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ABSTRACT: Based on Pêcheux’s theoretical framework, this article deals with the 
discourses about the way woman has been represented. Our study is organized around 
the representations that the readers of women’s magazines make of themselves, of the 
feminine figures present in the magazines, and of the magazines properly.  
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0. Introdução 

 
A escolha por trabalhar com discursos a respeito de revistas femininas como 

fonte básica de pesquisa justifica-se por dois fatores: o primeiro, por entendermos a 
revista feminina como um espaço de reprodução e manutenção do sistema sócio-
econômico-político e ideológico. O segundo, pelas muitas possibilidades que as revistas 
oferecem de corresponder aos interesses e aspirações de seu público alvo no que diz 
respeito às representações sociais veiculadas. Analisar os discursos a respeito dessa 
mídia permitiu-nos verificar a maneira como os sujeitos atuam em um processo de 
ação/reação diante das ideologias que fazem parte do processo de representação, 
reprodução e transformação social. 

A partir de um corpus formado por entrevistas e questionários, organizamos 
nosso trabalho em torno do discurso das leitoras de revistas femininas e das 
representações que elas constroem. Amparamo-nos na perspectiva teórica da Análise de 
Discurso (AD), cuja concepção de discurso pressupõe sua relação com a exterioridade. 
Levamos também em conta as posições discursivas criadas pelas revistas femininas para 
os sujeitos discursivos.  

 
 

1. Fundamentação Teórica 
 
O sujeito quando fala retoma sentidos que afetam o modo como ele significa 

em uma determinada situação discursiva. Suas palavras se ligam a uma memória do 
dizer, a um saber discursivo, o qual Pêcheux (1975:162) denominou de interdiscurso.1 
Pela definição de Pêcheux, entendemos que o interdiscurso diz respeito a um processo 
de incorporação constante de algo que já foi dito antes, em outro lugar, em outros 
momentos históricos, mas que tem um efeito sobre o dizer do sujeito e, 
conseqüentemente, sobre suas representações. Assim sendo, as palavras dos sujeitos não 
são unicamente deles. Elas significam pela história e pela língua, filiam-se a outros 

                                                 
1 Para o autor, o interdiscurso refere-se à memória discursiva e ideológica que se 
encontra presente no momento da construção de um discurso. 
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dizeres, a partir de um já-dito que sustenta esse dizer. Pêcheux (1975) afirma que a AD 
vai trabalhar a noção de que todos os enunciados são constituídos por pontos de 
deslocamento que oferecem lugar à interpretação. Esta, por sua vez, não pode ser 
qualquer uma, pois sofre a determinação da ideologia. Assim, por haver uma injunção a 
significar, o sujeito está sempre em atividade de interpretação, porém ao interpretar o 
faz em condições de produção específicas, acreditando que os sentidos estão nas 
palavras. Esta crença faz com que ocorra o apagamento das reais condições de produção 
e faz, também, com que a interpretação, ou o sentido das palavras, apareça como único 
e verdadeiro. 

Na sua relação com o simbólico o homem não pode evitar a interpretação. O 
homem é um ser interpretativo, afirma Hall (1997b). Em função disso, ele está 
continuamente interpretando, mesmo que não perceba. Cabe-nos, como analista de 
discurso, reconhecer na materialidade discursiva de nosso corpus, os vestígios dos 
processos de significação e interpretação aí inscritos, com vistas à compreensão de 
quais representações estão sendo construídas e como elas regulam a conduta dos 
sujeitos.  

Sob a perspectiva da AD, a representação produz sentidos nos discursos em 
contextos sócio-históricos e ideológicos. Por serem resultantes de convenções sociais, 
os signos não podem ser fixados. Por serem arbitrários, estão sujeitos à história. A partir 
dessa relação, a AD entende a representação como uma forma de atribuição de sentidos 
fortemente ligada às relações de poder. A esse respeito, lembramos que Lull (2000:161) 
afirma que a lista de agentes sociais de poder que dependem das representações para 
intensificar ou fazer com que seus discursos sejam relevantes não exclui ninguém. De 
acordo com o pensamento do autor, “todas as fontes de influência social dependem de 
formas simbólicas para alavancar seu poder”. E, na continuação, diz que, nesse sentido, 
todo esse poder simbólico “se conecta com e ativa os atenuados domínios da ideologia, 
da arte e da cultura”.  

