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RESUMO 

 

Esta dissertação analisa a representação feminina na mídia. Para dar início a este percurso, um 

estudo sobre como o gênero se inscreve no espaço e tempo social é proposto e revela o modo 

como o corpo carrega em si reflexos de uma sociedade patriarcal.  Sob esta perspectiva, uma 

breve linha histórica da representação feminina na mídia é traçada e investiga de que modo a 

mulher é representada nos meios de comunicação, em especial, nas revistas femininas. A obra 

teatral e jornalística de Nelson Rodrigues, bem como a importância da figura da mulher em 

sua vida particular, também é estudada, em uma tentativa de compreender as influências do 

processo criativo de suas personagens. Por meio da Análise do Discurso, levantam-se 

reflexões acerca de como o discurso pode influir nas práticas representativas dentro e fora do 

jornalismo. Dividido em dois momentos distintos, o estudo examina, na primeira etapa, as 

crônicas que constituem o consultório sentimental de Nelson Rodrigues, sob o pseudônimo de 

Myrna, na década de 1950. Na segunda fase, faz uma leitura sobre o atual modo de 

representar mulheres de destaque na contemporaneidade. A análise revela quais são os 

anseios, desejos e aspirações femininas e discute se são amplamente contemplados pela mídia 

na qual se inserem.  

Palavras-chaves: Nelson Rodrigues, representação feminina, gênero, discurso, mídia. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation analyzes the female representation in the media. To start its course, a study 

about how gender goes into social space and time is proposed and reveals the way the body 

carries on itself the reflexes of a patriarchal society. Under this perspective, a brief historic of 

female representation in media is traced and investigates how women are presented in 

communication vehicles, specially, in female magazines. The dramatic and journalist work of 

Nelson Rodrigues, as the importance of women figures in their private lifes, are also studied, 

in an attempt to understand the influences on the creative process of his characters. Through 

the Discourse Analysis, it is intended to raise consciousness about how the speech can 

influence in the representative practices in and out journalism. Through Discourse Analysis, 

rises consciousness about how the speech can influence in the representative practices in and 

out journalism. Divided in two distinctive moments, the study examines, in its first step, the 

chronicles that compose Nelson Rodrigues' sentimental collection, under the alias Myrna, in 

the 1950's. In its second step, it studies the actual way of representing prominent women 

nowadays. The analysis reveal what are the feminine yearnings, desires and aspirations and 

discuss if they are covered by the media in with they're in. 

 

 

Key-words: Nelson Rodrigues, female representation, gender, discourse, media. 
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PREÂMBULO 

 

Sou mulher. E por assim ser, sou afetada – antes e depois de nascer – por ações, 

sansões e sensações que caminham lado a lado com o meu ser mulher. Sou mulher branca e 

acadêmica e, por me sentir atravessada por este meio, tenho o dever de promover, além de 

discussão teórica, uma reflexão social de ser e estar nesta condição.  

O processo acadêmico foi um período intenso, de efervescência política e 

florescimento pessoal. Neste caminho, conheci teóricos, linhas de pensamento, participei de 

disciplinas, grupos de pesquisa e ativismo. E, devido a este percurso, lugares de desconforto e 

incômodos surgiram. Inevitavelmente.  

Minha pesquisa, inicialmente, visava falar de Nelson Rodrigues e sua produção 

sentimental no jornalismo. A angústia e a incerteza permeavam as aulas do mestrado. O 

tempo corria e nós, discentes, ansiávamos e temíamos na mesma intensidade achar o tão 

esperado problema de pesquisa. No meio deste processo, fomos atravessados por uma forte 

onda conservadora que assolou o país. Sofremos um golpe, não somente em Brasília. 

Sentimos também as conquistas sociais das minorias e o direito à educação inclusiva sendo 

golpeadas duramente. Assistimos ao jornalismo definhar a fim de enaltecer interesses 

privados e políticos. Choramos a morte de um distrito, de um rio e de doces sonhos. Ao 

despertar para todas estas questões, acordamos para o cenário no qual estávamos envolvidos. 

Sobrevivemos a uma greve e vimos de perto a resistência estudantil. 

Dentro de mim, algo mudou. Percebi pulsões mais fortes, anseios mais urgentes. 

