra da mulher dependia da preservação da 

virgindade e da incolumidade sexual, a qual seria ofertada como um prêmio ao homem que a 

desposasse e a quem ela seria submissa. Socialmente, o casamento era a única forma possível 

de devolver a honra perdida à mulher deflorada e, por meio de tal entendimento, extinguia-se 

a punibilidade do sedutor. Assim, de acordo com Marcão (2006, online): “Impunha-se a 

extinção da punibilidade em razão da reparação pelo casamento. Entendia-se que o 

matrimônio limpava a honra da vítima manchada pelo crime, constituindo, em tese, razão 

suficiente para a terminação dos questionamentos judiciais acerca dos fatos”. 

 Em uma sociedade regulada por um código como o descrito, era normal que a 

imprensa fizesse uso dos mesmos termos e expressões previstos em lei. Levando isso em 

consideração fica mais evidente o sentido da manchete da publicação do dia 6 de abril de 

1977, a qual indicava que “Promessa de casamento resultou dois casos de sedução”. Como se 

depreende do caso relatado o rapaz prometeu casar-se com a moça a fim de convencê-la a ter 
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relações sexuais com ele, porém, conforme relato da notícia, uma vez que “realizou o seu 

intento nunca mais apareceu na casa de sua namorada”. Para configurar crime de sedução, de 

um lado há uma moça inexperiente, menor de 18 anos e que é convencida a ter relações 

sexuais com um homem mais velho que lhe promete algo (especialmente a contração de 

matrimônio). A sedução, portanto, culmina com o ato sexual, mas não se reduz a ele – 

envolve o convencimento a praticá-lo, conseguido graças à inexperiência da moça e às 

promessas de casamento. Assim, a notícia veiculada no Alto Madeira retrata dois casos nos 

quais a promessa de matrimônio feita às menores configurou como caso de sedução. Ressalte-

se que em ambos os casos se tratam de jovens de 14 anos de idade que foram “infelicitadas”. 

Segue a reprodução da notícia: 

Figura 15 – Promessa de casamento resultou dois casos de sedução 

 

Fonte: Jornal Alto Madeira, 06 de abril de 1977, p. 3. Fotografado pelo pesquisador. 

 É pertinente ressaltar o enunciado que finaliza o relato acerca do primeiro caso: 

“Edmilson Monteiro costa, natural de Manicoré, com 22 anos de idade, vai ser chamado às 

falas a fim de que as autoridades saibam como irão ficar as coisas”. Com isso fica 

subentendido que o acusado será ouvido tendo em vista verificar se há intenção de reparar o 

dano via contração de matrimônio ou se a ele deverá ser imputada a pena de reclusão prevista 

no código da época. O casamento, mais do que uma reparação assume a imagem de castigo 

para o homem, uma espécie de prisão. Não raras vezes essa representação se realiza em 

imagens que vinculam, ao mesmo tempo, a ideia de sonho e desejo para as mulheres e a de 

punição e castigo para os homens.  
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 Pode-se afirmar que o casamento corresponde a uma instituição ritual fundante 

primordial da família moderna e por isso mostra-se tão presente no imaginário coletivo. As 

meninas desde crianças são incentivadas a casar e ter filhos e, para conseguirem esse objetivo, 

são orientadas a terem bons modos, serem prendadas e administrarem o cuidado de si. Aos 

homens é ensinado quase o contrário: a eles é dada a liberdade de ser como quiserem, desde 

que correspondam ao padrão heteronormativo estipulado, e os modos e a etiqueta podem ser 

desprezados. O texto publicado em 27 de abril de 1976 chama muito a atenção quando se 

considera a trama enunciativa: há um enunciador homem falando para suas interlocutoras 

mulheres, tendo em vista ensinar a elas formas e comportamentos “adequados” para 

conseguirem realizar o intento de chamar a atenção dos homens e, quiçá, conquistá-los.  

 Essa ideia da conquista é tão presente no imaginário coletivo que permeia 

praticamente todas as instâncias da vida de uma mulher, a qual procura se adequar a um 

padrão de beleza, comportamentos e atitudes desejáveis aos olhos dos homens. Assim, as 

mulheres são educadas a esperar pelo “príncipe encantado” e a estar sempre preparada para a 

chegada dele. Como não sabem quando ele irá chegar, as mulheres são ensinadas a estar 

sempre prontas, com a aparência desejável. Nesse sentido, o texto publicado na página 3 do 

dia 27 de abril de 1976 anuncia em tom de euforia: Mulheres, cheguei. Vejamos a publicação: 

Figura 16 – Mulheres, cheguei 

 

Fonte: Jornal Alto Madeira, 27 de abril de 1976, p. 3. Fotografado pelo pesquisador. 
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 Mesmo uma olhada rápida sobre o texto em análise deixa evidente o quanto o 

patriarcado afeta não só as mulheres, mas também os homens. O texto reproduzido na figura 

16 apresenta um ethos enunciativo que difunde representações sociais (des)valorizadas e 

estereótipos que dão sustentação à enunciação. Essas representações aparentemente 

parodoxais (jogando alternadamente com a representação desejável de mulher e a indesejável) 

produz o equilíbrio necessário para fundar o processo de estereotipia – ao mesmo tempo 

rechaça uns comportamentos e enaltece outros. De acordo com Maingueneau (1997, p. 46) “o 

que é dito e o tom como é dito são igualmente importantes e inseparáveis”. Essa articulação é 

fundamental para a eficácia do discurso e, consequentemente, para que haja adesão ao 

posicionamento por ele indicado.  

 É interessante observar a forma linguística pela qual os enunciados se organizam para 

dar a voz e corporeidade ao ethos enunciativo, o qual, para dar credibilidade ao enunciado, 

utiliza-se de uma estratégia que passa pela articulação de três registros, quais sejam: 

primeiramente é estabelecida uma corporalidade que se refere ao enunciador, mas que está em 

correlação com o destinatário da mensagem; em segunda instância essa corporalidade faz com 

que sejam introjetados nos sujeitos esquemas capazes de delimitar formas de habitar o mundo 

e viver em sociedade; por fim, os dois primeiros registros são a condição para que os 

destinatários operem a incorporação imaginária da corporalidade  e se tornem adeptos do 

discurso (MAINGUENEAU, 1997, p. 48). No texto em análise observamos que o enunciador 

faz uso de algumas formas linguísticas definidas, intercalando construções moldadas 

hipoteticamente, estruturas modalizadoras e uso do imperativo. Como podemos ver a seguir, o 

texto apresenta os três primeiros parágrafos enunciados de maneira similar, tendo como 

primeiro elemento a partícula ‘se’, funcionando como uma conjunção subordinativa. Segue a 

transcrição do primeiro parágrafo: 

– Se você tem peitos muito pequenos, e ainda assim é amada, o ama, o seu homem adora os seus 
peitos pequenos, então minha filha, não usa nada.  Nem sutiã nem qualquer panaceia anunciada no 
sentido de fazer crescerem os seios.  Seja feliz, com seus peitinhos tão pequenos e tão amados! 

Conforme pode ser observado acima, o uso da conjunção subordinativa ‘se’ implica 

que o destinatário interprete tratar-se de uma concessão. Como vemos, por meio dele é 

introduzida uma oração que expressa ideia contrária à da principal, porém essa contrariedade 

não impede sua realização. Em um primeiro momento se poderia supor que os homens não 

teriam interesse por mulheres cujos peitos são pequenos, haja vista que o estereótipo da 

mulher desejável ao homem inclui na lista de atributos o busto avantajado. Entretanto, o 

enunciador usa da locução subordinativa ‘ainda assim’ para operar um contraste e romper 

com essa expectativa de que uma mulher com peitos pequenos não poderia ser desejada ou 
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amada. Em seguida, o enunciador faz um movimento de aproximação com as possíveis 

leitoras que se enquadram no caso por ele enunciado e usa da expressão ‘minha filha’, 

funcionando como um vocativo a interpelar essas potenciais destinatárias. Por fim, o 

enunciador faz uso do imperativo a fim de determinar o que pode/deve ser feito para atingir a 

felicidade. 

O segundo parágrafo também parte da conjunção subordinativa ‘se’ para indicar a 

hipótese de que a receptora se enquadre no grupo indicado como sendo das mulheres com 

“cheiro de mulher”.  

– Se você tem cheiro de mulher continue tendo. Não recorra ao desodorante para terminar com sua 
característica feminina básica.  Os homens preferem as mulheres que tem cheiro de mulher. 

Novamente é feito uso do imperativo logo depois de estabelecer esse recorte e 

enquadrar as potenciais receptoras no grupo descrito. Mais do que pretender que a mulher 

aceite suas formas corporais como são, o que o enunciador preconiza é que ela se adeque às 

supostas preferências masculinas – haja vista que encerra o enunciado afirmando que “os 

homens preferem as mulheres que tem cheiro de mulher”: a condicional intercalada à oração 

subordinada adjetiva restritivas enfatiza que os homens gostam apenas das mulheres que tem 

cheiro de mulher. 

 No terceiro dos enunciados iniciados pela conjunção subordinativa ‘se’, a ideia que se 

pretende difundir assemelha-se àquela veiculada no primeiro enunciado, porém antes a ênfase 

era no tamanho do peito e neste caso é no bumbum. Ademais, observa-se um cruzamento de 

sensações ao associar o bumbum ao adjetivo tonitroante (ruidoso como um trovão)  em uma 

associação sinestésica, haja vista que são; associadas palavras (bumbum – tonitroante) em que 

ocorre combinação de sensações diferentes numa só impressão. Vejamos: 

-- Se o seu bumbum é dos mais tonitroantes da paróquia, e se por isso mesmo o seu marido te 
adora, então deixe o bumbum em paz, jogue fora balança e seja feliz!  

Assim como ocorreu nos dois parágrafos anteriores, juntamente com a conjunção 

condicional observa-se o uso do imperativo, de modo que o enunciador que corresponde ao 

ethos enunciativo masculino determina o tipo de atitude que deve ser adotada pelas receptoras 

femininas que pretendam adequar-se ao modelo de mulher que os homens preferem. Embora 

aqui também apareça a expressão “seja feliz”, antes dela há uma outra condicional definindo 

que essa felicidade depende de que o marido adore a mulher justamente pelo tamanho 

avantajado do bumbum. O texto enuncia que a mulher pode ser feliz como é, desde que antes 

de ela ser feliz consigo mesma ela tenha certeza de que o marido dela seja feliz com os 

atributos que ela possui. Fica implícito, portanto, que caso o homem não se agrade com algo 



95 
 

que seja atributo da mulher é aconselhável que ela tome alguma atitude a fim de satisfazê-lo e, 

por conseguinte, poder ser feliz também. 

 A sequência dos enunciados é mais enfática e não há mais a preocupação em começar 

com uma condicional ou outra estrutura semelhante, pois deseja-se repassar a mensagem a 

todas as mulheres, independente de elas terem ou não alguma característica que possa ser 

considerada como “defeito” – nos primeiros parágrafos falava-se em peito pequeno, “cheiro 

de mulher” e bumbum grande. Como se observa, os enunciados que seguem são ordens claras 

e que visam adequar não só a aparência da mulher ao gosto masculino, mas de definir 

comportamentos e formas de relacionamento em sociedade: 

– Não mude o penteado sem antes pedir a opinião da pessoa que é, afinal de contas, a única para a 
qual você mudaria o penteado.  Um homem apaixonado morre de ciúmes quando vê a sua mulher 
chegando com uma paginação diferente, ainda que bela. 
– Não se preocupe com a opinião de suas amigas, se lhe são desfavoráveis, é que elas não são suas 
amigas. 

Aqui observamos o delinear do discurso modalizador, no qual o uso do imperativo 

visa orientar a conduta feminina no que se refere ao penteado e a vestimenta para a satisfação 

masculina. O enunciador define que a mulher deva pedir a permissão ao homem até para 

mudar o penteado, o qual não seria movido conforme o gosto ou estilo da própria mulher, mas 

em função de atender aos anseios daquele que é a única pessoa para quem a mulher deve 

mudar de penteado. Além disso, justifica que o homem pode sentir ciúmes caso a mulher 

mude de visual sem o consentimento dele – de certo modo há uma advertência às mulheres, 

pois caso elas não sigam esse conselho terão de arcar com a possível ira do marido. Ademais, 

alerta que as mulheres não devem se preocupar com a opinião das outras mulheres, 

estimulando assim a competitividade e a falta de sororidade. Mais uma vez o patriarcalismo e 

o machismo pretendem enquadrar a mulher no padrão estético masculino e tradicional. 

O texto segue determinando características e comportamentos que a mulher deve 

apresentar, tendo em vista agradar ao homem e a ele ser submissa. Vejamos mais dois 

excertos: 

– A mulher de banho tomado é mais amável do que todas aquelas produzida pela parafernália 
aconselhada na televisão. 
– Não olhe nunca para o homem errado. O homem errado é aquele que o seu homem, por ínvios 
caminhos, concluiu que é o único capaz de tirar você dele. 

Os enunciados do texto criam um certo ritual de feminilidade cujo objetivo é o 

controle social dos corpos femininos. Mascarado pelo tom de aconselhamento está todo um 

discurso normalizador de condutas. Nessa lógica, a partir do momento em que um homem 

precisa dizer a uma mulher como ela deve ser, estar e se comportar é porque ela, sozinha, não 

dá conta de sua própria existência. É um anulamento da mulher enquanto sujeito e, em certos 
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momentos, pende para uma infantilização: dizer a uma mulher que ela precisa tomar banho é 

torná-la uma incapaz. No enunciado que determina à mulher “não olhe nunca para o homem 

errado”, o que se vê é uma reprovabilidade pessoal analisada subjetivamente, de acordo com a 

conduta considerada ilícita. Esse alerta traveste também a autorização social concedida ao 

homem para imputar uma pena ao fato típico e ilícito que seria a mulher olhar para outro 

homem que não o seu companheiro – como vemos, muitos são os casos de violência contra a 

mulher praticados sob essa alegação, além do julgamento social que condena mulheres 

vítimas de violência querendo saber qual foi a motivação do homem, como se houvesse uma 

justificativa plausível e aceitável.  

Os enunciados seguintes reforçam dois estereótipos: primeiro o de que a mulher é 

burra – ainda que essa burrice seja um escamoteamento para ter o homem que deseja – e 

segundo de que a mulher consegue “prender o homem pelo estômago” se souber cozinhar. 

Isso reforça por outro lado que todo homem é mais inteligente que uma mulher e que cozinha 

é “lugar de mulher”. Vejamos: 

– Seja burra.  A burrice, no caso, é um modo especial de ser inteligentíssima. 
– Aprenda a fazer quindins e empadinhas de camarão.  Nenhum homem pode viver muito tempo 
com uma mulher que não sabe fazer quindins e empadinhas de camarão. (Empadinhas de palmito, 
só se ele for um bestalhão cheio da grana). 

 Interessante observar o enunciado segundo o qual “a burrice, no caso, é um modo 

especial de ser inteligentíssima”, pois assevera qual o lugar a mulher deve ocupar e qual o 

papel que o homem espera que ela desempenhe. Nessa esteira, o enunciado seguinte completa 

a expectativa sobre a expectativa sobre a inteligência e posicionamentos femininos, como 

podemos observar: 

– Seja feminista, mas não ponha os seus embaraços periódicos em confronto com o desejo dele.  
Quando um homem deseja a sua mulher demonstra que gosta dela; e quando ela o repele, não por 
uma questão de fisiologia, mas apenas se sentir ideologicamente inferiorizado diante dele, a 
relação esfria e tem sempre outra mulher esperando essa ocasião. 

Isso tudo faz com que a mulher se resigne com a situação de opressão e subordinação 

imposta, fingindo ser burra, não assumindo posições para não embaraçar o marido ou entrar 

em confronto com ele. Esses comportamentos subalternizantes criam sentidos e influenciam 

práticas que impactam na forma como as mulheres representam a si mesmas e, portanto, no 

modo como elas se constituem enquanto sujeitos. Difunde-se no entremeio desse discurso a 

competitividade entre as mulheres, decorrente de um medo irreal e desnecessário de perder o 

homem porque “tem sempre outra mulher esperando essa ocasião”. Assim, ao invés de uma 

relação de sororidade, cumplicidade, irmandade, as mulheres passam a viver uma competição 

entre si, como se sempre tivesse outra mulher na espreita, esperando o momento de tomar 

para si o relacionamento da mulher que vacilou nos cuidados com a sua relação, tendo 
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deixado que ela “esfriasse”. Como se isso tudo não fosse o suficiente para a mulher se 

diminuir aos olhos do homem, o texto ainda indica que beleza demais deixa de ser virtude e 

passa a ser problema, pois desperta a cobiça de outros homens. Assim, o enunciador indica 

que a mulher seja “um pouco feia”. Vejamos: 

– Seja um pouco feia, em algum lugar do seu corpo. Ás vezes a beleza nasce de um detalhe 
aparentemente destoante. 

 Ao findar o texto, o enunciador muda o tom do discurso e passa a falar de maneira 

mais positiva, primeiro asseverando que um casal é feito de duas solidões e, em seguida, 

comparando a mulher ideal a uma pera orvalhada e ao céu azul, como podemos visualizar 

abaixo: 

– Creia que um casal é feito de duas solidões irremediáveis e mutuamente partilhada. Suas atitudes 
devem partir sempre desta convicção. 
– Como a pêra orvalhada, Como o Céu Azul, assim deve ser a mulher. 

 O último enunciado do texto é “O resto, deixa comigo”. Embora o texto venha 

assinado na parte superior como nome de José Carlos Oliveira, fica evidente que esse eu que 

enuncia não corresponde a uma instância física, a um sujeito em particular, a um indivíduo 

corpóreo. Outrossim, é um lugar enunciativo, o qual corresponde a todos os homens. Deste 

modo, entende-se que as mulheres devem cumprir com todo o disposto no texto e o “resto” é 

competência masculina, sem evidenciar o que seria esse resto. De tudo que foi enunciado no 

texto, todos os problemas de ordem interna, comportamental, psicológica ou moral são 

responsabilidade da mulher, de modo que o sucesso ou fracasso da relação depende 

basicamente dela, embora o texto finalize falando que um casal é composto por duas solidões. 