Funcionando como um veículo ideológico de construção de conhecimento, a 
revista feminina marca sua presença na arena de lutas pela imposição de significados 
aos diferentes grupos sociais. Inferimos que ela pode ser considerada um artefato 
cultural que trabalha a produção e o consumo de seus “ textos” na tentativa de impor 
uma regularidade de conduta a um determinado grupo social – o das mulheres.  

Em toda interação pessoal e social há a produção e troca de significados que 
ajudam a estabelecer regras e convenções pelas quais a vida social é governada. É 
através da representação, como forma de conhecimento ou de significação produzida em 
um determinado momento histórico que nós representamos o outro e nos representamos 
como sujeitos. Visto dessa maneira, Lull (2000:162) afirma que “ o poder simbólico é 
exercido por quem transmite e por quem interpreta as mensagens em um campo 
relativamente aberto de significação”.  

Lembramos que a revista feminina, entendida como um “ evento comunicativo” 
(Fairclough)2 , é uma prática representativa de outras práticas sociais. Em função disto, 

                                                 
2 De acordo com Fairclough (1995), toda e qualquer instituição produtora de “ textos” 
(escritos ou falados, sons ou imagens) voltados para a comunicação de massa, é 
considerada um evento comunicativo. 
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está sujeita às pressões econômicas, políticas e culturais e, portanto, tem caráter 
ideológico. A especificidade da revista é informar, mas, ao informar está, também, 
constituindo sujeitos, posicionando-os, estabelecendo relações e interagindo com o 
sistema social. Essa interação é negociada através de textos e do público leitor por meio 
de uma relação dialética. Da mesma forma, as representações não são interpretadas 
uniformemente, nem os sujeitos estão aprisionados pela mídia. Há resistências por parte 
do público leitor quanto às representações veiculadas, às práticas e aos padrões de 
comportamento estabelecidos para a audiência. Na complexa relação entre ideologia, 
poder e mídia a audiência exerce um papel fundamental no processo social de 
comunicação. 

De acordo com a AD, o trabalho da ideologia é o de exatamente dissimular sua 
existência, de fazer parecer ao sujeito que este é livre em suas escolhas. Desta forma, o 
sujeito não está dissociado do trabalho da ideologia. Esse não tem liberdade total de 
interpretar as coisas da forma que quiser. Embora tenha a possibilidade de fazer certas 
escolhas, essas são fortemente influenciadas pelo poder das mídias, as quais promovem 
determinadas ações para suas audiências, já com propósitos claros em mente. Deste 
modo, certas interpretações são encorajadas podendo resultar em uma previsão das 
interpretações e das ações do sujeito, o que reforçará práticas ideologicamente 
dominantes.  

Para Orlandi (1999), pela análise do funcionamento da interpretação de um 
objeto simbólico é possível perceber os outros sentidos que ali estão e como eles se 
constituem. É pensando os discursos das sujeitos-leitoras de revistas femininas como 
objetos simbólicos produtores de sentido que buscamos compreender como esses 
discursos estão já constituídos pelo discurso das revistas femininas. Para tanto, 
procederemos à análise do movimento das palavras e dos sentidos. Dela resultam as 
marcas das posições assumidas pelos sujeitos do discurso, as representações que 
constroem e o lugar que atribuem ao outro. 

 
2. Análise 

 
Com o intuito de exemplificar o modo de funcionamento desses discursos, 

apresentamos a seguir a análise de algumas formulações que nos permitem verificar, por 
um lado, o modo como esses discursos fazem circular determinadas representações 
sobre a mulher por meio da própria representação dessas sujeitos-leitoras como leitoras 
de revista feminina e, por outro, pela possibilidade que as sujeitos-leitoras têm de fazer 
deslocamentos, o surgimento de um conflito entre os padrões de feminilidade sugeridos 
pelas revistas femininas e a vida real das leitoras.  

A análise da materialidade lingüística das formulações analisadas levou-nos a 
identificar que os discursos das sujeitos-leitoras funcionam pela presença de quatro 
modos de dizer e de sentidos ambivalentes. 

A formulação abaixo é representativa do modo de dizer crítico.Vejamos: 
  
 
(1)  A idéia mais importante que retrata esse artigo é o fato que se a pessoa não 

se sente bem com o visual, ela, com determinação, pode mudar, porém, 
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essa atitude deve ser uma conclusão dela própria e não uma imposição da 
sociedade. 