Encontrei no feminismo, na militância, nas rodas de mulheres e nas oficinas sobre gênero 

aquele brilho no olhar e aquele fôlego que há muito me faltava. A qualificação foi um 

momento decisivo nesse sentido. Enquanto o objeto de estudo ainda ganhava contornos, uma 

pergunta da banca examinadora me intrigou: “Por que Nelson?”. Foram longos dias em busca 

desta resposta.  

“Conheci” o Nelson Rodrigues no Teatro e foi amor à primeira vista. Nos seis anos em 

que estive nos palcos, sempre reverenciei o seu trabalho como dramaturgo. Na graduação em 

Jornalismo, pude desdobrar suas facetas jornalísticas em meu trabalho de conclusão de curso. 

No mestrado, não foi diferente. Era como manter acesa em mim a chama da arte. Uma 

memória bastante afetiva ocorreu-me durante uma aula da disciplina de Metodologia de 

Pesquisa em Comunicação. Em um exercício preliminar, cujo objetivo era traçar preferências 

de estudo aliados à personalidade, deparei-me com o questionamento: “Qual é a coisa mais 
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importante que você já fez na vida?”. No auge dos meus 22 anos, eu sabia bem que aqueles 

seis anos entre coxias e palcos transformaram-me de maneira incomparável. Contudo, esta 

resposta não mais atendia à indagação da banca examinadora. O amor pelo teatro e, por sua 

vez, toda memória afetiva que Nelson Rodrigues trazia consigo, já não era mais suficiente 

para continuar minha pesquisa. 

Descobri que minha admiração por Nelson Rodrigues era, na verdade, uma adoração 

por suas personagens femininas, tão cheias de desejos e donas de si. O que me fascinava em 

sua narrativa era a mulher e não o autor.  

Neste entremeio, a pesquisa tomou outros rumos. Lembro-me da enorme alegria em 

descobrir, enfim, o problema de pesquisa. Entre as dores e delícias que o meio acadêmico nos 

reserva, deparei-me com a questão da representação. Todavia, era impossível falar de 

representação feminina e cegar-me aos fatos que se atropelavam frente ao tempo presente. Era 

impossível não atentar-me ao ataque jornalístico sofrido por uma mulher que ocupava o cargo 

mais alto no país. Era impossível não se contorcer ao ver representações inexpressivas que a 

mídia nos fazia engolir sobre a mulher ideal. Era impossível continuar a produzir ciência sem 

consciência de todo este processo.  

Quando percebi, minha dissertação havia se transformado. E, para mim, ela floriu. 

Pesquisar Comunicação e Temporalidade é perceber as tessituras do tempo em torno das 

relações de poder. Se o discurso é a arma mais poderosa para quem deseja medir forças, é a 

ele a quem devemos recorrer. Não havia como falar do tempo, sem falar do que me move, 

uma vez que o discurso é a palavra em movimento. Da mesma maneira, não era cabível falar 

do que me movia sem dizer sobre as minhas novas (ou recém-descobertas) paixões e pulsões. 

Afinal, sou pesquisadora e tenho a doce utopia de ir até o fim do mundo para solucionar não 

somente os problemas de pesquisa, mas também os anseios de quem, no meio do percurso, 

existiu, resistiu e se tornou mulher.  
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INTRODUÇÃO 

 

Primeiramente, esta é uma pesquisa feminista e progressista. Buscamos, ao longo 

desta dissertação, reavaliar os valores do passado, da civilização em sociedade, do 

crescimento econômico e tecnológico a partir de uma perspectiva inclusiva e humanizada. 

Acreditamos que o conhecimento científico e acadêmico têm como ponto inicial as hipóteses, 

dúvidas e incertezas que permeiam nossos mais sinceros incômodos enquanto indivíduos. 

Assim, buscamos não apenas responder o problema de pesquisa proposto, mas também 

reafirmar o que nos move na condição de sujeitos.   

O campo da Comunicação é provocador. Isso porque seus pilares são constituídos de 

forma a se interligarem entre si e com o mundo, em uma dinâmica autêntica e universal. Essas 

características fazem com o que os estudos sobre a área sejam abrangentes, inovadores e 

representativos, no que concerne aos anseios do pesquisador.  