Vale destacar que quem fala só fala porque é autorizado a falar, ou seja, essa fala ecoa e 

encontra respaldo na sociedade. Desta feita, o regime das enunciações não pode ser 

determinado pelo sujeito que enuncia. Assim, as modalidades enunciativas mobilizadas fazem 

parte das regras do discurso, cujo feixe de relações efetuadas define o modo como se fala 

sobre a mulher. 

Como é possível observar em vários textos publicados no jornal Alto Madeira, além de 

ditar a conduta feminina e de como deve manter o corpo, a sociedade também atribui às 

mulheres os problemas gerados pelos homens. Homens que não assumem suas próprias 

responsabilidades nos papeis sociais que desempenham, tais como esposo, pai, filho. Em 27 

de junho de 1979, na página 7 do matutino, foi publicado um texto sob o título “Filho sem 

pais”, assinado por Pedro Gondin. O próprio título deixa ou leva às pessoas a acreditarem que 

a mulher seja uma desqualificada, pois o filho não tem pai. O texto ainda deixa claro o 

machismo ao citar que isso se torna um problema social. Vamos ao texto: 
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Figura 17 – Filho sem pai 

 
Fonte: Jornal Alto Madeira, 27 de junho de 1979, p. 7. Fotografado pelo pesquisador. 
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 A questão é evidente: a mulher sempre foi estigmatizada, e  os meios de comunicação 

aceitam, reforçam e propagam esse estigma. Em verdade, o abandono do filho começa pelo 

pai e não pela mãe, porém a forma que a situação é narrada no texto coloca esta culpa mais 

uma vez sobre a mulher. Além disso, o texto apresenta um preconceito muito grande em 

relação à adoção, determinando um destino trágico a pessoas cuja origem dos antepassados 

não foi registrada em função de terem sido adotadas e, portanto, de terem essa origem 

modificada por tutores ou pais adotivos. O caso versa sobre um suposto caso de uma mulher 

que não queria gerar filhos para não deformar o corpo, “não perder sua estética e beleza”, mas 

“queria apenas ser mãe adotiva”. Sobre essa história entrecruzou-se outra: a de uma “jovem 

da vida noturna” que “engravidou-se com um homem qualquer”. Vejamos a primeira parte do 

texto que apresenta essas duas narrativas entrecruzadas: 

Filho sem pai 
(Pedro Gondin) 
O desequilíbrio social faz com que uma pessoa nasça e, muitas vezes, morra tragicamente, sem 
que a origem de seus antepassados seja registrada num atestado de óbito. 
As milhares de pessoas cuja origem é modificada por tutores e pais adotivos geralmente tem 
destinos fatais. Mesmo ocultando a verdade sobre a origem de um ser, o tempo se incumbirá de 
revelá-la, às vezes com graves consequências para o futuro. 
Para ser mais claro, citarei um fato de meu conhecimento: -- “Uma jovem da vida noturna 
engravidou-se com um homem qualquer, ou melhor, filhos de prostitutas não têm pais. Este ser, 
nasceu e foi entregue a um casal muito rico que lhe deu o nome familiar segundo as leis e tradições 
de nosso Mundo. Sua origem anterior deixou de existir. Este Ser cresceu educado de acordo com 
os princípios de um casal cuidadoso, que queria uma criança para criar. Sua mãe adotiva não 
queria ter filhos próprios para não perder sua estética e beleza que a tornaram uma mulher atraente 
do mundo social. Queria apenas ser mãe adotiva. 

No trecho transcrito acima, além do preconceito explícito com a adoção e a exaltação à 

importância de conhecer a origem ou descendência, há que se destacar o uso do pronome 

reflexivo ‘se’ utilizado juntamente ao verbo ‘engravidar’, como se fosse possível a uma 

mulher engravidar a si mesma ou desconsiderando o papel do homem no ato, haja vista tratar-

se de “uma jovem de vida noturna”. É interessante observar que o uso cotidiano da língua 

privilegia formas como “fulana engravidou” ou “fulana está grávida”, apagando a necessária 

presença de um homem para a consumação do ato.  

Ademais, a forma nominal escolhida pelo enunciador para fazer referência ao filho da 

“jovem de vida noturna” foi o substantivo “ser”, de modo a colocar em dúvida a própria 

condição humana desse sujeito pelo fato da mãe ser uma prostituta, conforme indica o texto. 

Não podemos perder de vista que o enunciador inicia falando acerca da importância da 

origem dos antepassados e continua a reforçar essa imagem ao informar que este ‘ser’ recebeu 

“o nome familiar segundo as leis e tradições de nosso mundo”, bem como assevera que ele 

“cresceu educado de acordo com os princípios de um casal muito cuidadoso”. Podemos dizer 
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que o patriarcado é um sistema estruturador de relações sociais e, por esse motivo, a 

perpetuação da linhagem e a preservação do sobrenome do pai é tão importante socialmente.  

Dando segmento ao texto, o enunciador informa sobre os cursos de graduação que o 

jovem, ao crescer, cursou. Mais do que dar valor ao indivíduo pelos estudos realizados, o 

enunciador novamente reitera o valor da “família tradicional” – rica, de bons costumes e com 

sobrenome –, haja vista que os cursos indicados também reforçam os estereótipos de classe, 

uma vez que são cursos de prestígio social. Entretanto, afora o fato de ter tido uma boa 

educação e de ter tido instrução e adquirido profissões valoradas socialmente, o jovem herdou 

os fantasmas que atormentavam o pai, segundo relatado a seguir: 

Assim que a criança se tornou um adolescente, fez cursos de Engenharia e Direito. Com trinta e 
dois anos de idade perdeu sua mãe adotiva. Seu pai adoeceu e este jovem passou a cuidar do pai e 
de seus negócios. A doença de seu pai era uma neurose que não o deixava viver em paz, 
decorrente da tranquilidade por não ter revelado a origem do jovem adotado: este era seu martírio. 
Meditava sempre consigo mesmo que a existência daquele Ser não passava de uma grande mentira 
social, uma vez que a realidade era completamente diferente. 
O jovem ignorava tudo sobre seu passado infeliz, de uma hereditariedade e origem vulgar: filho de 
uma prostituta profissional. Sua vida era um resíduos da Natureza, fecundo por um homem 
qualquer, como já disse. Este pensamento fulminava a mente de seu pai adotivo, fazendo com que 
ele adoecesse cada vez mais. Julgava que se não revelasse a verdade ao jovem, jamais conseguiria 
viver em paz e seria sempre martirizado por uma constante insônia aflitiva. Isto o desesperou tanto 
que um dia ele revelou ao jovem detalhadamente tudo sobre sua origem em outros termos, 
transferiu sua neurose e sua dor cruel ao filho adotivo, que a partir do momento que tomou 
conhecimento do seu aparecimento na vida e de sua origem vulgar passou a ser um ébrio e 
vagabundo, despojando-se de todos os títulos honoríficos. Revoltou-se contra a falsa caridade dos 
preconceitos sociais, tornou-se um farrapo humano, até que, numa madrugada como aquela em 
que nascera, faleceu. 

 Como vemos, há uma exaltação ao passado e à “origem”, a qual, quando falta, 

atormenta a ponto de fazer com que tudo o mais perca a importância – segundo o relato, o 

jovem ao saber de sua “origem vulgar”, tornou-se “um ébrio e vagabundo”. Assim, há uma 

transferência do “fracasso” para aquela “jovem de vida noturna” que “engravidou-se com um 

homem qualquer”. Ela é responsável por tudo de errado que ocorreu na vida daquele “casal 

cuidadoso”: o pai adotivo teria desenvolvido uma neurose “por não ter revelado a origem do 

jovem adotado”. Embora o texto não fale nada a respeito, podemos supor que aquele “homem 

qualquer” com o qual a “jovem da vida noturna” teria engravidado era o pai adotou a criança 

– isso justificaria a tormenta e a neurose desenvolvida por não ter contado a verdade. E o 

enunciador continua a tratar sobre a verdade e assim finaliza o texto: 

Eis a verdade: “A vida não aceita mentiras. Não registra o que não é verídico. Para o futuro ficam 
os momentos de santidade e exemplos fiéis. O ser humano não pode trair a Natureza. Quando 
alguém se predispõe a fazer um ato de responsabilidade, deva viver sem formalidade ou 
preconceitos; sem dar mais do que pode e sem receber mais do que merece, pois antes do tempo 
certo ninguém pode manifestar-se precipitadamente: tudo tem hora certa e tudo será dado no 
momento certo”. 
Os artifícios da vida social atuam de tal forma que acabam por alterar os princípios ditados pela 
Natureza. 
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 Ao finalizar o texto falando em uma suposta verdade, dizendo  que “o ser humano não 

pode trair a natureza” e reiterando que “os artifícios da vida social atuam de tal forma que 

acabam por alterar os princípios ditados pela Natureza” vê-se que o autor tece uma crítica 

muito forte ao ato de adoção, considerado como não natural e desencadeador de infortúnios 

aos adotantes. Ao buscarmos informações sobre o contexto da época de publicação do texto 

(final da década de 1970) no que diz respeito às leis a respeito da adoção, encontramos 

importante lei que elucida o discurso materializado pelo texto em análise. Trata-se da Lei 

6.697, de 10 de outubro de 1979, que institui o Código de Menores. Essa nova versão da lei 

apresenta duas modalidades de adoção: a simples (para menores “abandonados”, considerados 

em situação irregular; nesse caso apenas fazia-se uma alteração na certidão de nascimento) e a 

plena (destinada a casais com mais de 5 anos de bodas e cuja idade de ao menos um fosse 

maior de 30 anos, os quais tivesses a pretensão de adotar menores de 07 anos). O interessante 

na modalidade de adoção plena é que, por meio dela,  rompia-se todo e qualquer vínculo com 

a família original, conforme podemos aduzir pelo art. 35 e seus respectivos parágrafos: 

Art. 35. A sentença concessiva da adoção plena terá efeito constitutivo e será inscrita 
Registro Civil mediante mandado, do qual não se fornecerá certidão. 
§ 1º A inscrição consignará o nome dos pais adotivos como pais, bem como o nome 
de seus ascendentes. 
§ 2º Os vínculos de filiação e parentesco anteriores cessam com a inscrição. 
§ 3º O registro original do menor será cancelado por mandado, o qual será 
arquivado. 
§ 4º Nas certidões do registro nenhuma observação poderá constar sobre a origem do 
ato. 
§ 5º A critério da autoridade judiciária, poderá ser fornecida certidão para 
salvaguarda de direitos. (LEI 6.697/67, on-line) 

 Até os dias atuais ainda podemos ver o quanto esse preconceito sobre o 

desconhecimento da origem afeta nas adoções de menores e como o discurso veiculado no 

texto da época reproduz o modo de pensamento da sociedade. Além disso, até os dias atuais a 

única responsável por um “filho sem pai”, título dado ao texto da figura 17, é a mulher. Não é 

questionado sobre o porquê do abandono paterno, ou da recusa em conceder o sobrenome ou 

fazer o registro civil – a culpa é sempre da mulher por ter tido relações com “um homem 

qualquer”.  

 Como se pode observar, o sistema patriarcal é nefasto não só para as mulheres, mas à 

sociedade como um todo, haja vista que afeta o modo como as pessoas se relacionam entre si 

e restringem as possibilidades de vivência e atuação social. Esse sistema funda-se em um 

modelo opressor que determina modos de ser, existir e comportar-se de modo adequado. As 

mulheres educadas e as moças “de família” não podem se permitir certos “desfrutes”. É 

preciso ter compostura para não ficar “mal falada”. Em outras palavras, é preciso “ter linha” – 
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e esse foi justamente o título de uma publicação veiculada no Jornal Alto Madeira, na edição 

relativa aos dias 10 e 11 de junho de 1979, como podemos ver a seguir: 

Figura 18 – Ter linha eis a questão 

 
Fonte: Jornal Alto Madeira, 10 e 11 de junho de 1979, p. 9. Fotografado pelo pesquisador.  

 O que presenciamos no texto é a desconfiguração da representatividade e o 

apagamento das individualidades, em uma tentativa de padronização e normalização de 

comportamentos, tendo em vista estabelecer o regramento social. Vejamos a transcrição do 

texto: 

Ter linha eis a questão 
Saber e empregar boas maneiras é aspiração de todos. 
Quem não deseja impressionar aos outros pela distinção de seus modos, pela fineza de suas 
atitudes e pela elegância de sua conduta? 
Ter “linha”, em todas as circunstâncias da vida social e familiar e despertar admiração e respeito, é 
provocar deferência e desejo de imitação. 
A alta sociedade não é tão somente alta pelas riquezas e pelo poder, mas sim pela aristocracia de 
maneiras. 
Numa mesa, numa reunião, numa viagem, num salão. Enfim, em qualquer circunstância ou lugar, 
observa-se logo quem tem boas maneiras, quem “sabe-das-coisas”. Estas pessoas se fazem sentar 
de maneira agradável nos locais que frequentam, quando recebem ou quando são recebidas. 
A oportunidade está aí e agora. Dia 2 de julho terá início o curso de Etiqueta Social e Boas 
Maneiras por métodos modernos e didáticos. O endereço é na rua José do Patrocínio, 590 (centro). 

 Embora o texto não se direcione especificamente às mulheres – “saber e empregar 

boas maneiras é aspiração de todos”, o contexto social encarrega-se de definir o destinatário 
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potencial do texto. A cobrança por bons hábitos sempre recaiu sobre as mulheres, sendo o 

contrário tido como característica masculina “natural”. Outro ponto interessante a destacar é a 

questão das classes sociais e o culto à nobreza. Segundo a publicação “A alta sociedade não é 

tão somente alta pelas riquezas e pelo poder, mas sim pela aristocracia de maneiras”. Isso 

mascara as relações de exploração e transfigura o verdadeiro motivo da divisão de classes, 

levando a uma falsa constatação de que o proletário ocupa essa posição por não ter modos 

adequados, por não apresentar fineza em suas atitudes, por “não ter linha em todas as 

circunstâncias da vida social e familiar” – o que, por consequência, faz com que o proletário 

não tenha “admiração e respeito”. Esse tipo de discurso é responsável pelos tratamentos de 

superioridade feitos por quem se sente subjugado e inferiorizado a outrem, chamado pela 

alcunha de “doutor”.  

Enfim, fica evidente a relação entre a subalternidade de gênero e a de classe, de modo 

que as mulheres pertencentes às classes sociais menos privilegiadas historicamente sentem 

mais os impactos do patriarcado do que as mulheres de classes favorecidas e que tiveram 

acesso aos bens culturais e a uma formação acadêmica que permitiu não só ascensão social, 

mas uma certa liberdade de viver sem dependência financeira de um homem. Na atualidade, 

muitas das mulheres que desfrutam da liberdade de conduzir suas vidas por conta própria 

desconhecem as batalhas enfrentadas para conseguir o que deveria ser de direito nato e tecem 

críticas às predecessoras. É certo que essas críticas também são uma forma que o sistema 

encontra para se perpetuar, pois se a consciência de gênero e de classe despontasse em todos 

os sujeitos, haveria a ruptura.  

Uma das grandes bandeiras do patriarcado e sobre a qual ele se sustenta e continua 

subalternizando as mulheres é a família, como se a busca por equidade e a luta contra a 

violência sofrida pelas mulheres fossem um pano de fundo para acabar com a ideia de família. 

Vemos, não por acaso, que a família figura nos lemas de todos os regimes totalitários, os 

quais se instituem sob a égide da defesa dos bons costumes, da moral e da família. O 

totalitarismo também se sustenta sob ideologias políticas baseadas no forte sentimento 

nacionalista e, em se tratando de um totalitarismo e direita, contar com o apoio da burguesia, 

propagar ideais de preservação de valores ideológicos tradicionais do país (religião, família), 

além de contar com grande apoio das instituições religiosas e controlar ou eliminar a atuação 

dos sindicatos. Levando em consideração que na década de 1970 o Brasil vivia sob um regime 

totalitário com a ditadura militar, podemos compreender a motivação e os interesses em 

realizar uma publicação sob o título: Família, base moral do Estado. Encontramos essa 

publicação no Jornal Alto Madeira de 29 de março de 1979. Segue a digitalização do texto: 
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Figura 19 – Família, base moral do Estado 

 
Fonte: Jornal Alto Madeira, 29 de março de 1979, p. 5. Fotografado pelo pesquisador. 