Verificamos no exemplo acima, a coexistência de dois sentidos que se 
contrapõem: a imposição da sociedade e a isenção da revista. Por meio desse modo de 
dizer instaura-se uma crítica à forma como a sociedade impõe padrões de beleza e de 
comportamento às mulheres. Entretanto, ao mesmo tempo em que a sujeito-leitora alerta 
para essa imposição, ela reforça esses mesmos valores. Ao retratar, a revista reforça os 
padrões impostos, ou seja, se coloca a serviço dessa imposição.  Esse discurso, que 
critica a sociedade pelas imposições que esta faz às mulheres, especificamente, vem, de 
forma contraditória isentar a revista. 

O segundo exemplo, trata-se do modo de dizer imparcial, o qual confirma o 
acima exposto. 

  
 
(2) A revista só mostra o que está na moda, ou seja, o que a sociedade impõe. 
  .  
 
Este modo de dizer demonstra a maneira pela qual as sujeitos-leitoras isentam 

as revistas femininas de qualquer responsabilidade por essa imposição, representando-as 
como veículos neutros. Tal avaliação positiva não leva em consideração o fato de que a 
revista é uma instituição que também constrói discursos e propaga ideologias – os 
mesmos discursos e ideologias que a sociedade ao mesmo tempo constrói e reproduz.  

O cosmos das revistas femininas gira em torno de dois pólos: o ideal de 
feminilidade, marcado pelo discurso de que a beleza é fundamental, e a posição da 
revista em relação às leitoras. O trabalho de definição da feminilidade, além de estar 
estreitamente ligado ao consumo, está, também, ligado à beleza.  Em função dessa 
relação, por volta de 1950 as revistas femininas introduziram a mensagem de que beleza 
era tão natural quanto essencial à feminilidade. Ser feminina passou a ser sinônimo de 
ser ou estar bela. Esse discurso, por nós denominado de discurso da aparência, faz parte 
de um “ já-dito” que circula em nossa sociedade e que veio sendo reformulado de acordo 
com o contexto econômico, político e histórico de cada época.  

Essa caracterização de feminilidade ligada à aparência pode ser vista de forma 
bastante evidente nas formulações exemplificadas abaixo.  

 
 
(3)  O artigo discute o mito do corpo perfeito, fruto da sociedade moderna 

consumista que valoriza a aparência, desprezando a essência.  
 
(4) Os comportamentos sociais encontrados nos artigos são a discriminação 

pela sociedade. As pessoas olham muito a aparência.  
 
(5)  Há razão para esses artigos serem publicados, pois é uma revista feminina 

onde mulheres, na sua maioria vaidosas, querem sempre estar a par de 
notícias que envolvam comportamento e às vezes se identificar com esses 
artigos.  
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A ênfase na aparência é uma forma de discriminação social que as sujeitos-

leitoras, de sua posição de mulher, questionam. As sujeitos-leitoras avaliam 
negativamente a sociedade que, segundo elas, é consumista, produz mitos e discrimina. 
Na visão delas, não é a revista que faz isso. Esta apenas discute ou apresenta essas 
questões aos leitores. Com suas afirmações, as sujeitos-leitoras autorizam a revista a 
disseminar os mesmos valores e práticas que são valorizados pela sociedade. A revista é 
representada, nessas formulações, como um veículo necessário para se atingir os 
parâmetros de feminilidade ideais propostos e esperados pela sociedade.  

Ao analisarmos o corpus nos deparamos com o fato de que concomitantemente 
aos modos de dizer exemplificados anteriormente, outros dois modos de dizer 
funcionam nos discursos das sujeitos-leitoras: o modo de dizer contestador e o modo de 
dizer reprodutor. Pelo primeiro, as sujeitos-leitoras contestam as definições articuladas 
pelas revistas. Pelo segundo, as sujeitos-leitoras afirmam a maneira pela qual elas 
reproduzem as práticas que elas mesmas criticam.  Observemos as formulações abaixo: 

 
 
(6)  A mulher representada na revista [...] na realidade, no dia-a-dia não existe. 

É mentira... aquilo lá é maquiagem pura, porque não existe. Elas são 
perfeitas. Tudo é perfeito. Agora, olha no dia-a-dia. Ta vendo? Então ... é 
diferente. Quem não quer ser igual a elas? 