Dissertar sobre os processos de produção de sentidos e a participação da Comunicação 

na configuração da temporalidade é falar sobre a vida como ela é. Percorrer do tempo social à 

sua influência na crítica nos discursos é, também, reconhecer as mais variáveis formas de 

existir e resistir em sociedade. É ter discernimento para saber que nenhuma prática 

comunicacional está desvencilhada de uma cultura, política, economia e experiência coletiva e 

particular que as influencie. É poder enxergar com clareza e concisão através do reflexo do 

espelho e do véu que encobre a suposta imparcialidade. 

A mídia se aninha gentilmente neste emaranhado de pluralismo discursivo e lutas pelo 

poder para que deles façam seu substrato. Seus processos de produção de sentidos voltam-se 

às tentativas de produzir um discurso ágil e fácil que defenda seus próprios interesses, 

mascarados, por vezes, pela própria liberdade de expressão. É neste entremeio que devemos 

questionar os papeis sociais instituídos e a força da representação da mídia, em especial à 

figura da mulher. Neste sentido, é necessário rever a reprodução dos discursos e como isso 

afeta quem se quer atingir ou representar. Todavia, significativas mudanças na prática 

comunicacional só poderão decorrer da necessidade de um jornalismo mais humanizado, 

pautado em conceitos como a alteridade. Essas divagações acerca da práxis podem soar 

utópicas, mas são idealizações de um mundo irreal que, tangíveis ou não, merecem o olhar 

acadêmico.   

Sob esta perspectiva, o estudo propõe uma reflexão acerca das representações femininas 

nos conteúdos produzidos pela mídia em determinados tempos e espaços. A análise encontra-
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se, assim, ancorada na contextualização de certas narrativas jornalísticas sobre o papel da 

mulher em dois momentos específicos: no período entre as décadas de 1950 e 1960 e no 

cenário contemporâneo. A primeira fase pode ser demonstrada na curiosa sessão de 

correspondências sentimentais escritas por Nelson Rodrigues sob um pseudônimo feminino: 

Myrna. A coluna alimentava-se de cartas redigidas ao jornal por leitoras (em sua grande 

maioria) a fim de expor problemas pessoais e receber aconselhamentos amorosos. As 

respostas, escritas por Nelson Rodrigues, eram publicadas originalmente em O Diário da 

Noite, na sessão “Myrna escreve”. Posteriormente, uma parte deste material foi selecionada 

por Caco Coelho, dando origem ao livro “Não se pode amar e ser feliz ao mesmo tempo”, 

composto por 44 crônicas sentimentais de Nelson Rodrigues.  

Inicialmente, trabalhou-se, aqui, na identificação das representações femininas mais 

comuns nas crônicas selecionadas de Nelson Rodrigues. Esse exame foi feito por meio de 

quadros analíticos, todos reforçados por um cruzamento de aproximações e distanciamentos 

presentes nos textos analisados. A exterioridade destas representações, ou seja, todo o 

contexto histórico e sociocultural que as envolvem são essenciais para entender, por exemplo, 

o machismo verificado em vários conteúdos publicados no passado e, também, no presente. 

Para discutir a segunda fase, situada na contemporaneidade, foram escolhidas produções 

para um exercício de contraposição ao discurso encontrado a partir da análise das crônicas 

sentimentais. As semelhanças e diferenças encontradas embasam reflexões sobre a evolução 

do discurso midiático em abordagens centradas na figura feminina. Um dos casos mais 

emblemáticos relativo ao assunto é a hashtag #BelaRecatadaEDoLar. A campanha, que 

ganhou proporções nacionais, surgiu em meados de maio de 2016 como um protesto contra 

uma publicação da Revista Veja1.  

O objetivo, nesse percurso, é propor outras reflexões sobre a prática jornalística, uma 

vez que a trajetória histórica da imprensa voltada para o feminino revela o modo como as 

produções promoviam uma educação moralizadora voltada para as leitoras. Um exemplo 

disso são as revistas que, segundo Buitoni (2009), eram uma espécie de amiga, conselheira e 

confidente da mulher – uma característica ainda observada na relação do público feminino 

com esse dispositivo na contemporaneidade. Na prática, essas revistas incitavam valores tidos 

                                                 
1
 A revista publica, em edição especial no dia 18 de abril de 2016, um perfil de Marcela Temer, então vice-

primeira dama da presidência da república, como estereótipo da mulher ideal. O título da publicação, “Bela, 

recatada e do lar”, sugeria que Marcela era plena por suas escolhas, encontrando no seio familiar sua maior 

realização. Instantaneamente, os usuários da internet que não se sentiram representados por tal afirmação, em sua 

grande maioria mulheres, apropriaram-se do título da matéria, convertendo-a para o formato de hashtag, 

utilizando imagens que contradiziam o estereótipo implantado pela publicação.   
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como ideais no desempenho dos papéis sociais femininos, corroborando a manutenção de 

determinados arquétipos sociais, já que havia o intento de promover uma educação feminina, 

ditando costumes e condutas a serem seguidas nas práticas cotidianas.  