 Como o texto é de uma extensão considerável e não é possível realizar a leitura na 

íntegra, apresentaremos a seguir a transcrição dele, para depois efetuarmos alguns 

apontamentos e consideração consoantes ao pensamento por nós desenvolvido. Segue a 

transcrição: 

Poderia parecer a princípio que no livro Visitas de Médico (Ed. Cátedra), de Walter Benevides, 
fôssemos encontrar estórias de médicos de família levando conforto aos lares, apoiando clientes e 
receitando-lhes melzinhos para as dores do lumbago, aconselhando dietas, numa presença que era 
sempre de esperança. Para esse autor irreverente, porém, a profissão de esculápios vem caindo 
numa alarmante falha de prestígio: “Achamo-nos, talvez, em vésperas de nos tornarmos 
supérfluos”. De quem a culpa? Parece que dos próprios profissionais... “A crise da medicina existe 
e é grave...” A culpa do médico é a mais visível, e por dois motivos capitais: “porque abusa nos 
seus honorários quando na clínica privada e por ser relapso no atendimento quando na Previdência. 
Em seguida, no capítulo “Vale ainda a pena ser médico”, acha que não, pois a Medicina hodierna é 
que nem mulher feia e sem dinheiro: casamento com ela só por muita paixão”. Cita e louva que de 
sua pregação pelo menos seis jovens de cabeça fria se tenham livrado dos arrependimentos com a 
Medicina desistindo de formar-se para médico. Parece até que estamos lendo o velho Castilhos na 
tradução do “Médico à força”, de Moliére: -- “Eu, médico / Era mina / Se eu mantesse um 
desgraçado / Haverá ser a machado / Que nanja com medicina”. 
Não ficam por aí as contestações do livro. Criticando um volume de Meira Pena sobre a psicologia 
do subdesenvolvimento, louva deste a definição de que a família não passa de uma conjugação 
sentimental de todas as baldas da nossa constituição erótica e de todos os modos “tem atrapalhado 
a marcha do Brasil”, o que reforça nestas palavras: --“Mas é sobretudo no âmbito emocional que a 
família tem entravado o país”. 
Creio que há nas veementes afirmativas dois equívocos: primeiro, que a família não passe de uma 
expressão de todas as baldas (balda quer dizer mania, defeito, inutilidade) da nossa constituição 
erótica; segundo, que justamente venha ela entravando o desenvolvimento do Brasil. 
Recordo uma tese de 1948, do jurista francês Savatier, no longo capítulo “La Famílle dans la 
societé moderne”, do livro, válido, ainda hoje, “Les Metamorphoses économiques et sociales du 
Droit Civil, d´aujourd hui”. Que pregava o professor de Poitiére? Discutia que o Estado, força do 
Direito, repousa na família, força moral, entendendo mesmo constituir um perigo que um dia a 
personalidade moral da família seja absorvida pela do Estado: “Ce serait um grand péril que de 
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dissoudre la personalité morale de la famille dans celle de l´Etat”. Na hora  em que vivemos, 
acentuava, “é tanto mais necessário insistir na personalidade moral da família, quanto poderá estar 
em causa a sua própria liberdade”. 
Longe de restringir-se, abria-se o largo caminho da família, sendo inútil querer jogar contra as suas 
bases morais a força jurídica do Estado. Pois a família... “s´impose pour les mêmes raisons 
essentielles à l avie humaine”. Homenageava a memória de Napoleão Bonaparte, quando, nas 
intervenções pessoais durante a elaboração do Código, considerava inatacável o lar... “o 
despotismo detém-se diante da casa de cada particular”, a “família acha-se tão absolutamente à 
disposição do seu chefe, quanto ele mesmo”. 
Ora, considerando-se que o Estado, por forte que seja, encontra na família o equilíbrio moral e 
social da sua existência – que a política e o Direito não conseguem destruir –, como admitir que no 
Brasil constitua ela um estorvo ao desenvolvimento geral; neste país de tão forte formação moral 
familiar tradicional. 
Será que de 1948, data do livro de Savatier, quando nas livrarias surgiu o Walter Benevides, a 
força do direito do Estado conseguiu destruir a força moral da família? O mundo atual parece um 
equívoco, mas não tanto. Todavia não posso compreender que, bem ou mal, tenha o Brasil a sua 
marcha entravada pela família, o que descreve nestas cores de negro pessimismo: 
-- “Mas é sobretudo no âmbito emocional acentue-se que a família tem entravado o país. Os rijos 
vínculos familiares nos cerceiam em todos os planos: nos mais elevados, gerando como em muitas 
outras partes, o mais desavergonhado nepotismo, e nos meios menos conspícuos embaraçando ao 
máximo a ascensão dos mais capazes, pois ainda hoje, nestes tempos de geral e facilitada 
mobilidade é necessário ter o destemor de se mostrar “mau filho” ou “mau irmão” para se 
desprender das vissitudes de um meio acanhado a fim de tentar melhor vida em meio mais 
favorável. É que nos domínios do matriarcado só se concebe amor do tipo umbilical”. 
Eis o que pensa do problema familiar o médico, escritor e crítico de arte Walter Benevides. Com a 
coragem que lhe vem da juventude – falador como ele só, e muito peripatético e gesticulante”, no 
dizer do prefaciador já falecido Marques Rebelo – que o livro já escrito em 1973 –, investe 
igualmente contra Freud, criador da “grande fraude” que é a psicanálise. Reconhece que a doutrina 
inovadora venceu no mundo cultural. “Não se pode negar haver a psicanálise triunfado, para se 
perverter no mais dispendiosos flagelo dos infelizes que não conseguem adaptar-se às 
complexidades galopantes da nossa civilização”. Para o escritor e médico, teria a doutrina de 
Freud vencido “por se enganar de ciência – religião do século e se locupletar com o sexo — 
volúpia proibida havia duas ou três gerações”... “Essa deplorável doutrina, que ultrapassa os 
limites da medicina, por ela disservida (visto se alcandorar em filosofia falsa) firmada na solidez 
do absurdo, a todos os ataques sobrevive...” Citando os norte-americanos irmãos Pinckneys, 
contestadores de Freud, atribui à psicanálise, “em face da barata difusão de seus princípios, a culpa 
pelo descalabro crescente da delinquência no seio da desarticulada juventude de hoje”. 
E assim realiza o autor as suas visitas de médico, até chegar a esta definição da medicina: -- “A 
Medicina é incerta, equívoca, obediente só à moda, jamais propensa a bem recompensar a quem 
mais a ama. É, em suma, essencialmente feminina. Compreende-se, portanto, que toda mulher 
médica tenha algo de lésbica”. 
Curioso neste livro polêmico, é que ele começa com dois sentimentais perfis familiares: “Olga, 
minha mãe” e “Bernardino, meu pai”; bem assim o do empregado José, e do “Tio Bernard”... O 
que parece desmentir a tese de que a família constitua uma calamidade a entravar o 
desenvolvimento da pátria, a desafiar os alicerces do Estado. 

 O texto é assinado por Joaquim Invejoso e contraria as expectativas geradas pelo título 

ao mostrar-se uma análise da leitura do Visitas de Médico, de Walter Benevides. O autor do 

texto em análise diz ter também sido tomado pelo engano diante do livro, pois imaginava 

encontrar receitas caseiras para doenças corriqueiras, no entanto, Benevides argumenta que os 

médicos estariam às vésperas de se tornarmos supérfluos e que a culpa é dos próprios 

profissionais que cobram abusivamente seus honorários ou são relapsos no atendimento aos 

pacientes. Invejoso continua apresentando o livro de Benevides e fala do capítulo “Vale ainda 
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a pena ser médico”, no qual apresenta posicionamento contrário e argumenta que “a Medicina 

hodierna é que nem mulher feia e sem dinheiro: casamento com ela só por muita paixão”. 

 Nesse ponto vemos o quanto os ditames do patriarcado são nefastos: mesmo em um 

contexto no qual a mulher não figura enquanto personagem, há recorrência aos estereótipos 

que lhe são imputados. Como vemos, os discursos que normatizam o corpo vão tomando 

conta das mais variadas esferas da vida e em enunciados como o que foi reproduzido no texto, 

evidenciamos o aspecto mais tirânico das relações humanas com referência ao corpo, 

sugerindo uma impossibilidade de alguém se apaixonar por uma mulher feia. A perversidade 

aumenta quando à feiúra soma-se a pobreza, de modo que compreendemos que em caso de a 

mulher ser feia e com dinheiro, o motivo para alguém estar com ela é financeiro.  

 O autor segue argumentando sobre sua crítica ao livro de Benevides, para quem “a 

família não passa de uma conjugação sentimental de todas as baldas da nossa constituição 

erótica e de todos os modos ‘tem atrapalhado a marcha do Brasil’”. Segundo o contra-

argumento de Joaquim Invejoso,“o Estado, por forte que seja, encontra na família o equilíbrio 

moral e social da sua existência”. Essa oposição ao pensamento de Benevides é realizada 

através do uso de argumentos de autoridade, pela citação de autores no original e francês – o 

que causa um certo estranhamento em um texto publicado por um veículo de mídia que, em 

geral, procura aproximar-se do grande público e não o contrário. 

 O texto segue de maneira um pouco confusa apresentado críticas de Benevides à 

psicanálise de Freud e algumas contraposições de Joaquim Invejoso até chegar ao final 

quando reproduz um trecho de Benevides, para quem “A Medicina é incerta, equívoca, 

obediente só à moda, jamais propensa a bem recompensar a quem mais a ama. É, em suma, 

essencialmente feminina. Compreende-se, portanto, que toda mulher médica tenha algo de 

lésbica”. E aqui novamente a figura da mulher aparece representada via estereótipo, tanto 

quando assemelha a medicina à mulher em função das características caricaturais de incerteza, 

equivocidade, obediente à moda e cheia de desprezo por quem a ama; quanto ao dizer que 

uma mulher médica teria algo de lésbica por atrair-se por essa profissão que a ela se 

assemelha.  

 A última crítica de Invejoso ao texto de Benevides é satírica: diz o autor que se 

Benevides considera a família uma calamidade ao país, então não faz sentido a dedicatória da 

obra por ele produzida incidir sobre seus próprios familiares.  

 Enfim, do emaranhado de enunciados (re)produzidos neste texto chamamos a atenção 

para a defesa que se faz da família como a base moral do estado e, portanto, como sua 

sustentadora, ao mesmo tempo em que reproduzem-se estigmas e estereótipos perversos sobre 
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a mulher, os quais não são sequer questionados ou colocados sob reflexão, de modo que 

compreendemos que encontram respaldo e ressonância. 

 Ao lado do matrimônio outro estereótipo que figura constantemente quando se trata de 

pensar acerca das representações sobre a mulher é o da maternidade. Até os dias atuais 

propaga-se a ideia de que a concepção é a maior dádiva que pode ser concedida a uma 

mulher. Assim, estar grávida é entrar “em estado de graça”. Ou seja, a maternidade se impõe 

como uma prerrogativa fundamental para a existência de uma mulher. Por este motivo, 

aquelas que ainda não tenham sido “agraciadas por essa benção divina”, não raramente 

consideram-se frustradas e são constantemente interpeladas: quando você terá um filho?  

 É como se a mulher só pudesse se tornar completa a partir do nascimento de um 

“fruto” que lhe proporcionaria razão para existir. Destarte, por muito tempo, as mulheres que 

não se casavam com homens eram levadas a contrair matrimônio com a igreja e, 

consequentemente, impelidas a distribuir aos filhos dos outros o amor que não puderam dar 

aos seus filhos não gerados. Daí decorre que o sexo fora do casamento (ou sem o propósito de 

procriação) era considerado pecaminoso, vergonhoso e um prazer cujo desfrute não cabia à 

mulher, caso ela não quisesse “ficar mal falada”.  

 Com relação ao sexo e à família, no dia 22 de março de 1979 noticiou-se acerca de 

sutiã que acende para que a mulher tenha ciência e seja avisada sobre o melhor momento para 

a cópula. Vejamos: 

Figura 20 – Sutiã que acende 

 
Fonte: Jornal Alto Madeira, 22 de março de 1979, p. 7. Fotografado pelo pesquisador. 

Vale destacar que a função materna se tornou um pilar da sociedade e das forças dos 

Estados e um fator social, justificando o investimento na política do corpo da mãe e do 

controle da natalidade (PERROT, 2016). Assim, o primeiro grande problema de uma mulher é 

a escolha acerca da concepção: ter ou não um filho. É certo que a decisão ou escolha em ser 

mãe configurou um avanço nas políticas sexuais do corpo feminino. De acordo com Perrot,  
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A mensagem do anjo Gabriel é válida para todas as mulheres que passam, todas ou 
quase todas, pela anunciação, desejada ou temida, da maternidade próxima. O que 
era uma fatalidade tornou-se uma escolha. E uma escolha das mulheres, também: o 
que constitui uma revolução. (PERROT, 2016, p. 69). 

 Embora essa escolha seja um momento revolucionário na história das mulheres, não 

podemos perder de vista que muitas vezes há uma certa “naturalização” da escolha pela 

maternidade e um condicionamento a ela, de modo que as mulheres são interpeladas pela 

sociedade a serem mães e, caso contrário, são constantemente questionadas sobre a escolha 

que fizeram. 

 

3.4 Enunciações femininas sobre a mulher 


Nas diferentes enunciações existe uma forma sujeito predominante que aparece como 

evidente, una, clara e precisa. Essa forma fixada historicamente impede o afloramento de 

outras, criando o efeito de um sujeito centrado e indiviso e dando a impressão de falar em 

uníssono. Porém, a análise detalhada mostra momentos nos quais outras posições aparecem 

através de lapsos ou deslizes involuntários, revelando a heterogeneidade dos sujeitos 

enunciadores.  

De acordo com Gregolin (2008, p. 81), a identidade não é fixa, uma vez que se 

modifica regularmente em detrimento dos sistemas culturais nos quais estamos inseridos. Isso 

significa conceber o deslocamento das identificações, de modo que as probabilidades de 

novas articulações se evidenciam cada vez mais na estrutura social, possibilitando com isso a 

produção de novos sujeitos. Conforme a autora, o indivíduo, inserido em um contexto social 

que lhe impõe inúmeras ideologias, se constitui como um sujeito do discurso carregado de 

conflitos ideológicos e subjetivos.  

A ideologia impregnada por trás da concepção de identidade se materializa 

“discursivamente nos textos que a concretizam nas formas das linguagens” (GREGOLIN, 

2008, p. 88). Desse modo, o mais importante é o lugar de onde o sujeito fala, tendo em vista 

que “os enunciados estabelecem relações com que os enuncia” (GREGOLIN, 2008, p. 92). É 

nesse sentido que a identidade é uma construção discursiva, uma vez que ela produz e é 

produzida pelo discurso. 

O texto publicado em 06 de junho de 1984 e intitula-se Vivendo uma grande paixão. 

No texto, Leyla Maryan enfatiza a necessidade de resignação das mulheres para que assim 

possam atingir a felicidade desejada. Segue abaixo a imagem da coluna Mulher em tom 

maior, publicada naquela data: 
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Figura 21 – Vivendo uma grande paixão 

 
Fonte: Jornal Alto Madeira, 6 de junho de 1984, 2. Fotografado pelo pesquisador. 

Sobre o texto Vivendo uma grande paixão, podemos observar que a autora inicia sua 

reflexão questionando os lugares de fala em que, cotidianamente, a felicidade é consequência 

da presença de outra pessoa em nossa vida. Assim diz Maryan no primeiro parágrafo do texto: 

Quantas vezes as pessoas ao nos verem felizes, perguntam-nos se não estamos apaixonadas e 

quem é o felizardo? Em princípio esse questionamento levantado permite refletir sobre o que 

seria esse ideal de felicidade e porque teria de haver um felizardo capaz de promover esse 

sentimento. No segundo parágrafo, continua a autora a indagar: Será possível que só ficamos 

felizes e alegres quando estamos apaixonadas? E que sempre será uma pessoa em especial? 

Aparentemente a autora instaura uma reflexão acerca dessa relação estabelecida entre 

felicidade, paixão e outrem. Porém, no terceiro parágrafo há uma mudança gradativa na linha 

discursiva: 

Não cara leitora! Quando o mundo é tão grande e nossas possibilidades maiores ainda, é 
mesquinho limitarmos nossas potencialidades somente em uma pessoa. Podemos estar 
apaixonadas sim, não por uma pessoa, mas por várias, que nos fazem sentir que não estamos 
sozinhas, são pessoas que nos trazem alegria, ternura, amizade, cada qual contribuindo com uma 
parte, formando em nós um todo. Podemos ser apaixonadas por aquele instante que passa, que nos 
faz sentir que podemos realizar alguma coisa, apaixonadas pelos nossos filhos, pelo cotidiano, que 
de qualquer forma são um pouco de nós. 

À primeira vista, parece que a autora questiona a monogamia, sugerindo 

relacionamentos abertos ou poligâmicos, para não limitarmos nossas potencialidades somente 

em uma pessoa. No entanto, reforça o estereótipo de subalternidade ao expressar que as 

mulheres podem apaixonar-se pelos filhos e pelo cotidiano.  Disto subentende-se que a 

felicidade reside na vida de dona de casa, nos afazeres do lar e nos cuidados dispensados aos 

filhos ou demais familiares. Como diz Perrot, “essas mulheres muito ocupadas, podem 

encontrar a felicidade no cumprimento de suas tarefas e na harmonia de seu lar” (2016, p. 48). 

Além disso, vale considerar a estrutura enunciativa utilizada pela autora como forma 

de conquistar a empatia de suas leitoras. Ao iniciar o parágrafo com a exclamativa Não cara 
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leitora!, percebemos a aproximação entre emissor e receptor, instaurando um tom dialógico. 

Pinsky (2014, p. 46), em capítulo que discorre sobre as revistas femininas, esclarece que 

[...] as revistas não só devem parecer justas e neutras, como também precisam 
mostrar-se amigas das leitoras, correspondendo de alguma forma ao seus interesses e 
inquietações, levando em conta suas expectativas. Essa condição acaba por colocar 
limites ao discurso das revistas e aos valores que elas difundem. 

Esta estratégia discursiva de aproximação, de estabelecimento de conexões e partilha 

de experiências disciplina e enquadra as leitoras em um sistema de poder. Funciona, assim,  

[...] como um ponto de referência, oferecendo recitas de vida e regras de 
comportamento, dizendo o que deve e, principalmente, o que não deve ser feito. Em 
geral, essas publicações ajudam as leitoras a se adaptar ao mundo em que vivem 
aconselhando-as a exercer “corretamente” sua “feminilidade”. (PINSKY, 2014, p. 
46-7). 

Essa estipulação do que pode ou não ser feito fica bastante evidente no parágrafo que 

dá sequência ao texto de Maryan, como pode ser visto abaixo: 

Sabemos das nossas possibilidades traz felicidades, sabemos que somos úteis e até de certa forma 
donos da situação, depende de usarmos a criatividade. É um grande segredo, fazermos aquilo que 
não gostamos, como se fosse aquilo que gostaríamos, procurando viver cada momento, vivendo 
talvez a situação não do nosso agrado, de uma maneira tão gostosa, tão bonita, como se 
estivéssemos vivendo aquilo que gostaríamos, dá um resultado incrível. 

No excerto acima, a autora enfatiza que mesmo quando a realidade não corresponde 

aos anseios e expectativas, a mulher tem a capacidade de criar ambientes mais agradáveis para 

viver. Em termos de recurso linguístico se evidencia, no trecho em questão, a repetição da 

estrutura condicional como se (como se fosse aquilo que gostaríamos; como se estivéssemos 

vivendo aquilo que gostaríamos).  

A recorrência do modo subjuntivo enquanto recurso de textualidade abre a 

possibilidade de um mundo alternativo que pode compensar as limitações do mundo real. E 

isso, conforme Maryan, dá um resultado incrível. Para a autora, o grande segredo é ser 

criativa, fazer o que não gosta, viver situações que não são do agrado como se fossem 

positivas. Nesse sentido, passa-se a ideia de que  

[...] mesmo em numa sociedade permeada pelo consenso de que o homem deve 
dominar e ser ativo e de que a mulher deve se submeter, as mulheres têm formas de 
controlar determinadas situações. [...] através de uma série de artifícios dos quais 
podem ter consciência (PINSKY, 2014, p. 80). 