  
(7)  Lá eles mostram aquela modelo perfeita, [...], mas que foge o dia-a-dia em 

que a gente vive. Todo mundo quer seguir as regras... se tornar aquilo né? 
 
 
A partir desse dizer, podemos identificar duas representações distintas: a 

representação da mulher “ perfeita” fisicamente e a representação da mulher “diferente”, 
cuja forma física não está ajustada ao modelo. A primeira diz respeito à mulher como 
ela é representada pelas revistas femininas. A segunda, à mulher representada na figura 
da própria sujeito-leitora.  

O que vemos, nas formulações feitas por esses enunciadores, é a expressão de 
uma reação ao conteúdo ou ao modelo de feminilidade apresentado pelas revistas. Ao 
representar esse modelo de feminilidade como “ mentira” ou como algo que “ foge da 
realidade”, os enunciadores se colocam na posição-sujeito de contestadores e afirmam 
sua posição contrária a esse modelo, a essa prática de aliar beleza ao ideal de 
feminilidade. Entretanto, contraditoriamente, desejam reproduzir esse modelo ao 
formularem  “ Quem não quer ser igual a elas?” e “todo mundo quer... se tornar aquilo”. 

A contestação é dirigida à revista por apresentar uma representação idealizada 
da mulher, a qual não corresponde à realidade das leitoras. Apesar de contestarem 
claramente o modelo de feminilidade focado na beleza física, as sujeitos-leitoras não o 
rejeitam. Ao contrário, expressam o desejo de adotá-lo. Esse desejo acaba legitimando 
as revistas a propagarem esses modelos. Mais do que a expressão de um desejo, as 
sujeitos-leitoras concordam com as revistas femininas na medida em que reproduzem 
exatamente os mesmos discursos e as mesmas práticas encorajadas pelas revistas. Sua 
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opção coexiste com a opção oferecida pela revista. Desse modo, reproduz as práticas e 
os mesmos discursos criticados anteriormente. 

Complementando o que afirmamos acima, a formulação a seguir é um exemplo 
evidente do modo de dizer reprodutor, através do qual as sujeitos-leitoras reproduzem 
os discursos e as práticas sugeridas pelas revistas femininas além de reconhecê-las como 
fonte de inspiração.  

 
(9) Eu quero ver as coisas que têm a ver particularmente com o universo 

feminino. A gente precisa ter essa literatura específica pra gente porque 
tem muita coisa sobre a gente mesmo que a gente não sabe. [...]A revista 
feminina consegue captar melhor o que a mulher pensa, o que a mulher 
acha e transmitir aquilo para aquelas mulheres que têm dúvidas sobre um 
determinado assunto.  

 
Por meio desse modo de dizer claramente reprodutor, a sujeito-leitora 

demonstra seu desejo de participar desse mundo feminino explorado pelas revistas e de 
atingir os modelos oferecidos. Assim o fazendo perpetua a reprodução do discurso das 
revistas e as representa como um veículo portador de uma verdade inquestionável.  
 
RESUMO: Baseado na perspectiva teórica de Michel Pêcheux, este artigo versa sobre 
os discursos a respeito da forma como a mulher vem sendo representada. Nosso estudo 
está organizado em torno das representações que as leitoras de revistas femininas 
constroem para si mesmas, para as figuras femininas presentes nas revistas e para as 
revistas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: discurso; representação; revistas femininas; significados 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
FAIRCLOUGH, N. Media Discourse. New York: Edward Arnold, 1995. 
HALL, S. Representation: Cultural Representations and signifying practices. London: 
SAGE Publications/The Open University, 1997a. 
________ The Centrality of Culture: Notes on the cultural revolutions of our time. In: 
THOMPSON, K. (1997) Media and Cultural Regulation. London, Thousand Oaks & 
New Delhi: SAGE Publications, Edited by The Open University, 1997b, Cap.5, p.207-
238. 
LULL, J. Media, Communication, Culture – a global approach. New York: Columbia 
University Press, 2000.  
ORLANDI, E. P. Análise do Discurso: Princípios e Procedimentos. Campinas, SP: 
Pontes, 1999. 
PÊCHEUX, M. Semântica e discurso. Uma crítica à afirmação do óbvio. Tradução Eni 
Orlandi (et. al.). Campinas: UNICAMP, 1975 (edição1997). 
 

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 1187-1192, 2004. [ 1192 / 1192 ]