Para tanto, é preciso compreender, primeiramente, os conceitos de espaço e tempo uma 

discussão que se dará aqui a partir das obras de Harvey (2008) e Foucault (2009a), momento 

em se darão as abordagens sobre a presença feminina ligada à própria anatomia, 

funcionalidade e autonomia do corpo, também defendidas por Foucault (1988, 2009b). A 

ideia é situar o gênero no espaço, tempo e lugar – segundo Beauvoir (2008), Bourdieu (2002), 

Butler (2003) e Saffioti (2015) – além de suscitar questões relativas à representação feminina 

nos campos social e midiático, elucidadas por Goffman (1985), Becker (2007) e Buitoni 

(2009). A análise do discurso, teorizada por Pêcheux (2014); Orlandi (2001) e Brandão 

(2012), será aplicada para identificar as estratégias que atravessam essas narrativas, clareando 

não só os objetos da pesquisa, mas todo o panorama que os envolve e que os gerou. Como o 

objetivo é analisar como se dão as representações femininas nas crônicas de Nelson Rodrigues 

– e se essas representações dizem sobre a forma como a figura da mulher é construída pela 

mídia na contemporaneidade –, é necessário estudar os fatores que interligam essas 

representações.  

Na contemporaneidade, iremos observar as narrativas jornalísticas fundadas na 

representação feminina emergente em meados da primeira década dos anos 2000, em plena 

abertura do milênio. Esse exame revela as nuances do jornalismo praticado na atualidade, com 

potencial renovado de transformação social a partir da emergência de novas inquietações, 

agregadas às novas tecnologias e formatos discursivos. 

Sob esta perspectiva, esse trabalho é dividido em três partes: As mulheres e o tempo 

social, O universo rodrigueano e as Análises. Desta forma, os capítulos serão trabalhados 

dentro de uma grande área que os rege. Na primeira parte, encontra-se o primeiro capítulo, 

dedicado às mulheres no espaço e tempo social. Neste momento, serão abordados os conceitos 

de espaço e tempo, bem como a própria constituição do sujeito mulher, as tecnicidades de ser 

mulher e quais são seus reflexos sociais, por meio do dispositivo corpo. No segundo capítulo, 

o universo feminino será transposto para o campo da comunicação, e irá operar por meio de 

uma linha do tempo capaz de demonstrar os caminhos percorridos pela mulher e sua 

representação na mídia brasileira até a contemporaneidade.  

A segunda parte desta dissertação é reservada ao universo rodrigueano. A abordagem 

situa as mulheres no tempo e no contexto social em que Nelson viveu. Trabalha, desta forma, 



20 

 

 

 

as aspirações e os desejos do autor no processo de criação das personagens femininas para 

colunas de jornal e também para o teatro. Mulheres reais marcam essa trajetória, como 

observa Ruy Castro (1993), assim como são discutidas também, aqui, as criações ficcionais 

femininas do autor para o teatro em 16 peças, além do surgimento dos pseudônimos 

femininos Suzana Flag e Myrna. 

As análises compõem a terceira parte do estudo. Este será o momento em que o corpus 

– a coluna sentimental de Myrna e as matérias jornalísticas da atualidade – será examinado, 

por meio da Análise do Discurso. Neste processo, procuramos compreender de que forma os 

anseios, desejos e aspirações da mulher são representados nos anos dourados e também no 

presente. Esse ponto é fundamental para compreender a imagem que Myrna constrói das 

mulheres de sua época e questionar se, sessenta anos depois, as demandas femininas 

reverberadas pela mídia – bem como as representações da mulher nesse universo – mudaram.  