Em tom de aconselhamento, o texto de Maryan sugere ser apropriado à mulher 

acomodar-se ao papel a ela destinado pela sociedade. Essa perspectiva encaixa-se naquilo que 

Perrot (2016) retratou como sendo o holismo familiar (o qual era total na Idade Média). 

Naquele contexto, descreve a autora: 

É claro que o amor conjugal pode existir. Mas é um golpe de sorte ou um triunfo da 
virtude. O amor se realiza mais fora do casamento: amplamente tolerado para os 
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homens, cuja a sexualidade seria incoercível, é muito menos tolerado para as 
mulheres, cujo o adultério é passível de ser levado aos tribunais, enquanto os dos 
maridos só podem ser condenados se praticado no domicílio conjugal. O casamento 
por amor é, por conseguinte, a única opção honrosa para uma mulher, seu abrigo 
seguro (PERROT, 2016, p. 47). 

Maryan segue seu aconselhamento sobre como a mulher pode “camuflar” a realidade 

para conquistar a almejada felicidade. Adverte que a leitora que não cumprir com as 

orientações, quando já tiver vivido bastante, poderá lamentar o tempo perdido. Dá a entender 

que não há porque ir contra as situações que lhe desagradam, sendo o caminho da resignação 

o mais seguro e saudável. Interessante observar a menção que a autora faz ao alto preço da 

gasolina – o que sugere uma mulher independente, consciente dos problemas econômicos do 

país e que, aparentemente, não se reduz à figura da dona de casa que pilota exclusivamente o 

fogão. A lição repassada a todas as mulheres potenciais leitoras da coluna é que não podemos 

perder momentos que podem ser aproveitados com maravilhas. Segue o trecho: 

Porque se formos lamuriar, fechar a cara, brigar com as pessoas que nos cercam, a família e tantas 
coisas, vai nos desgastar, aborrecer a nós mesmas e as pessoas, e o mais importante: vamos perder 
momentos que podem ser aproveitados com maravilhas, que sobrevivem mesmo com o alto preço 
da gasolina. Momentos que não teremos volta por nenhum dinheiro do mundo. Para mais tarde não 
lamentarmos o tempo perdido, para quando estivermos vivido bastante, lembrarmos que não 
deixamos passar nada, em função de momentos agradáveis, que inclusive, faz com que 
permaneçamos sempre jovens, e todos se sentirão bem com a nossa companhia. 

Esse aconselhamento aparentemente feito entre amigas, como se fosse uma troca de 

“segredos” (lembremos do trecho anterior – É um grande segredo, fazermos aquilo que não 

gostamos, como se fosse aquilo que gostaríamos [...]), pode revelar algo mais profundo se 

analisarmos os discursos que circulavam à época dessa publicação. Para tanto, recorremos às 

considerações feitas por Lana (2013) que, em um artigo sobre narrativas de mulheres de 

sucesso, inicia fazendo uma abordagem sobre Susan Faludi e a publicação de Backlash – 

“termo de difícil tradução para o português, em que alertava para os riscos do retrocesso 

conservador das condições de vida das mulheres norte-americanas” (LANA, 2013, p. 1). Em 

Backlash, Faludi apresenta inúmeros mitos criados e sustentados pela mídia para colocar as 

próprias mulheres como opositoras ao feminismo. Nesse contexto, Lana faz uma retrospectiva 

e nos esclarece que 

Ao longo dos anos 1980, a cultura popular norte-americana, especialmente a mídia, 
teria criado uma versão mitológica e ilusória do feminismo. As feministas, vistas 
como bruxas e mal-amadas, ao aspirar a igualdade, são responsabilizadas pelo 
estresse e pela dupla jornada de trabalho das mulheres. Noções bélicas de “luta”, 
“batalha” e “guerra dos sexos” passam a definir qualquer tipo de voz que se 
propunha a discutir o tema da desigualdade de gênero, o que tornaria o debate 
público em torno da justiça social entre homens e mulheres um tema agonístico e de 
orientação violenta. (2013, p. 2). 



112 
 

Conforme Lana (2013) apurou, ao longo dos anos 1980, criou-se a “noção bélica” de 

feminismo e a ideia equivocada de que o estresse feminino seria decorrência dessa aspiração 

pela igualdade (e isso fica bastante evidente no trecho do texto de Maryan, publicado em 

1984, que observamos anteriormente – Porque se formos lamuriar, fechar a cara, brigar com 

as pessoas que nos cercam, a família e tantas coisas, vai nos desgastar, aborrecer a nós 

mesmas e as pessoas). 

Para encerrar a “conversa entre amigas”, a “troca de segredos”, Maryan finaliza seu 

texto com uma sequência injuntiva, convocando a leitora a realizar uma ação, embora essa 

ação seja contemplativa: 

Vamos portanto, procurar viver melhor, dentro de uma atmosfera de solidariedade. Vamos olhar o 
mundo com os olhos apaixonados que tudo será mais belo, a vida mais agradável de se viver, o céu 
mais azul, as pessoas mais amigas, e você realizada, porque se sentirá feliz. 

Nesta conclusão fica evidente o lugar projetado para a mulher: o de espectadora, não 

de agente; o de quem aceita e se resigna e não o de quem questiona e luta; o da mãe, esposa, 

dona de casa – o lugar da felicidade tão almejada.  

O texto publicado em 20 de junho de 1984 intitula-se Questionando a mulher. Segue 

abaixo a imagem da coluna Mulher em tom maior, publicada naquela data: 

Figura 22 – Questionando a mulher 

 
Fonte: Jornal Alto Madeira, 20 de junho de 1984, p. 7. Fotografado pelo pesquisador. 
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No primeiro parágrafo do texto, Maryan fala do homem enquanto espécie e diz que ela 

é um ser superior. A priori, portanto, ambos os gêneros recebem esse atributo de 

superioridade. Entretanto, evidencia-se um deslize logo a seguir quando a mulher é 

considerada como “fonte inesgotável de inspiração constante àqueles dotados de sensibilidade 

artísticas”. Embora a intenção da autora pareça ser de enaltecimento/valorização da mulher, 

ao colocá-la na condição de musa, apaga seu potencial de criação. E isso revela uma 

objetificação da mulher – um corpo colocado a serviço, contemplação ou desejo do masculino 

– que implica em realçar a aparência das mulheres, atenuando ou apagando todos os outros 

aspectos que as definem enquanto sujeitos.  

Segundo Belmiro et al (2015, p. 2), “A objetificação, termo cunhado no início dos 

anos 70, consiste em analisar um indivíduo a nível de objeto, sem considerar seu emocional 

ou psicológico”. Se a mulher é uma “fonte inesgotável de inspiração constante àqueles 

dotados de sensibilidade artísticas”, subentendemos que a mulher mesmo não possui 

sensibilidade artística, apenas é capaz de despertar essa sensibilidade no olhar masculino. 

Vejamos o recorte a seguir, equivalente ao primeiro parágrafo do texto Questionando a 

mulher: 

O homem como espécie é um ser superior, em se tratando do sexo feminino é maravilhoso! Na 
arte, seja plástica, musical ou nas letras é a mulher fonte inesgotável de inspiração constante 
àqueles dotados de sensibilidade artísticas. 

Como podemos ver no excerto acima, Maryan intenciona desconstruir alguns 

estereótipos e enaltecer a força e importância da mulher, porém o efeito é o contrário do que 

ela pretende. No segundo parágrafo diz a autora: 

A História Universal dá-nos vários registros de poder do encanto e fascínio, da ternura e meiguice 
da mulher. Sansão com sua força invencível, que combatia exércitos, eliminando-os foi vendido 
pela frágil mas, irresistível Dalila; Napoleão, dominou impérios, venceu diversas batalhas, porém, 
era como se fora um cordeiro para sua Josefina. Cleópatra com toda sua beleza, quase arruinou o 
Império Romano; e Helena de Tróia, não menos bela foi disputada por duas nações. Prinéia, 
(Phryné), sacerdotisa da beleza, obteve absolvição ao ser julgada (por ter pousado despida, como 
modelo para criação da Deusa Milo). 

Mais uma vez observa-se uma voz paradoxal, ao mesmo tempo em que procura 

enaltecer/elevar a condição feminina, enquadra a mulher dentro de um modelo estereotipado, 

padronizado – a mulher que encanta, fascina, é dotada de ternura e meiguice (como se toda 

mulher tivesse que seguir este padrão e não existissem possibilidades alternativas de ser 

mulher). Em verdade, essa representação é parte do imaginário coletivo, segundo o qual a 

mulher deve corresponder à imagem de beleza e candura. Mesmo quando se atenua a ideia de 

meiguice, o ideário da beleza continua em evidência. Maryan cita exemplos de homens fortes 

que foram dominados pela beleza de suas mulheres (o que inclusive os colocou em perigo, 
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como aconteceu com o império romano que quase foi às ruínas). Interessante observar o 

trecho em que Maryan cita a frágil, mas irresistível Dalila – esse enunciado além de reforçar 

o estereótipo de fragilidade feminina, dá a entender que a beleza pode ser usada no lugar da 

força, como instrumento de dominação sobre os homens. 

Maryan volta a resguardar a figura da mulher, colocando-a em uma posição 

equivalente ao homem (a mulher como ser superior ao lado do homem). Sente a necessidade 

de indicar que essa superioridade da mulher não deve ser considerada em relação ao homem, 

é uma superioridade devido ao pertencimento à espécie humana (em sentido de criação). 

Embora Maryan se esforce para indicar essa igualdade que deve existir entre homem e mulher 

devido ao pertencimento à mesma espécie, ela também demonstra que esse pensamento não é 

unânime.  

Não obstante toda essa carga forte de beleza, inteligência e audácia que identificam a mulher como 
ser superior ao lado do homem em sentido de criação (ser humano), existem aqueles que têm o 
sentido alerta contra a figura e o comportamento feminino. 

 Essa insistência em falar de superioridade (enquanto espécie) e posição equitativa 

(superior ao lado do homem) pode ser entendida como uma incipiente voz feminista, que 

pretende reivindicar a condição de igualdade, mas atenua salientando os atributos que seriam 

especificadores da feminilidade (e que diferenciariam as mulheres de homens). Esse “dilema” 

posto tradicionalmente nos discursos sobre o feminismo acerca da igualdade e diferença é 

problematizado por Louro (2014), a partir da leitura que ela faz de Scott. Assim nos diz 

Louro:  

Scott observa que esse desafio representa uma armadilha, é uma “falsa dicotomia”, 
já que igualdade é um conceito político que supõe a diferença. Segundo ela, não há 
sentido em se reivindicar a igualdade para sujeitos que são idênticos, ou que são os 
mesmos. Na verdade, reivindica-se que sujeitos diferentes sejam considerados não 
como idênticos, mas como equivalentes. (2014, p. 50). 

Nas frases subsequentes o que vemos é um apanhado de citações preconceituosas, 

estereotipadas e misóginas. O texto utiliza o recurso do argumento de autoridade para 

construir a verdade que pretende repassar. Em seu interior são feitas menções a nomes de 

prestígio e aceitação em âmbito religioso, científico, filosófico e das belas letras e artes em 

geral. São elencadas citações de autoria de Victor Hugo; São Damasco; Platão; Demócrito; 

Schopenhauer; Nietzche; Kierkengaard; Alexandre Dumas; Santo Agostinho; Júlio Dantas, 

conforme pode ser visto a seguir: 

A guisa de ilustração citamos alguns pensadores e suas sentenças: 
Victor Hugo – se a mulher odeia a serpente, é, sem dúvida por rivalidade de ofício; 
São Damasco – mulher, mulher, por que nascestes, tu tão amarga como a morte; 
Platão – não sei se deve incluir as mulheres entre os animais racionais ou irracionais; 
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Demócrito – interrogado porque casara com uma mulher tão pequena. – Respondeu: dos males o 
menor. 
Schopenhauer – mulher, animal de cabelos compridos e idéias curtas. 
Nietzche – o homem descende dos deuses, e a mulher do macaco; 
Kierkengaard – a mulher é um erro de Deus; 
Alexandre Dumas – cautela com as mulheres até os quarenta anos, foge dela depois dos quarenta. 
Santo Agostinho – Mulher, nascer de uma, fugir de todas; 
Júlio Dantas – a mulher é sempre uma interrogação; 

Após elencar as frases, Maryan não promove um debate sobre os estigmas 

(identificados como lamúrias) e embora intencione questionar o lugar de superioridade 

masculina, não atinge sucesso. Vejamos o trecho que se segue às frases elencadas acima: 

São tantas lamurias de homens célebres sobre a mulher que chega-se a ter piedade deles. Pobres 
coitados... desnudaram-se e do pedestal de sua grandeza irritaram-se com superioridade de alguma 
mulher que não puderam dominar. 

Como podemos ver no excerto acima, no lugar de expor a voz feminina e fazer uma 

crítica contundente aos estereótipos evidenciados nas citações, Maryan abstém-se a dizer que 

esses homens são pobres coitados que irritaram-se com superioridade de alguma mulher que 

não puderam dominar. Ou seja, além de manter os estereótipos sobre a figura feminina, 

também reforça os de masculinidade: o homem que não domina uma mulher é um pobre 

coitado (ou sequer é homem). Esse paradoxo discursivo entre o que se pretendeu e o que foi 

realizado radica-se no interior da dimensão cultural – percebe-se que Maryan pretende um 

lugar de crítica, mas sua voz é silenciada por outra mais forte (a cultura machista do 

patriarcado). De acordo com Brandão, “Quando falamos dimensão cultural, temos consciência 

de que há uma cultura feminina tradicional e uma cultura feminina que aspira à mudança e 

libertação” (1994, p.14). E é isso que vemos no texto de Maryan: uma ambivalência constante 

entre o querer dizer e o que efetivamente produz em termos de significados. De acordo com 

Bhabha, 

Se o epistemológico inclina-se a uma “representação” de seu referente, antes que à 
performatividade, o enunciativo tende repetidamente a “reescrever” e a resituar a 
reivindicação à prioridade cultural e antropológica (Alta/Baixa; Nossa/Deles) no ato 
de revisão e hibridação das hierarquias sentenciosas estabelecidas, da localidade e 
das expressões do cultural. (1985, p. 57). 

Essa ambivalência explicita a construção da autoridade colonial/cultural em situações 

nas quais se confrontam posições de poderes desiguais. Fica claro que tanto o sujeito 

dominado, quanto o sujeito dominador estão postos no interior do discurso colonial e por isso 

mesmo é que ele se institui enquanto um aparato de poder. Além disso, devemos considerar 

que, embora seja assinado por uma mulher, o texto reproduz “[...] a posição elitista e 

androcêntrica de teorias produzidas em muitos espaços acadêmicos, em que os paradigmas 

assumidos estão sustentados em visões e lógicas masculinas (CARDOSO, 2014, p. 225). 



116 
 

Afora todas essas representações estereotipadas e negativas sobre a mulher, Mayan 

encaminha-se para o final do texto fazendo menção ao paradoxo anjo e demônio. Vejamos: 

Todavia, ainda em nossos dias, apaixonado o homem enamorado chama-a de anjo enquanto os 
monges – esposos maduros – denominam-na demônio. 

Seguindo essa perspectiva, o texto vai sendo encerrado de forma harmoniosa – dando 

a entender que se há o que foi dito pelos grandes (e com essa adjetivação ela agrupa todos os 

nomes citados nos trechos antecedentes), também há os indiferentes ao que foi dito. Contudo, 

ser indiferente não é ser contrário e a indiferença revela uma certa acomodação e aceitação – 

não há como ser indiferente a qualquer coisa que sejamos contrários. A positividade vista 

nesses indiferentes está no ato de cortesia e na devoção conferida às mulheres que são por eles 

valorizadas naquilo que tem de melhor (entendemos que esse melhor implica a acomodação 

aos padrões estereotipados de beleza, juventude, pureza e meiguice determinados socialmente 

para a mulher).  

Mas, há ainda indiferentes ao que disseram os grandes. Tem sua própria concepção e não só 
corteja a mulher, valoriza-a no que ela tem de melhor e dela se ocupa com devoção. 

 Na última parte há uma ênfase no tom dialógico, como se o texto todo tivesse sido 

uma conversa entre amigas. E Maryan tenta fazer um apanhado de todo o emaranhado 

discursivo que apresentou. O resultado é um amontoado de frases meio desconectadas: fala 

que a mulher está dentro das catástrofes da vida (então a própria existência da mulher é uma 

catástrofe?) e logo após diz que se fora o mundo dominado pelas mulheres não teríamos 

tantas guerras (mas a mulher não está sempre dentro das catástrofes?).  

É isso aí, queiram ou não a mulher embora, sempre esteja presente dentro das catástrofes da vida 
nunca estão ausentes das grandes decisões. Fora o mundo dominado pelas mulheres não teríamos 
tantas guerras. Sim, um mundo de muita harmonia entre as nações. 
Qualquer que seja a nossa aparência, devemos cultivar a beleza interior 

Enfim, como podemos ver no trecho acima, não havendo conseguido articular 

satisfatoriamente suas ideias sobre catástrofe, guerra, harmonia e paz o último (e certeiro 

porque praticamente unânime) argumento utilizado é a beleza. Sem conexão com o que foi 

dito antes a frase que encerra o texto fala de aparência e beleza interior. Encerra praticamente 

do mesmo jeito que começou: evidenciando os atributos físicos, a beleza e o corpo. A 

propósito, o terceiro texto, que analisaremos a seguir, se apresenta basicamente na forma 

descritiva, apontando elementos de composição da mulher. 

O texto publicado em 27 de junho de 1984 e tem como título: Análise físico-químico 

da mulher. Segue a ilustração do texto publicado naquela ocasião: 

Figura 23 – Análise Físico-Químico da Mulher 
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Fonte: Jornal Alto Madeira, 27 de junho de 1984, p. 7. Fotografado pelo autor. 

 Ao analisarmos o título do texto – Análise físico-química da mulher – somos levados a 

ativar um imaginário de cientificidade, mais propriamente ao campo dos discursos sobre as 

propriedades das matérias. Ativa-se uma certa credibilidade que só os discursos científicos 

são capazes de evocar e, mesmo que o leitor perceba que não se trata propriamente de uma 

exposição teórica ou científica, as bases do discurso instaurado ganham credibilidade graças 

ao hibridismo entre gêneros textuais. Dentro deste âmbito do discurso científico, falar de 

mulher e de suas especificações evoca, primeiramente, as distinções biológicas entre homens 

e mulheres, as quais serviram, de acordo com Louro (2014, p. 49) “para explicar e justificar as 

mais variadas distinções entre mulheres e homens”. Nesse sentido, “teorias foram construídas 

e utilizadas para “provar” distinções físicas, psíquicas, comportamentais; para indicar 

diferentes habilidades sociais, talentos ou aptidões; para justificar os lugares sociais, as 

possibilidades e os destinos “próprios” de cada gênero (LOURO, 2014, p. 49).  

O texto, segundo evidencia Maryan na introdução, teria sido publicado pelo Pe. 

Antônio Vieira, o qual teria, por sua vez, recebido o texto em uma carta anônima. Embora o 

anonimato da assinatura da suposta carta apague a autoria do texto, a menção ao Pe. Vieira 

torna crível e factível, logo passível de aceitação, o conteúdo (por mais absurdo que seja) da 

carta. Vejamos o primeiro parágrafo do texto: 

Mulher, assunto inesgotável. Falarmos sobre a sua complexidade, teríamos mil folhas mal escritas, 
e nem chegaríamos perto de decifrar tal enigma. Porem aqueles mais arrojados, que definem e 
subdividem a mulher com a maior facilidade, como poderemos ver a seguir, na Análise Fisico-
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Química da Mulher, extraído do livro do Padre Antônio Vieira que disse tê-la recebido por uma 
carta anônima. 

Esse pensamento biologista possui suas bases radicadas no patriarcado e seu discurso 

naturalista ou essencialista “consolida modelos acabados de características femininas e 

masculinas” (BRANDÃO, 1994, p. 17). Ou seja, contribui para criar e reiterar estereótipos 

atribuídos a homens e mulheres, tais como força/fragilidade; beleza/virilidade. De acordo com 

Louro (2014, p. 47), “Dizer que as mulheres são diferentes dos homens, se constitui, a 

princípio, numa afirmação irrefutável. Afirmação que é acompanhada, frequentemente, da 

exclamação: ‘e viva a diferença!’”. Entretanto, como revela a autora (e já mencionamos a esse 

respeito anteriormente), essa exaltação à diferença é problemática, uma vez que  

Essa saudação ou elogio da diferença, proferida por homens e por mulheres, parece 
implicar (queiram ou não aqueles/as que a emitem) uma conformação ao status quo 
das relações entre os gêneros, ou seja, parece indicar que se aceita (ou até que se “vê 
com bons olhos”) essas relações tal como elas estão atualmente constituídas. 
(LOURO, 2014, p. 48). 

Louro também questiona se esse domínio biológico pode ser pensado fora do domínio 

social e se poderíamos separar cultura e biologia. A propósito disto, buscamos amparo na 

reflexão de Goellner, que nos diz: 

[...] pensar o corpo como algo produzido na e pela cultura é, simultaneamente um 
desafio e uma necessidade. Um desafio porque rompe, de certa forma, com o olhar 
naturalista sobre o qual muitas vezes o corpo é observado, explicado, classificado e 
tratado. Uma necessidade porque ao desnaturalizá-lo revela, sobretudo, que o corpo 
é histórico. (2013, p. 30). 

A possível justificativa para a representação da mulher da forma como é feita neste 

texto é a sátira ou humor. Porém, o que vemos é que pela forma como o texto é conduzido, o 

cômico “perde seu aspecto ambivalente (destrutivo e regenerador ao mesmo tempo), 

conservando apenas o caráter negativo” (SANTOS, 2004, p. 36). A única “estratégia” 

utilizada é a promoção do ridículo e o reforço às imagens estereotipadas produzidas, 

propaladas e difundidas das mais diversas formas na sociedade. O primeiro recorte que 

fazemos do texto de Maryan é o seguinte: 

SÍMBOLO QUÍMICO DA MULHER: 
PESO ATÔMICO: 40 quilos, quando nova; 100 quilos, quando usada. 
COLHEITA DE MATERIAIS: há inúmeros meios de captação, sendo os mais infalíveis: água 
benta e pretoria. 

Deste excerto podemos evidenciar a imagem do corpo desejável, os padrões 

inatingíveis e a não aceitação do envelhecimento – “A velhice das mulheres se perde nas 

areias do esquecimento” (PERROT, 2016, p. 49) e torna-se um fardo difícil de carregar (no 

caso do trecho são 100 quilos). A respeito disso, julgamos pertinente lembrar que 
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Um corpo não é apena um corpo. É também o seu entorno. […] O corpo é também o 
que dele se diz e aqui estou a afirmar que o corpo é construído, também, pela 
linguagem. Ou seja, a linguagem não apenas reflete o que já existe. Ela própria cria 
o existente e, com relação ao corpo, a linguagem tem o poder de nomeá-lo, 
classifica-lo, definir-lhe normalidade e anormalidade, instituir, por exemplo, o que é 
considerado um corpo belo, jovem e saudável. (GOELLNER, 2013, p. 31) 

E o entorno dos corpos femininos é a cultura machista e patriarcal, que endossa e 

reforça toda sorte de absurdos que possam ser ditos nos mais diferentes ambientes sociais. 

Vejamos os trechos do texto e o tipo de sentido que endossam e proliferam: 

EXISTÊNCIA: encontra-se a dois por três na natureza, em estado livre, sobretudo onde houver 
homem, perfume e dinheiro. 

 Existem muitas mulheres no mundo – a proporção indicada no texto é de que existem 

duas mulheres para cada homem. Isso sedimenta o medo que a mulher tem de ficar 

sozinha/para tia/solteirona (submetendo-se muitas vezes a relacionamentos abusivos por medo 

de ser tachada como “largada”), pois há a ideia de que a mulher precisa de um homem. Além 

disso, insinua a tolerância à traição por parte do homem e a correspondente aceitação por 

parte da mulher. O sintagma final do enunciado, sobretudo onde houver homem, perfume e 

dinheiro, reforça o estigma de mulher interesseira, que cobiça homens capazes de lhe 

“bancar”. 

PROPRIEDADES FÍSICAS: sólida de forma, mas vaporosa de espírito. Suave ao primeiro 
contato, mas insuportável na convivência prolongada. Insolúvel na água, mas derrete-se quando 
acarinhada. 

 Neste trecho vemos a desqualificação da mulher enquanto ser inteligente, a qual 

basicamente tem um corpo que é seu atributo máster. De acordo com Perrot (2016, p. 48), “A 

mulher é, antes de tudo, uma imagem. Um rosto, um corpo, vestido ou nu. A mulher é feita de 

aparências”. O trecho evidenciado acima ressalta a ideia de que as mulheres se tornam 

insuportáveis com o passar do tempo – o que também pode justificar a busca masculina por 

relacionamentos novos e nos quais a mulher ainda seja “suave”. Como destaca Perrot (2016, 

p. 48): “A vida de mulher dura pouco: a menopausa, tão secreta quanto a puberdade, marca o 

fim da vida fértil, e, por conseguinte, o término da feminilidade [...]”. O último segmento do 

trecho em análise, dá a entender que tudo pode ser resolvido com algum tipo de carinho, não 

importa o erro cometido pelo homem, a mulher sempre perdoará se for acarinhada. 

PROPRIEDADES QUÍMICAS – tem uma atração irresistível pelo ouro, pela prata pelos “cobres”, 
por pedras preciosas, por diamantes e por amantes também. Quando em estado de pureza natural é 
de alto valor comercial, quando poluída, é encontrada a qualquer preço em toda parte. Muito 
explosiva sob a ação do álcool, do ciúme e de outros ingredientes psíquicos. O mais perigoso 
tóxico para o coração e o mais profundo e terrível anestésico para os nervos. 

 Aqui repete-se a ideia de mulher interesseira, que cobiça bens materiais. Acresce-se a 

isso os valores atribuídos aos corpos das mulheres: a virgem (em estado de pureza natural) é 



120 
 

de alto valor comercial, a mulher que vive sua sexualidade (a poluída) é encontrada a 

qualquer preço em toda parte. Isso reforça a máxima social de que a mulher deve se dar valor.  

Além disso, retrata a imagem da mulher “louca”: Muito explosiva sob a ação do álcool, do 

ciúme e de outros ingredientes psíquicos.  

USO: de valor altamente ornamental para os salões de festas, boutiques, lojas de moda, passarela 
de teatro e concurso de misses. Muito importante nas funções do lar. Mas com o uso e a idade 
perde suas qualidades ornamentais e os encantos externos, e decompõe-se nas formas intragáveis 
de esposa, sogra, titia e madrasta. 

A própria palavra ‘uso’ já resume a objetificação da mulher, de valor altamente 

ornamental, serve muito bem como objeto decorativo e de exposição – daí que a beleza e o 

corpo devem ser bem cuidados. Segundo Perrot (2016, p. 50), “A beleza é um capital na troca 

amorosa ou na conquista matrimonial”. Exalta-se a juventude e coloca-se o envelhecimento 

como degradante – a mulher que envelhece assume as formas intragáveis de esposa, sogra, 

titia e madrasta. 

IMUNIZAÇÃO: -- sendo de contágio epidêmico, importante empregar vacinas de alto imunizante 
que se encontram nas farmácias dos conventos e dos claustros. 

 Para preservar a pureza das mulheres e guardar sua virgindade (que lhe confere alto 

valor), o melhor imunizante são os conventos e claustros. Prática muito comum entre famílias 

abastadas era justamente mandar as suas filhas para estudarem em colégios de freira em 

regime de internato, garantindo assim que pudessem “arranjar um bom marido” no futuro. 

CONSELHOS TERAPÊUTICOS – sem ela não se pode passar, e com a mulher é sumamente 
perigoso e difícil viver. Até hoje a melhor tática é usar Rinso para lavar diariamente a barriga do 
marido ou chicote para lavar o espinhaço da mulher. 

Este último trecho é um ato de louvor à violência contra a mulher, indicando-se como 

um Conselho terapêutico, uma vez que o homem enfrenta o paradoxo diário de não poder 

viver sem a mulher e ao mesmo tempo ser muito difícil com ela viver, o uso do chicote para 

lavar o espinhaço da mulher. É muito comum até hoje dizer-se de uma mulher que não se 

submete ao marido que lhe falta uma boa surra (em outros textos publicados na mesma época, 

a palavra usada para designar as agressões é justamente ‘surra’ – a qual evoca a ideia de 

castigo merecido e necessário, um corretivo). Aqui vislumbramos as palavras de Perrot (2016, 

p. 47-8), quando diz: “Dependente em seu corpo, ele pode receber ‘corretivos’, como uma 

criança indócil, pelo chefe da casa, depositário da ordem doméstica. ‘Quem ama castiga’. 

Bater na mulher é uma prática tolerada, admitida, desde que não seja excessiva”. 

Apesar de toda a descrição ser desqualificativa e expor uma série de estereótipos, 

preconceitos e até incitar à violência contra a mulher, Maryan termina a coluna de forma 

positiva:  
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Muito interessante, vocês não acham. É mais uma prova de que a mulher que todos procuram 
definir, pesquisar, explicar, mostrar as suas qualidades e imperfeiçoes, ainda é a mola mestra que 
movimenta o mundo. Motivo bastante para nos orgulharmos de sermos desse sexo feminino, o 
sexo frágil, porém mais forte do que qualquer força atômica; de andarmos com a cabeça erguida 
“MUITO MULHER, SIM SENHOR”, e nessa condição, continuaremos com a nossa conquista 
pelo mundo. 

 A frase em caixa alta (MUITO MULHER, SIM SENHOR) destaca-se das demais e, embora 

pretenda ser um grito de independência, realiza-se como um gesto de submissão. O segmento 

sim, senhor (que remonta a uma hierarquia disciplinar e de base militar) institui o lugar da 

fala: ela parte de baixo para cima, aceitando e mantendo a posição de subalternidade. 

Como vimos, os textos analisados revelam algumas contradições e ambivalências 

próprias de quem está procurando encontrar a sua voz, mas acaba por ecoar a voz do 

colonizador. Spivak diz que a “mulher como subalterna, não pode falar e quando tenta fazê-lo 

não encontra os meios para se fazer ouvir” (2010, p.15). Aqui talvez o problema engendrado 

fosse outro: Maryan tinha os meios para se fazer ouvir, mas não sabia o que falar. Parece que 

ela estava mais preocupada em “orientar” as outras mulheres, estabelecendo bases de 

sobrevivência na sociedade machista e patriarcal, do que propriamente dando vazão a voz 

feminina que procura, ao falar de si e por si, abrir espaços de existência na sociedade que não 

sejam aqueles impostos pela voz masculina.  

É o que se observa na publicação do dia 6 de maio de 1975, a qual reforça o sonho do 

casamento perfeito, como se todas as mulheres vivessem com o sonho matrimonial. Como a 

manchete trata acerca do mês das noivas, é necessário entender o porquê desta relação. Há 

algumas explicações para isso: primeiramente há que se considerar a hipótese de Maio ser o 

mês das noivas  para trazer boa sorte a mulher que se casa, por influência da Igreja Católica 

que considera maio como o mês de Maria e o mês das mães. 

Outra explicação para o título do mês das noivas é uma tradição antiga importada dos 

países do hemisfério norte, pois é o mês marcado pela primavera, a estação das colheitas, 

época importante para os costumes populares naquela parte do mundo, a chegada de maio é 

comemorada com muitas flores, em homenagem à natureza que refloresce e à primavera que 

por lá atinge a perfeição. Ao longo dos séculos, esses ambientes foram associados à 

celebração do amor no casamento relegado ao amor romântico. 

Além disso, o nome conferido ao mês de Maio é uma homenagem à deusa Maia, a 

deusa do calor vital, da sexualidade e do crescimento. Antes da era Cristã, o mês de maio era 

um mês de liberdade sexual, com o Cristianismo a adaptação do calendário e das celebrações 

procurou incorporar as festas pagãs dando nova roupagem a ela. Assim foi que o mês passou a 

ser atribuído à Virgem Maria e às celebrações da pureza encarnada no véu branco das noivas. 
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No ano de 1976 esse ideal de casamento permanecia visível nas publicações do 

matutino, haja vista a notícia abaixo. 

Figura 24 – Maio é o mês das noivas 

 
Fonte: Jornal Alto Madeira, 06 de maio de 1976, p. 5. Fotografado pelo pesquisador. 

 É possivel observar que o ideal e a manutençao de familia começãndo com o sonho do 

casamento e o desejo de felicidade. O texto configura-se enquanto um tutorial para que o 

ritual do casamento não conte com imprevistos. Das orientações apresentadas na lista, 

destacamos algumas: “Maquilagem: De preferência use tons suaves. Pintura demasiada não 

fica bem numa noiva”. Vale destacar que formamos imagens muito fortes em nossa mente a a 
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partir das relações que estabelecemos socialmente, de modo que esses padrões ficados se 

solidificam e se tornam símbolos culturais. A ideia de pureza associada à noiva é resultado 

das convenções estabelecidas em função de nossos costumes e crenças. Eestes símbolos se 

baseiam em estereótipos, que dependem de repetição para serem perpetuados – daí que os 

vestidos, as decorações, os penteados e as maquiagens de um ou outro casamento não 

apresentam significativas variações.  

 O trecho que trata sobre a lua de mel apresenta uma informação curiosa: sugere-se 

levar analgésicos.  

Leve para a sua lua-de-mel pouca bagagem. Uma saia, três blusas, um vestidinho, calças 
compridas e lingerie. Dois sapatos bastam. Num estojo à parte leve sua maquiagem, perfume, 
sabonetes etc. – e algumas píluas digestivas e analgésicas. Poderá precisar, quem sabe? 

 Embora o trecho não deixe explícito o porquê, inferimos que  além de uma 

preocupação que a mulher não sofra com a dor de cabeça ou outras durante a viagem, é 

importante que essa dor não incomode o parceiro e nem o prive de desfrutar os momentos da 

lua-de-mel por conta de indisposição da parceira. Levantamos essa suposição considerando a 

recomendação final que diz: 

O detalhe mais importante é se lembrar que é com mel que se apanham as moscas. Trate bem do 
maridinho que na certa será bem tratada. Seja compreensica e não exigente. E boa sorte! 

 O trecho final coloca toda a responsabilidade de êxito do casamento sobre a mulher, 

que deve apanhar a mosca usando o seu mel. Ademais, ao dizer que a mulher deve tratar bem 

do maridinho para ser bem tratada também culpabiliza a mulher por eventuais maus tratos – é 

recorrente que a mulher vítima de violência acredite que teve culpa, que motivou a ação de 

alguma forma ou que fez por merecer. No tópico a seguir, daremos especial enlevo às 

questões relacionadas à naturalização da violência contra a mulher, exemplificando como 

alguns casos foram apresentados pelo jornal Alto Madeira.  

3.5  A subjetivação pela domesticação e o amor pela dor: a naturalização da violência 
contra a mulher 
 

A relação entre os sexos e a posição da mulher na família e na sociedade em geral 

constituem um sistema de dominação patriarcal. Desta forma, debater sobre a violência contra 

a mulher implica compreender este assusto como uma forma de violência de gênero. Destarte, 

Diante dessa realidade, o conceito de gênero, entendido como construção social do 
masculino e do feminino e como categoria de análise das relações entre homens e 
mulheres, passa a ser utilizado para se compreender as complexidades da queixa. O 
uso da categoria gênero introduz nos estudos sobre violência contra as mulheres uma 
nova terminologia para se discutir tal fenômeno social, qual seja, a expressão 
“violência de gênero”. (SANTOS & IZUMINO, p. 148). 
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O conceito de violência de gênero abrange vítimas como mulheres, crianças e 

adolescentes de ambos os sexos. Na prática da função patriarcal, os homens detêm o poder de 

determinar a comportamento recebendo por vezes a autorização ou, pelo menos, tolerância da 

sociedade para punir o que se lhes apresenta como desvio. Embora as potenciais vítimas não 

busquem caminhos diferentes das normas sociais, a execução do objetivo de dominação e 

exploração advinda pelo homem exige que sua capacidade de mando seja marcada pela 

violência. É o que se observa no texto publicado no dia 14 de abril de 1978, o qual tem como 

manchete o enunciado “mulher ganha aviso prévio”. O fato de estar em uma fonte maior, 

como título do texto e na capa do jornal periódico já implica que a interpretação seja 

produzida em um certo sentido. Conforme o texto, no entanto, o que se observa é a expulsão 

de uma mulher da própria casa em que viviam. Vejamos: 

Figura 25 – Mulher ganha aviso prévio 

 
Fonte: Jornal Alto Madeira, 14 de abril de 1978, capa. Fotografado pelo pesquisador. 

Como vemos na figura acima, um dos motivos alegados pelo marido para expulsar a 

mulher de casa foi a falta de relações sexuais. O que impressiona é o despacho do juiz, 

segundo o qual seria necessário um aviso prévio, demonstrando uma certa aceitação da 

violência contra a mulher. Outra questão a ser analisada é a relação de trabalho, pois a mulher 

é vista como uma ajudante. É o que se observa a seguir: “Ela afirma que colaborava com as 

despesas da casa”, ou seja, o trabalho feminino é banalizado e inferiorizado encontrando 

respaldo no discurso machista e patriarcal. O trabalho feminino considerado como de menor 

importância é acatado pela sociedade em geral e, inclusive, por algumas mulheres que aceitam 

essa posição de subalternidade.  

Na década analisada, a violência doméstica é tão recorrente que passa a ser vista com 

naturalidade, de modo que mesmo as situações mais absurdas são tratadas de maneira 

simplória ou, até mesmo, em tom jocoso. Uma das situações mais corriqueiras nas páginas 

policiais da época diz respeito a agressões contra a mulher em função de o homem não aceitar 

o término do relacionamento. Um exemplo disso é a publicação feita na publicação dos dias 

25 e 26 de junho de 1978, intitulada “Ex-amante ficou eufórico”. Vejamos o texto: 
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Figura 26 – Ex-amante ficou eufórico 

 
Fonte: Jornal Alto Madeira, 25 e 26 de junho de 1978, p. 3. Fotografado pelo pesquisador. 

Uma das coisas que primeiro nos chama a atenção é a identificação ou não dos sujeitos 

envolvidos no fato narrado: a mulher (vítima) tem nome e sobrenome: Janete Coelho; o 

homem (agressor) é apenas um Antonio “de tal”. Além do nome completo, o texto inclui o 

endereço completo da vítima, não havendo qualquer preservação de sua imagem. Ao 

contrário, o Antonio de tal é apenas um ex-amante que pretendia a reconciliação. Não se sabe 

a procedência dele, o endereço ou sequer o nome completo. Ele é mais um “fulano de tal” que 

espanca a mulher sob a alegação de que ela “já tinha outro homem em sua vida”. A conclusão 

do texto satiriza a situação e diz que desse jeito o Antonio de Tal jamais terá a sua Janete de 

volta, desvirtuando o foco que deveria ser a agressão e quase dando um conselho sobre como 

o homem deve agir para ter a sua mulher de volta. Chamamos a atenção também ao uso do 

pronome possessivo ‘sua’, que promove a imagem de um pertencimento, de posse e 

propriedade.  

Em um país cuja herança escravocrata naturalizou a dor e os castigos físicos e cujo 

passado recente da ditadura militar imprimiu a ideia de que o “castigo corporal” era apenas 

uma ação disciplinar contra “aqueles que mereciam”, por serem “delinquentes”, 

“subversivos” ou “mal elementos”, a violência contra a mulher é tão natural que chega a ser 

vista como necessária por alguns ou então é justificada em função do comportamento da 

mulher, que “procurou” sofrer a violência ao cometer atos que poderiam ser considerados 
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como impróprios (atos que podem ser um suposto olhar, a escolha da roupa, o uso de um 

perfume ou batom ou  até mesmo o bom-dia dito ao passante na rua). Como pontua Perrot: 

Dependente em seu corpo, ele pode receber “corretivos”, como uma criança indócil, 
pelo chefe da casa, depositário da ordem doméstica. “Quem ama castiga”. Bater na 
mulher é uma prática tolerada, admitida, desde que não seja excessiva. Se os 
vizinhos escutam os gritos de uma mulher maltratada, não interferem. “O homem 
deve ser rei em sua casa” (2016, p. 48). 

 Dentre os vários casos de violência de gênero identificados nas publicações do jornal 

Alto Madeira, as figuras 28, 30, 31 e 32 chamam a atenção não apenas pela presença da 

palavra ‘surra’ (a qual, como já dito, atenua a agressão e dá a ela ideia de correção necessária, 

procedimento pedagógico), mas também pela trivialidade das situações e do motivo fútil5 ou 

torpe6 para a agressão. Mesmo quando não se trata de surra ou outra forma de violência física, 

vemos que a violência é uma constante, seja do marido sobre a mulher ou do pai sobre a filha, 

conforme podemos ver nas manchetes: Pai surra filha que usou “topless” (figura 28); Uma 

causa de anulação de casamento (figura 29); Mulher gestante levou surra porque atrasou o 

almoço (figura 30); Surrou mulher, jogou álcool e ateou fogo (figura 31); Surrou mulher que 

não aceitava ser maltratada (figura 32); Mulher foi baleada na costa porque não quis tomar 

banho (figura 33); Quase era morta porque deixou queimar o feijão (figura 34).  

Perrot (2006) salienta que essas surras, supostamente pedagógicas, eram usadas pelos 

homens tendo em vista cumprirem o papel que a eles era destinado: o de chefe da família e 

senhor de sua casa. Segundo a autora: “a quantidade de mulheres que apanhavam dos maridos 

era imensa. Bater na mulher e nos filhos era considerado um meio normal, para o chefe de 

família, de ser o senhor de sua casa – desde que o fizesse com moderação” (PERROT, 2006, 

p. 77). Um exemplo disso pode ser visto na figura 28, a qual apresenta uma notícia de um pai 

que surrou a filha pois ela usou “topless”. Vejamos a publicação: 

Figura 27 – Pai surra filha que usou “topless” 

 
Fonte: Jornal Alto Madeira, 08 de março de 1980, capa. Fotografado pelo pesquisador. 


5 Fútil é o motivo desproporcionado ou inadequado em relação ao crime cometido. Há uma grande desproporção 
entre a causa moral da conduta e o resultado operado no meio social. 
6 Torpe é o motivo moralmente reprovável, abjeto e desprezível. É moral e socialmente repudiado. 
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Conforme noticiado, a ação do pai – que “surrou, com fio de ferro de passar roupa a 

filha de 18 anos como castigo por ter ela passeado de “topless” – foi resultado do sentimento 

de vergonha que a filha o teria feito passar. Além da surra com fio de ferro, a filha “foi 

mantida presa em seu quarto por três dias, até que uma vizinha denunciou o fato à polícia”. 

Embora possa parecer um caso isolado, o uso de surras como castigos e correção é bastante 

presente na cultura brasileira. Um caso bastante parecido com este da notícia de 08 de março 

de 1980 (curiosamente o dia internacional da mulher), ocorreu em 2017 e foi noticiado por 

diversos veículos midiáticos, conforme trecho de um portal de notícias: 

Espancar uma menina de 13 anos, usando um fio elétrico, porque ela perdeu a 
virgindade com o namorado, é um “mero exercício do direito de correção“, 
considerou o juiz Leandro Jorge Bittencourt Cano, do Juizado de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher de Guarulhos (SP), ao absolver o pai de uma 
garota que assim o fez. 
Na decisão, o magistrado ainda afirma que as pancadas, que causaram ferimentos de 
mais de 20 centímetros nas costas da jovem, foram dadas com “moderação”. Já os 
cabelos tosados pelo genitor na mesma ocasião assim sofreram para “protegê-la” de 
confusões na escola.7 

Interessante ver a permanência das formas linguísticas para justificar a violência de 

gênero, classificando o ato bárbaro como “mero exercício do direito de correção“ e atenua o 

fato dizendo que as pancadas foram dadas com “moderação”. Como se não bastasse a 

violência física, o pai comete a violência simbólica “tosando” os cabelos da filha, alegando 

estar protegendo ela de confusões na escola. 

Como se vê, o discurso que associa violência à correção é bastante presente em nossa 

cultura, tornando legítimas as ações de agressão, pois elas se apresentam como necessárias 

para que o indivíduo indócil se submeta às ordens do chefe de família, acatando às 

determinações da cultura do patriarcado. 

Perrot (2006) também destaca o silêncio dos vizinhos diante de casos de violência 

doméstica, segundo ela “Tal comportamento era tolerado pela vizinhança, principalmente nos 

casos que as esposas tinham reputação de serem donas de casa ‘relaxadas’” (p. 77). A imagem 

de mulher como dona de casa vem seguida da ideia de higienização. Uma boa dona de casa 

cuida do lar, dos filhos e do marido, mantendo tudo limpo e em ordem – inclusive ela mesma 

que, apesar de todo o serviço doméstico que realiza, deve apresentar-se limpa e cheirosa ao 

marido, sob pena de ele se desagradar e deixá-la, como podemos ver na figura 29, abaixo: 

 

 

 


ESPANCAR filha com fio elétrico é direito do pai, considera juiz. Disponível em <https://goo.gl/kQqQog> 
acesso em 10 de dezembro de 2018. 
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Figura 28 – Uma causa de anulação de casamento 

 
Fonte: Jornal Alto Madeira, 26 e 27 de outubro de 1980, p. 9. Fotografado pelo pesquisador. 

Na figura 30 o título da notícia é “Mulher gestante levou surra porque atrasou o 

almoço”, apresentando já em sua estrutura linguística uma relação de causa e efeito por meio 

da conjunção consecutiva ‘porque’, atribuindo uma motivação para a ação do marido – aqui 

vemos a presença da ideia estereotipada de que a mulher deu algum motivo para a agressão, 

deixando de ser vítima para ser culpada. Vejamos o texto: 

Figura 29 – Mulher gestante levou surra porque atrasou o almoço 

 

Fonte: Jornal Alto Madeira, 12 de junho de 1980, p. 7. Fotografado pelo pesquisador. 

 No texto podemos observar que não há uma preocupação em preservar a identidade da 

vítima, mantendo o anonimato da mulher, a qual teve seu nome e endereço expostos, 

enquanto as informações do agressor ficaram em segundo plano, passando quase 
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despercebidas. O modo pelo qual esses crimes são noticiados evidencia a supremacia 

masculina e patriarcal. A forma de escrita, evidenciando sempre a mulher, prevalece em todos 

os noticiários sobre violência de gênero. Vejamos a figura que segue: 

Figura 30 – Surrou mulher, jogou álcool e ateou fogo 

 
Fonte: Jornal Alto Madeira, 17 de março de 1976, p. 3. Fotografado pelo pesquisador. 

 Na manchete em caixa alta o sujeito permanece oculto – surrou. Ao ser questionado, o 

agressor justifica a agressão dizendo que foi motivado pela vítima, pois ela (Tereza) “vivia 

reclamando porque ele chegava tarde em casa”. Assim 

Dependente em seu corpo, ele pode receber “corretivos”, como uma criança indócil, 
pelo chefe da casa, depositário da ordem doméstica. “Quem ama castiga”. Bater na 
mulher é uma prática tolerada, admitida, desde que não seja excessiva. Se os 
vizinhos escutam os gritos de uma mulher maltratada, não interferem. “O homem 
deve ser rei em sua casa” (PERROT, 2016, p. 48). 

 Esse entendimento de que a mulher fez por merecer e que a surra é um tipo de 

corretivo não é exclusivo dos homens, pois caso todas as mulheres tivessem a percepção de 

que essa é uma artimanha de culpabilização da vítima, o estereótipo deixaria de existir e as 

mulheres exigiram tratamento diferenciado. Entretanto, muitas mulheres apresentam esse 

discurso que não só justifica, mas endossa os atos de violência praticados contra a mulher. 

 No texto publicado em 06 de novembro de 1981 temos uma amostra de como a mulher 

é desacreditada quando denuncia o parceiro por violência doméstica, inclusive por aqueles 

que supostamente deveriam acolher e defender. O texto recebeu o título de “Surrou mulher 

que não aceitava ser maltratada” e a própria forma de organização textual já desloca a mulher 

do papel de vítima, para o de culpada: a primeira possibilidade de interpretação que é evocada 

diante dessa estrutura linguística é: se a mulher aceitasse ser maltratada, não teria sido 

surrada; logo, a culpa é dela. Ainda que isso implique um problema lógico pelo 

estabelecimento de um paradoxo, tende-se a atribuir a culpa para a mulher. Além disso, o 

texto coloca o agressor como uma pessoa desesperada e que não queria o fim do 

relacionamento – o que faz com que o leitor simpatize com o sofrimento dele. Em outra parte 

do texto, relata-se que o agressor acreditava que a mulher gostava das agressões – aqui vemos 

o estereótipo segundo o qual mulher gosta de apanhar. Vejamos o texto: 
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Figura 31 – Surrou mulher que não aceitava ser maltratada 

 
Fonte: Jornal Alto Madeira, 06 de novembro de 1981, p. 7. Fotografado pelo pesquisador. 

 Como vemos, os policiais não acreditaram muito na queixa da mulher, em função de 

que recebem muitas denúncias todos os dias. A punição aplicada ao agressor é um mero 

“susto”: ficar algumas horas para aprender a respeitar a mulher. Vale destacar que situações 

como essa realmente são bastante frequentes, porém, em muitos casos, a agressão não só 

continua como termina em casos de feminicídio. Na visão machista, a mulher posta como 

produto, não tem o direito de reclamar, pois 

Corpo desejado, o corpo das mulheres é também, no curso da história, um corpo 
dominado, subjugado, muitas vezes roubado, em sua própria sexualidade. [...] A 
gama de violências exercidas sobre as mulheres é ao mesmo tempo variada e 
repetitiva. O que muda é o olhar lançado sobre elas, o limiar de tolerância da 
sociedade e o das mulheres, a história de sua queixa. (PERROT, 2016, p. 77) 

 É notável a banalidade para efetuar agressões contra a mulher: tudo é motivo. E mais 

alarmante é perceber que os textos descambam para uma sátira, tendo seus fatos narrados em 

tom jocoso ou usando de expressões dúbias. Entende-se com isso não apenas que a violência 

contra a mulher é cotidiana, trivial, corriqueira, mas também que ela não é motivo de 

preocupação – algo como o dito “em briga de marido e mulher não se mete a colher”, que está 

presenta no imaginário social e coloca as ações de agressão como assunto privado, que não 

deve despertar interesse alheio. Assim é que diante de casos de agressões as pessoas ficam 

indiferentes. Desacreditada, a mulher transforma-se de vítima em culpada. No excerto a 

seguir, observamos o uso da voz passiva analítica “Mulher foi baleada...” deixando a mulher 

como sujeito da ação verbal. Nesse sentido pode-se observar que por mais que a mulher seja o 
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alvo da ação, ela é colocada como o centro. O agente da ação verbal fica oculto como se não 

pudesse aparecer na ação ou anula a ação masculina. 

Figura 32 – Mulher foi baleada na costa porque não quis tomar banho 

 
Fonte: Jornal Alto Madeira, 30 de abril de 1975, p. 3. Fotografado pelo pesquisador. 

 As notícias sobre violência doméstica se repetem diariamente nas páginas policiais do 

Alto Madeira. É o espaço do matutino que mais retrata as mulheres. Na imagem seguinte 

podemos observar mais uma notícia de violência doméstica em que a mulher é marcada como 

o núcleo da ação. Vejamos: 

Figura 33 – Quase era morta porque deixou queimar o feijão 
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Fonte: Jornal Alto Madeira, 13 de agosto de 1975, p. 3. Fotografado pelo pesquisador. 

 O abrandamento dos fatos ocorridos pode ser observado quando é relatado que a 

mulher espancada sofreu ferimentos leves, ou seja, a mulher mereceu o “corretivo”, pois não 

fez a sua obrigação. A desigualdade é estrutural, isto é, histórica e culturalmente a sociedade 

designa à mulher um lugar de submissão e de menor poder em relação ao sexo oposto. O 

desemprego, o alcoolismo, o ciúme, o comportamento da mulher, a vestimenta ou o jeito de 

praticar sua sexualidade, embora não sejam as causas, servem como justificativas socialmente 

admitidas para que as mulheres continuem a sofrer violência. Em outras palavras as mulheres 

têm sido vítimas de violências pelo fato se serem mulheres. 
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4 ENTRE LUTAS E CONQUISTAS: OS VELHOS E OS NOVOS ESTEREÓTIPOS 
 

4.1 As lutas por emancipação feminina e o surgimento de uma legislação referente à 
mulher 
 

4.1.1 O aborto e os métodos contraceptivos 

No Dicionário Crítico do Feminismo, ao apresentar o verbete “Aborto e 

contracepção”, Del Re (2009) assevera que um grande acontecimento para as mulheres no 

século XX foi o reconhecimento do direito de dispor de seu corpo. Apesar desse 

acontecimento, até este momento do século XXI muitas pessoas (homens e mulheres) ainda 

discordam que as mulheres (e apenas elas) tenham o direito de dispor de seus corpos 

conforme queiram e, para tanto, usam de argumentos religiosos ou da idealização de um 

conceito de família que tornem justificáveis atitudes opressoras, de dominação e subjugação. 

Segundo a autora, “em diversas regiões do planeta esse direito ainda não foi reconhecido” 

(DEL RE, 2009, p. 21) e, como é evidente nas práticas e discursos cotidianos, o Brasil é uma 

dessas regiões.  

Para sustentar o conceito que irá desenvolver em seguida (o de aborto), Del Re lança o 

seguinte questionamento: “Quem possui o poder de controle sobre o corpo feminino: o 

Estado, as autoridades religiosas, as corporações médicas, o chefe da família (marido ou pai) 

ou as próprias interessadas? É um ponto decisivo, pois se trata da autonomia das mulheres” 

(2009, p. 21).  

A respeito dos métodos contraceptivos, Del Re (2009) constata que na Europa 

Ocidental são vislumbradas mais semelhanças do que diferenças entre os países, apesar de o 

contexto legal ser mais variável. A reivindicação pelo direito ao aborto e ao acesso a métodos 

contraceptivos institui também um questionamento sobre a ideia de maternidade enquanto 

dever a ser cumprido por toda mulher.  
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4.1.2 Controle de natalidade e direitos reprodutivos 

 A Conferência Internacional sobre população e desenvolvimento, ocorrida na 

Plataforma de Cairo em 1994 foi decisiva e marcou uma evolução no que diz respeito aos 

direitos das mulheres, no tocante aos domínios do corpo e à capacidade de decidir sobre si. O 

capítulo II do texto integral do Relatório da Conferência Internacional sobre população e 

desenvolvimento apresenta os princípios sob os quais os participantes se orientaram para a 

redação do documento. Destes, em especial, destacamos o Princípio 4, o qual evidencia que 

O progresso na igualdade e equidade dos sexos, a emancipação da mulher, a 
eliminação de toda espécie de violência contra ela e a garantia de poder ela própria 
controlar sua fecundidade são pedras fundamentais de programas relacionados com 
população e desenvolvimento. Os direitos humanos da mulher e da menina são parte 
inalienável, integral e indivisível dos direitos humanos universais. A plena e igual 
participação da mulher na vida civil, cultural, econômica, política e social, nos 
âmbitos nacional, regional e internacional, e a erradicação de todas as formas de 
discriminação com base no sexo são objetivos prioritários da comunidade 
internacional. (PATRIOTA, 2004, on-line). 

 No relatório sobre a referida conferência, Patriota (2004, on-line) lembra que “Já nos 

anos 80, os movimentos de mulheres no Brasil reivindicavam um programa de saúde da 

mulher que contemplasse suas necessidades de saúde de forma integral e não restrito 

exclusivamente às dimensões de concepção e contracepção”. 

 Em uma das fases preparatórias para a Conferência, o Ministério das Relações 

Exteriores (MRE) instituiu um comitê nacional e organizou ações de consulta nacional, dentre 

as quais se destaca o Encontro Nacional Mulher e População: nossos direitos para o Cairo 

94. Do referido encontro participaram diversas organizações não governamentais feministas e 

nele foi elaborada a Carta de Brasília, a qual “reforçou princípios básicos, incluindo a não-

coerção, a saúde integral da mulher e os direitos sexuais e reprodutivos” (PATRIOTA, on-

line). Entretanto, essas eram reivindicações que datavam, no mínimo, de uma década, pois “Já 

nos anos 80, os movimentos de mulheres no Brasil reivindicavam um programa de saúde da 

mulher que contemplasse suas necessidades de saúde de forma integral e não restrito 

exclusivamente às dimensões de concepção e contracepção” (PATRIOTA, on-line). 

 Como se observa, a década de 1980 foi bastante profícua no tocante a uma 

potencialização das vozes que clamavam pelos direitos das mulheres. Uma das dimensões 

mais importantes dessa luta pelos direitos diz respeito aos direitos reprodutivos, os quais 

incluem, de acordo com Mattar (s.d., on-line), todas as pessoas, sejam elas homens, mulheres, 

transexuais, transgêneros ou intersexos. Entretanto,  

Uma vez que a reprodução ocorre nos corpos das mulheres, a reivindicação pelos 
direitos reprodutivos foi, e continua sendo, uma demanda das mulheres pelo controle 
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de seus próprios corpos, que estiveram, historicamente, sujeitos aos ditames de 
homens legisladores, médicos e representantes das Igrejas. (MATTAR, s.d., on-
line). 

 É claro que a maneira como se entende a reprodução afeta a sociedade como um todo, 

mas o direito de decidir como ocorre ou de que maneira os processos relacionados à 

reprodução devem ser conduzidos não pode partir de mentes masculinas, como tem 

acontecido historicamente. De acordo com Perrot (2016, p. 47), a mulher 

Dependente sexualmente, está reduzida ao “dever conjugal” prescrito pelos 
confessores. E ao dever de maternidade, que completa sua feminilidade. Temida, 
vergonhosa, a esterilidade é sempre atribuída à mulher, esse vaso que recebe um 
sêmen sempre fecundo. A esterilidade torna legítimo o ato de repudiá-las. 

A mulher é mais do que um corpo e seu corpo é mais do que um aparelho reprodutor. 

A vida das mulheres não pode ser definida pela sua capacidade de gerar outra vida, nem a 

promover a satisfação alheia. Os direitos reprodutivos relacionam-se a questões de saúde da 

mulher, mas ampliam o leque, pois não se trata exclusivamente do bem-estar e saúde física. 

Deste modo, vale destacar que 

O termo ‘direitos reprodutivos’ surgiu no I Encontro Internacional de Saúde da 
Mulher, realizado em Amsterdã, na Holanda, em 1984, substituindo, de maneira 
mais completa e adequada a denominação ‘saúde da mulher’ para expressar a ampla 
pauta de autodeterminação reprodutiva das mulheres. (MATTAR, s.d., on-line). 

 A autodeterminação reprodutiva das mulheres é uma perspectiva que se opõe o 

controle social e exercido pelo Estado como meio de dominação sobre o corpo das mulheres, 

principalmente no que diz respeito à sexualidade e a reprodução. Essa é a grande pauta 

feminina ainda no século XXI. 

4.2 A representação do feminismo no Alto Madeira 
 

Marcada pelas lutas dos movimentos feministas por direitos e igualdade de gênero a 

década de 1970 foi uma das mais importantes para as conquistas feministas. Nas mídias, as 

mulheres, até então, ocupavam espaço nas páginas de culinárias, vestuários e outras 

destinadas aos afazeres domésticos, ou seja, as mulheres deveriam saber cuidar da casa, do 

marido e dos filhos. Esta década foi tão importante para as lutas femininas, pois os papéis e 

espaços destinados às mulheres começaram a mudar e lentamente os valores alternaram-se. 

Neste sentido, HANRAHAN (2012) suscita que as normas sociais legitimam a subordinação 

feminina e frustra a perspectivas de mudanças institucionais para as mulheres. 

Feministas há muito reconhecem que desigualdade social e subordinação de gênero 
têm fortes sustentáculos culturais. A marginalização política e econômica das 
mulheres sempre foi sustentada, e legitimada, por noções culturais de sexo feminino 
e que relegam a mulher à esfera doméstica. O culto da domesticidade e da santidade 
da família, a noção das mulheres como nutridoras e não como líderes, e a ideia de 
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que a pureza das mulheres seria violada por sua entrada na esfera pública fornecem 
forte justificativa ideológica para a marginalização das mulheres (HANRAHAN 
2012, p.62). 

 Desta forma, a ideia propagada é de que há um lugar para a mulher, em geral relegado 

ao lar, onde a mulher exerce os papéis como mãe, esposa, dona de casa. No espaço midiático 

o retrato da mulher objeto é reverberado e repetido pela sociedade. Embora a partir da década 

de 1970 as lutas pelas políticas de igualdade de gênero tenham se intensificado, observamos a 

resistência a temas como o aborto, ou mesmo o divórcio. Assim, afetando e sendo afetado 

pela sociedade da qual o jornal faz parte, o que vemos é a persistência de um discurso 

conservador – revelado não só no que foi noticiado, mas na postura assumida pelo jornal 

diante dos fatos (possível de ser visualizada pela maneira como foi escrita a notícia e levando-

se em consideração que o texto materializa relações sociais e culturais). Vale lembrar que, 

além do papel histórico, as mídias funcionam como aparelhos ideológicos que permitem o 

controle social. 

 Embora em um contexto global, a luta das mulheres por seus direitos estivesse em 

expansão, no Brasil essas vozes foram silenciadas, haja vista o período militar. Levando em 

consideração esse contexto, a publicação do dia 23 de dezembro de 1975, chama a atenção 

por suscitar “o problema da ausência da mulher na vida político-administrativa do país”, 

levantado pelo I Encontro de Vivência e Atuação de Liderança Feminina e promovido pela 

ARENA em Manaus. Vale ressaltar que ARENA significa Aliança Renovadora Nacional, 

tendo sido criada em 1965 como um partido político, cuja finalidade era dar sustentação 

política à ditadura militar instituída a partir do Golpe de Estado, ocorrido em 1964. As 

constatações feitas pelo encontro apontam a inexistência de mulheres ocupando cargos 

políticos de maior envergadura – “as mulheres não têm uma só Governadora, nem Ministra de 

Estado, muito menos presidente de autarquia federal ou órgãos regionais, sequer Senadora”. 

Apresenta-se essa ausência das mulheres como opção delas, corroborando a suposta evidência 

de que mulher não gosta de política, não tem interesse em ocupar cargos ou, pior ainda, não 

tem competência ou preparo. Vejamos a figura 34, com a reprodução da matéria: 

Figura 34 – As mulheres do futuro 
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Fonte: Jornal Alto Madeira, 23 de dezembro de 1975, p. 7. Fotografado pelo pesquisador. 

Como vemos, o texto inicia pela manchete As mulheres do futuro, porém em seu 

interior retrata a “ausência das mulheres na vida político-administrativa do país”. Ou seja, as 

mulheres não tinham voz para representá-las e falar por elas.  No noticiário segue que “[...] 

apesar de constituírem já 38% da força ativa de trabalho no país e representarem 49% do 

eleitorado, as mulheres não têm uma só Governadora, nem Ministra de Estado, muito menos 

presidente de autarquia federal ou orgãos regionais, sequer Senadora”. Destaque-se que a 

locução ‘apesar de’ evidencia que por mais que exista a possibilidade de as mulheres 

escolherem seus pares para representá-las, a ausência delas na vida política continua. No texto 

sequer cita que a mulher poderia ser presidente da República. Isso pode ser explicado, 

segundo Del Priore (2015), pois “as mulheres eram tratadas apenas indiretamente como 

cidadãs, já que suas vozes só eram ouvidas por meio de interlocutores masculinos”.  

O que podemos supor diante dessa notícia é que se pretendia passar uma imagem da 

política como espaço plural e aberto a todas as pessoas interessadas, dando a entender que se 

não havia representatividade, isso era uma opção das próprias mulheres que se abstinham de 

participar da vida política. O texto apresenta como uma mudança de paradigma a indicação de 

nomes feminos feita por uma deputada de São Paulo (apesar de pretender ressaltar o feito, 

usa-se o artigo indefinido uma, não explicitando qual deputada se trata), apontada como sendo 
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uma “raridade no deserto de mulheres e ideias que é a vida brasileira”. Ao colocar a 

responsabilidade nas mulheres pela não-participação na política, neutraliza-se assim, também, 

o autoritarismo do momento político que o país vivia, sob forte regime militar. Ao contrário 

da apatia feminina que o texto publicado pelo jornal sugere,  

Grupos de mulheres conseguem criar um novo estilo de reflexão, de mobilização, de 
debate frente aos tradicionais parâmetros da cultura sindical. Conseguem também, 
aos poucos, penetrar nos vértices das estruturas de representação tradicionalmente 
ocupados por homens, nas diretorias das organizações sindicais, partidos políticos, 
associações, comitês, etc. (DEL PRIORE, 2015, p. 645). 

 É importante salientar que os movimentos feministas estavam à frente de debates não 

só políticos, mas de liberdade dos seus corpos. Além das conquistas obtidas com os métodos 

de controle da natalidade, especialmente com a pílula anticoncepcional, muitas ações cujo 

enfoque incidia sobre os direitos sobre os próprios corpos, como as campanhas para a 

legalização do aborto eram frequentes no Brasil e no mundo. Embora a matéria veiculada em 

28 de janeiro de 1975 aparente apresentar essa luta de maneira positiva, a escolha pela palavra 

‘liberar’implica que o leitor mais conservador já se esquive da compreensão do tema. Ao 

indicar que a campanha feminista pretende “liberar aborto” o texto propaga a falsa ideia de 

que, uma vez legalizado, as mulheres frequente e indiscriminadamente realizariam o ato, 

criando um repúdio sobre o tema e impedindo que se compreenda a fundo a questão relativa 

ao direito das mulheres sobre seus corpos. Vejamos a publicação: 

Figura 35 – Começa na Itália campanha feminista para liberar aborto 

 
Fonte: Jornal Alto Madeira, 28 de janeiro de 1975. Fotografado pelo pesquisador. 

  A interrupção de gravidez era considerada um crime desde 1830, ou seja,  aborto já 

era praticado pelas brasileiras há pelo menos dois séculos. Nesse período, quem provocasse o 

aborto em uma gestante tambem poderia ser condenado a cinco anos de trabalhos forçados. 

No  ano de 1890, um novo código penal estabelecia pena para a mãe que abortasse: cinco 
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anos de prisão. A partir  de 1940, lei vigente até os dias atuais,  baixou essa pena para até três 

anos. Mas as lutas pela liberdade sobre seus corpos continuam. Bueno (2016, p. 199) afirma 

que 

A liberdade básica do mundo é a liberdade da mulher. Uma raça livre não pode 
nascer de mães escravas. Uma mulher acorrentada não pode escolher, mas dão a 
medida do que é a escravidão para seus filhos e filhas. Nenhuma mulher pode 
chamar-se livre se não possuir e controlar seu corpo. Nenhuma mulher pode chamar-
se livre até que ela possa escolher conscientemente se ela vai ou não vai ser uma 
mãe. 

 Ainda, de acordo com Bueno (2016) o problema do controle de natalidade surgiu 

diretamente a partir do esforço do espírito feminino de libertar-se da escravidão. Essas 

conceitos apontam para o fato de que  

[...] é dever da mulher, bem como seu privilégio lançar mão dos meios de liberdade. 
O que quer que os homens possam fazer, ela não pode fugir da responsabilidade. 
Foi-se o tempo em que ela tinha sido privada da oportunidade de cumprir essa 
obrigação. Ela agora está emergindo de sua impotência. [...] Outros podem ajudar, 
mas ela e só ela pode libertar-se. 

 
 Desde 1976 as lutas para um referendo, como aconteceu com o divórcio, na Itália, 

mulheres do mundo inteiro lutam pela liberdade de seus corpos. Entendem que a situação 

ainda é preocupante e que deveria haver a descriminalizaçao do aborto, pois milhares de vidas 

(feminida) são perdidas com abortos em condições insalubres ao recorrer às clinicas 

clandestinas.  

Assim, Bueno (2016, p. 224) à medida que as mulheres se liberaram da mística 

feminina da domesticidade, o mito da beleza invadiu esse terreno perdido, expandindo-se 

enquanto a mística definhava, para assumir sua tarefa de controle social faz com o feminismo 

carregue o estigma (má fama) e estereótipos, seja por preconceito ou desconhecimento – para 

tanto, muitas mulheres temem o rótulo de ser chamada de “feminista”. Devido a isso, os 

estereótipos de que as mulheres que defendem a causa são, necessariamente, lésbicas, não se 

depilam e odeiam homens.  

No entando, para ser feminista, é necessário,  fundamentalmente, esperar que homens 

e mulheres tenham os mesmos direitos e sejam tratados igualitariamente. Ser feminista não 

está relacionado à orientação sexual, tampouco à forma de se vestir. Bem como, não supõe 

aversão aos homens – esse é o conceito do termo “femismo”, que não é sinônimo de 

feminismo. Feministas podem ou não ser casadas (com homens ou com mulheres), podem ou 

não ter filhos (e lutam justamente para ter essa escolha respeitada). Feminismo é tarefa 

constande de saber olhar para as outras. 



140 
 

E o patriarcado faz questão de reforçar esses estereótipos, principalmente por meio das 

mídias. É o que podemos obervar na publicação do matutimo, na qual médicos levantam a 

polêmica – neste caso, médico, sujeito homem, posição de destaque na sociedade – de que 

feministas são sujas e que estariam espalhando sujeiras pela cidade. Nesse sentido, muitas 

publicações com o objetivo de descaracterizar as lutas feministas foram evidenciadas. É o que 

podemos observar na publicação do dia 30 de abril de 1976. Segue a imagem: 

Figura 36 – Feministas: A sujeira é deles! Hippies: Gostamos de piolhos! 

Fonte: Jornal Alto Madeira, 30 de abril de 1976, p. 4. Fotografado pelo pesquisador. 
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 Aqui observamos o reforço esteriotípico e endossado por uma figura importante da 

sociedade, o médico. Vejamos o texto: 

Um medico belga, diretor do Serviço Social do Ministério da Saúde Pública daquele país declarou 
que a proliferação de pulgas e piolo em Bruxelas é consequencia do movimento de libertação 
feminina, pois as mulheres descuidam dos seus afazeres e, vai dai o aparecinto desses insetos tao 
nocivos. 

 Como vemos, a publicação realiza-se pela indicação de um problema social sem 

relevância com fatos feministas. Embora não haja uma conexão, o machismo arraigado na 

sociedade (o qual perdura até os dias atuais) busca associar a imagem feminina com 

estereótipos que subjugam a mulher e até a ridicularizam para diminuir a importância de suas 

lutas pela autoregulação de seu corpo e por direitos iguais. Ainda na mesma publicação, 

observamos a imposição do patriarcado no que tange a autonomia feminina: a aceitação da 

emancipação feminina está travestida na manutenção do autoritarismo que relega à mulher ao 

desempenho dos afazeres domésticos, tomados como sua única e exclusiva obrigação. “A 

mulher moderna têm todo o direito de se emancipar, mas não deve se esquecer dos seus 

afazeres domésticos e limpar bem sua casa, para evitar o perigo do surgimento de insertos 

nocivos.”, além de dar satisfação sexual (dar, pois a mulher não tinha o direito de sentir 

prazer). Muitas das vezes, o trabalho produtivo da mulher é visto como secundário em relação 

às funções de mãe e de dona de casa e como subsidiário ao trabalho do homem, considerado o 

provedor da família. (PINSKY, 2014).  

 Outro espaço que historicamente tem sido negado às mulheres é o da política e mesmo 

quando elas ocupam esses espaços há sempre algum descrédito ou veiculação de ideias 

preconcebidas que promovam um desmerecimento dessa ocupação. Vejamos o  texto a seguir: 

Figura 37 – Mulheres tendem para a esquerda 

 
 

 

Fonte: Jornal Alto Madeira, 15 de junho de 1976, p. 6. Fotografado pelo pesquisador. 
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 O texto, desde o título até o desfecho, retrata a situação da mulheres italianas no 

cenário político que se mostra aberto às novas questões de gênero colocadas em pauta como 

movimento feminista. Destaca as mudanças de postura das mulheres que passam a exercer o 

direito ao voto com autonomia e levando em consideração suas próprias necessidades e 

anseios.  

Conforme expressão usada no texto do Alto Madeira as mulheres deixam de ser uma 

“flor na lapela”, ou seja, deixarão de votar simplismente no candidato que o marido ou a 

igreja manda para pensar no “problema feminino” e em candidatos que possam encontrar 

soluções para ele. Além de evidenciar essa ruptura no que diz respeito ao voto, o texto 

também destaca que mulheres passaram muito tempo confinadas no papel de esposas ou 

sendo tomadas como inúteis politicamente. 

Vale destacar que a mudança de comportamento aparece na publicação alinhada a uma 

perspectiva política de esquerda – o próprio título do texto é “Mulheres tendem para a 

esquerda” e os dois últimos parágrafos apresentam referências ao partido comunista. Embora 

o contexto do texto não coloque pejorativamente nem o feminismo, nem os movimentos ou 

perspectivas de esquerda (ou sequer o partido comunista), o que vemos frequentemente é uma 

estereotipia em relação a essas representações de modo que deixem de ser movimentos que 

buscam soluções para questões sociais para serem vilões cujas ações visam implodir as 

tradicionais estruturas da sociedade. 

O texto apresentado na figura 39 funda-se na contradição, em um movimento que gera 

desconfiança com relação ao sucesso do ano identificado como sendo o ano das mulheres. O 

descrédito decorre da impossibilidade de identificar mulheres que julgam com sendo o 

“melhor ano” e aquelas que consideraram como sendo o “pior ano”.  

Mais do que isso, o parágrafo encerra-se dizendo que o ano “foi melhor do que coisa 

nenhuma”— o que, antes de ser considerado sob um viés positivo é uma negaçao sobre a 

importência dele. Ser melhor do que coisa nenhuma é passar quase despercebido, por pouco 

não foi um ano em branco para as mulheres. Vejamos o texto: 
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Figura 39 – Valeu a pena? 

 
Fonte: Jornal Alto Madeira, 17 de janeiro de 1976, p. 2. Fotografado pelo pesquisador. 

 Além disso, apresentam-se dois grupos distintos: o das organizadoras (que julgam 

1975 como o melhor ano) e o das feministas (para quem o ano foi o pior) – dando a entender 

que as feministas não tiveram um papel ativo na data. Vejamos o primeiro parágrafo: 

Para suas organizadoras, foi o melhor dos anos: para algumas feministas, o pior. Mas para a 
amaioria das mulheres que estivera, de uma ou de outra forma, envolvidas no acontecimento, o 
Ano Internaciona da Mulher (1975) “foi melhor do que coisa nenhuma”. 
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 No segundo parágrafo do texto chamam a atenção os adjetivos ulilizado com vistas a 

instaurar uma certa representação do sujeito mulher. Se por um lado o principal evento foi 

uma ‘ruidosa conferência’, por outro lado, nela as mulheres traçaram um “ambicioso plano de 

ação para 10 anos”. Os adjetivos ‘ruidosa’ e ‘ambicioso’ contribuem para a projeção que faz 

parte do imaginário sobre a mulher: um sujeito que fala muito e, ao mesmo tempo, quando se 

junta com às demais é um sujeito pouco pragmático, muito idealizador, utópico e sonhador 

(cujo plano ambicioso seria pouco tangível). Vejamos o segundo parágrafo: 

O Ano Internacional da Mulher foi marcado por seminários, conferências, assembléias e passeatas 
no mundo inteiro, mas principalmente pela reidosa conferência na Cidade do México. Ali, um 
ambicioso plano de ação para 10 anos teve a aprovação do plenário de 1 mil 200 delegadas. 

 A questão pragmática (posta em suspenso quando o plano de ação foi chamado de 

ambicioso) volta ao texto no final do terceiro parágrafo, após elencar atividades consideradas 

como pertencentes ao âmbito do debate (artigos em jornais e revistas, documentários em 

televisão) encerra a pergunta: “E os resultado práticos?”. Vejamos: 

Um ano de muito debate, acompanhado de uma enxurrada de artigos de jornais e revistas, além de 
documentos de televisão. Publicidade não faltou. E os resultados práticos? 

 Vale destacar que o termo ‘debate’ e as associaçoes a ele feitas (publicaçao na mídia 

em geral) reiteram a midia anteriormente enunciadas sobre a “ruidosa conferência” e que 

constitui o imaginário da mulher que muito fala e pouco faz. Isso é comprovado pela pergunta 

que encerra o trecho. Embora o quarto parágrafo inicie com o enunciado  “o Ano foi um 

sucesso completo”, logo em seguida apresesenta uma opinião totalmente contrária: “Foi 

irrelevante. Modificou tanto a situaçao da mulher quanto o dia das mães modificou a mãe”. 

Vejamos o trecho: 

“O Ano foi um sucesso completo”, diz Helvi Sipila, secretária assistente para Assuntos de 
Desenvolvimento Social  e Humanitário da ONU, e organizadora do evento. Uma opinial 
totalmente contraditória a de Karen Decrow, presidente da Organização Nacional para Mulheres: 
“Foi errelevante. Modificou tanto a situação da mulher quanto o Dia das Mães modificou a da 
mãe”. 

 Como podemos ver, há um fluxo de contradições no texto e é nesse movimento de 

sentidos que o jogo de poder se constitui. No quarto parágrafo, como vimos, há duas posições 

de sujeito divergentes e esse movimento é repetido nos parágrafos que dão sequência ao texto. 

Conforme podemos ver a seguir: 

“Claro que foi um sucesso”, diz Jill Ruckelshaus, presidente da Comissão Nacional Americana de 
Observação do Ano Internacional da Mulher. “Foi um ano em que as mulheres começaram a 
desenvolver planos de ação, a organizar agendas nacionais de trabalho”. 

Para Betty Friedan, tudo era perfeitamente dispensável, pelo menos nos Estados Unidos. “Houve 
uma dispersao de energias que poderiam ter sido melhor utilizadas na luta pelo reconhecimento 
legal da igualdade de direitos”. 
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“Foi uma das maiores coisas que a ONU já fez em toda a sua história”. Angie Brooks, 
representante permanente da Libéria na ONU. “Forçou a atenção para injustiças que vêm sendo 
praticadas”. 

Elizabeth Reid, que chefiou a delegação australiana à reuniao do México, discorda: “Só serviu 
para aumentar minha esperança”. 

 Conforme podemos observar, há a manutenção da contradição que no quarto parágrafo 

havia sido manifesta pelas expressões ‘sucesso completo’ X ‘irrelevante’. O mesmo ocorre 

com os enunciado: “Claro que foi um sucesso” (5º parágrafo) posto em confronto com “tudo 

era perfeitamente dispensável” e “havia uma dispersão de energias” (6º parágrafo). Nova 

oposição é vista entre os enunciados “uma das maiores coisas que a ONU já fez em toda a 

história” e “forçou a atenção para injustiças” (7º parágrafo) e “só serviu para aumentar minha 

desesperança”. 

 As contradições evidenciadas ao longo dos parágrafos supracitados são sistematizados 

na frase que inicia o nono parágrafo: “Sucesso ou fracasso, vários fatos marcantes registram-

se durante o ano”. Em seguida passam a ser narrados os fatos considerados marcantes e dentre 

eles não há nenhum fato que indique alguma possibilidade de fracasso. Vejamos: 

Sucesso ou fracasso, vários fatos marcantes registraram-se durante o Ano. Margaret Thatcher foi 
eleita para a liderança do Partido Conservador na inglaterra, a primeira mulher a alcançar esse 
posto. Carla Hulls, secretária de Habitaççao e Desenvolvimento Urbano, tornou-se a primeira 
mulher a ocupar uma pasta ministerial nos estados unidos, nos ultimos 20 anos. Junko Tabei, do 
Japão, esdalou o Monte Everesr, a primeira mulher a conseguir esse feito. Wlizabeth Domitien foi 
também a primeira mulher a alcançar o posro de Primeiro-Ministro na África, assumindo o 
Governo da República Centro-Africana. 

 Como se vê, há uma mudança na forma pela qual o discurso se manifesta. No lugar 

das contradições são arrolados feitos significativos de mulheres ao redor do mundo. O nono 

parágrafo indica ações individuais operadas por mulheres em diferentes campos/áreas. No 

décimo e décimo primeiro parágrafos a ênfase recai sobre indivíduos para apresentar 

importantes mudanças sociais para as mulheres. Vejamos: 

Na Inglaterra, as mulheres libertaram-se de muitas de suas amarras tradicionais. Uma lei, aprovada 
dias atrás, garante salários iguais entre os sexos, para trabalhos iguais. Outra, proíbe a 
discriminação do sexo no trabalho e na vida social, em geral. 

No México, a constituição incorporou artigos declarando a igualdade dos sexos perante a lei. Na 
Colômbia, um grupo de advogadas liderados por Josefina de Lmeyda, assessora da Presidência da 
República, organizou um plano de ação, com projetos de pesquisas sobre o regime de bens no 
casamento, adoção, crianças abandonadas e participação feminina no desenvolvimento. Na India, o 
departamento de Previdência Social organizou um plano de ação feminino, que preconiza 
assistencia jurídica e educação gratuita para mulheres, e proteção às mulheres abandonadas. 

 Considerando a maneira pela qual o texto se desenvolve após o nono parágrafo, 

podemos inferir tratar-se de uma contradição intrínseca, haja vista que os enunciados 

pertencem a uma mesma formação discursiva e a contradição não é terminal, não há 

exatamente uma oposição entre termos. O que ocorre é que o enunciador utilizou de duas 
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maneiras diferentes de formar enunciado (e, no caso em questão, de reproduzir falas), tendo 

em vista confrontar posições de subjetividade. Deste modo, percebemos que a contradição foi 

utilizada como um procedimento estratégico do dizer, no qual, mais importante do que a 

identificação da contradição é a percepção de que o texto funciona como um espaço de 

dimensões múltiplas, cujas oposições não devem ser desconsideradas, mas descritas. 

Conforme Foucault (2008, p. 175), a formação discursiva não é uma continuidade, mas “um 

espaço de dissensões múltiplas um conjunto de oposições diferentes cujos níveis e papéis 

devem ser descritos”.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O caminho que percorremos ao longo deste estudo permitiu-nos compreender a 

presença de discursos de subalternidade e a manifestação da estereotipia em enunciações 

sobre a mulher presentes em textos publicados no jornal Alto Madeira (Porto Velho – RO), 

entre 1975 e 1985. Nosso objetivo geral foi identificar a presença de estereótipos e de 

discursos de subalternidade nos textos publicados no Alto Madeira no período referenciado 

anteriormente, tendo em vista discutir as relações autoritárias. Por meio da identificação da 

fixidez manifesta por meio dos estereótipos nossa análise pretendeu constituir uma crítica 

acerca dos padrões de conduta e comportamento estabelecidos para homens e mulheres. Além 

disso, acreditamos ter sido possível apontar caminhos para a transformação dos paradigmas 

estabelecidos e que definem a feminidade e a masculinidade em nossa sociedade. 

Considerando que a constituição dos sujeitos e a fixação da identidade feminina 

correspondem a uma questão política, ética, social e filosófica, o trabalho por nós 

empreendido serviu para que nós, sujeitos sociais, pudéssemos repensar nossa participação 

nas diferentes esferas da sociedade, permitindo-nos estabelecer relações entre a subjetividade 

do outro e o nossa de modo a respeitar as semelhanças e as diferenças que nos constituem 

enquanto singularidades. 

Os perfis traçados nos textos constituem determinadas imagens de sujeito e instituem 

modos de ser, agir, comportar, cuidar de si – os quais constituem regimes de verdade. Fica 

claro que as representações discursivas das subjetividades de gênero feminino atendem a 

determinadas forças ideológicas e estão radicadas sob um aparato de saber/poder.  

 Ao pontuar nossas considerações finais, somos instados a lembrar de Perrot (2016) 

quando ela afirma ser impossível a existência de uma história que desconsidere as mulheres. 

Todavia, apesar de a história das mulheres, em seu conjunto abarcar um longo período de 

tempo, a história registrada e contada é relativamente atual. Com o passar dos anos, a história 

das mulheres alterou-se e de um lugar de mera submissão, passamos a ver mulheres 

exercendo ativamente papeis sociais, exigindo o controle de seus corpos, lutando pela 

liberdade de ser e existir, principalmente no espaço público e não apenas no espaço privado. 

Atualmente a história das mulheres tornou-se uma história do gênero, o que passou a integrar 

o masculino – não há como discutir o modo como as mulheres são vistas e representadas 

socialmente sem pensar na contraparte das representações e do estereótipo que são os homens. 

Neste ínterim, também lembramos de Louro (2012), para quem a compreensão sobre o lugar e 

as relações de homens e mulheres em uma sociedade se construiu socialmente sobre os sexos. 



148 
 

Nesse sentido, a análise empreendida permitiu-nos perceber os estereótipos e discursos 

de subalternidade que fazem parte de um processo de constituição do imaginário sobre a 

subjetividade feminina. Conforme pudemos observar ao longo do trabalho, as enunciações 

sobre a mulher nos diferentes textos publicados no Alto Madeira operam na construção de 

uma representação do perfil feminino, construindo determinadas imagens de sujeito e 

instituindo modos de ser, agir, comportar, cuidar de si – os quais constituem regimes de 

verdade. 

Pudemos observar, a partir das análises dos textos selecionados, que aquilo que se 

apresenta como próprio de um determinado gênero (em especial, o feminino) vai muito além 

de uma aparente bipolaridade de sexos e resulta de um misto de componentes culturais. Deste 

modo, evidenciamos que os textos veiculados no jornal exercem papel importante na 

difusão/fixação de performances comportamentais desejáveis à mulher — bem como do 

rechaço àquelas tidas como inadequadas ou próprias aos indivíduos do sexo masculino. 

Constatamos também, por intermédio das leituras realizadas as quais sustentaram as 

análises operadas, que as relações sociais resultantes dessa aparente naturalização de 

comportamentos femininos e masculinos são estabelecidas a partir de uma forte e clara 

dominação masculina e de regime heteronormativo que institui um padrão de masculinidade 

dominante e de uma feminilidade subalterna e subjugada. Essa masculinidade dominante faz 

com que sexo e gênero sejam associados de maneira imediata e inequívoca, acarretando a 

construção de um modelo hegemônico de homem e de mulher – negando, por conseguinte, 

tudo que não se encaixa na dicotomia homem – mulher/feminino/masculino. 

Essa falsa dicotomia tornada verdade pela repetição via estereótipo contribui para a 

instituição/naturalização de papéis sociais. Deste modo, fica evidente que o gênero é uma 

categoria construída social e culturalmente, a qual constitui as relações sociais baseadas na 

suposta bipolaridade. É importante salientarmos que essa lógica binária exclui o que nela não 

se encaixa, evitando qualquer equívoco e, assim, revela-se como uma norma social que rege 

os corpos e regula os comportamentos. Essa norma social funda-se numa ideia linear de corpo 

– gênero – desejo (o qual é determinado pelo órgão sexual que justificaria certas ações 

masculinas como instintiva. 

A estereotipia de gênero funda regras e papéis diferenciados para homens e mulheres, 

conforme comprovamos pelas análises dos textos constitutivos de nosso corpus. Essas regras 

de gênero desencadeia a segregação em grupos (homens/mulheres) bem como a designação 

de tarefas específicas (mulher limpa a casa/homem lava o carro) e o desempenho de papéis 

sociais (mulher é mãe e dona da casa, homem é o provedor e independente). A estereotipia de 
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gênero, portanto, faz parecer natural a “preferência” por certas temáticas, a “escola” por certo 

tipo de esporte de parceiros e a forma de vivencia da sexualidade, o uso de roupa e a 

adequação de comportamentos e atitudes e percepções. 

Apesar de avanços legais e mudanças culturais que abriram o leque dos direitos das 

mulheres (graças ao movimento feminista e a luta por direitos iguais ente homens e mulheres) 

os textos evidenciam que ao longo de uma década de publicações a representação da mulher 

pouco foi alterada, prevalecendo os estereótipos e formas fixas que sustentam um lugar de 

subalternidade. 

Destarte, devemos lembrar que não só os textos publicados no jornal Alto Madeira 

sustentam esses estereótipos e discursos de subalternidade, mas é próprio da cultura ocidental 

de maneira geral essa hierarquia entre os gêneros. Ademais, essa hierarquia não se estabeleceu 

recentemente, mas possui uma longínqua existência que não é possível datar. 

Essa tradição tornou-se tão natural que, para muitos, é inquestionável. A concepção de 

papéis sociais diferentes é aceitar socialmente sob a ideia de que é natural que assim seja. A 

naturalização dessas relações apaga a história e oculta o jogo de poderes que produz e difunde 

“verdades”. Além disso, essa concepção de papéis destinados a homens ou mulheres gerou 

uma simplificação que desencadeou os estereótipos de gênero. Conforme as análises 

operadas, o caráter redutor na representação da mulher é evidente. 

Desta feita, conforme nosso estudo demonstrou, os estereótipos de gênero 

correspondem a padrões, de modo que são representações generalizadas e investidas de valor 

social, a partir das quais distribuem-se papéis e identidades sociais que designam homens e 

mulheres, indicando o que eles podem/devem ser ou fazer. Como vemos, por meio de 

estereótipo ocorre um “fechamento” nos modos de se constituir enquanto uma subjetividade. 

As enunciações sobre a mulher que foram por nós analisadas ao longo de nosso estudo nos 

levaram à comprovação de nossa hipótese inicial, qual seja: de que, nas diferentes 

enunciações, existe uma forma sujeito predominante que aparece como evidente, una, clara e 

precisa. Essa forma fixada historicamente impede o afloramento de outras, criando o efeito de 

um sujeito centrado e indiviso e dando a impressão de falar em uníssono. Porém, a análise 

detalhada mostrou momentos nos quais outras posições apareceram através de lapsos ou 

deslizes involuntários, revelando a heterogeneidade dos sujeitos enunciadores. 

Enfim, podemos dizer que mesmo os discursos que aparentam ser uma ruptura aos 

estereótipos culturalmente instituídos são apenas simulações de igualitarismo e servem 

também ao interesse de preservação de uma certa representação. Isso porque a ambivalência é 

necessária para sustentar a aparente natureza dos constructos sociais. 
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