O interesse, aqui, é examinar em que isso altera a forma de se pensar a representação 

feminina na mídia. Algumas considerações centrais são trabalhadas posteriormente nas 

considerações finais, em um esforço para que sejam oportunizadas novas possibilidades de 

reflexão em torno do papel da mídia no universo feminino em tempos de rompimento de 

fronteiras e inauguração de mundos digitais e virtuais.  
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PARTE 1: AS MULHERES E O TEMPO SOCIAL 

1 MULHERES NO ESPAÇO E TEMPO SOCIAL 

 

Falar dos papeis desempenhados e sobre a representação atribuída às mulheres na 

sociedade é falar, intrinsecamente, da constituição e percepção social de espaço e tempo. 

Essas definições não apenas dizem sobre escalas e medidas capazes de dimensionar os pilares 

básicos da vida, mas elucida tessituras que compreendem o âmago das mutações do ser, a 

configuração das relações de forças e poder, bem como sua representatividade no meio em 

que se insere.  

É importante ressaltar que, para cada cultura, existe uma visão predeterminada e 

tomada como certa acerca do espaço e tempo social.  Essas configurações são influenciadas, 

por vezes, pela geografia, estado político, ação da natureza, ideologias, etc. Mas, como 

classificar ou medir algo que está tão presente no cotidiano que chega a se tornar 

imperceptível? A verdade é que se atribui ao espaço e ao tempo o status óbvio de senso 

comum. Parte-se do pressuposto de que estas particularidades sociais pertencem ao núcleo das 

coisas dadas como certas e imutáveis. Mas, afinal, o que é o tempo ou o espaço? 

 

 

1.1 O espaço e o tempo 

 

“O espaço e o tempo são categorias básicas da existência humana”. A afirmação de 

David Harvey (2008, p.187) ilustra a primazia das categorias em questão. O tempo então seria 

uma escala temporal objetiva, a fim de quantificar a vida em segundos, minutos, horas, dias, 

meses e anos? O espaço, por sua vez, seria a delimitação geográfica, expressa por meio de 

coordenadas, latitudes e longitudes, meridianos e hemisférios? Seria o tempo algo que detém 

em sua condição existencial a não materialidade, enquanto ao espaço são atribuídas formas? 

Seriam engrenagens do grande engenho da vida que atuam de forma independente ou seriam 

peças complementares para o funcionamento pleno da existência? 

Todas estas indagações demonstram o potencial destas duas forças que atuam 

silenciosamente no cotidiano em um processo lento ou atroz – a percepção destes elementos 

varia – que atribui valores e é capaz de proporcionar significações em âmbitos individuais ou 
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coletivos. Estas significações apresentam-se como experiências que são tecidas em meio ao 

processo de vir-a-ser, antes mesmo de compor o próprio ser. Portanto, as ordenações 

simbólicas do espaço e do tempo proporcionam um arcabouço de significados – as 

experiências – capazes de dizer não apenas sobre o particular, ou seja, sobre as 

particularidades que compõem o indivíduo, mas também sobre a sensação de pertencimento 

aos grupos, bem como a sua fundação em prol de algo que os represente.   

Para Harvey (2008, p.187-188), muitos sentidos de tempo se entrecruzam. Os 

movimentos cíclicos e repetitivos “(...) oferecem uma sensação de segurança num mundo em 

que o impulso geral do progresso parece ser sempre para frente e para o alto – na direção do 

firmamento do desconhecido”. Os movimentos aos quais o autor se refere são tidos como uma 

espécie de marco diário (do café da manhã, à ida ao trabalho e retorno ao lar) e rituais 

sazonais (aniversário, férias, festas populares, etc.). Há ainda as dimensões nas quais o tempo 

se presentifica, como, por exemplo, o tempo da natureza, guiado pelas forças naturais 

(levantar-se ao nascer do sol e deitar-se ao cair dele) ou o tempo da cidade (conduzido pela 

cronologia do funcionamento social, como horário de trabalho, transporte, setores públicos, 

dentre outros). Partindo deste princípio, o tempo pode subdividir-se em categorias definidas 

por Gurvitch (1964), como observado na tabela abaixo:  

 

Quadro 1 – A tipologia dos tempos sociais 

Tipo Nível Forma Formações sociais 

 

 

Tempo 

permanente 

 

Ecológico 

Tempo contínuo em que o 

passado é projetado no 

presente e no futuro; 

facilmente quantificável. 

Parentesco e agrupamentos por 

localidade (particularmente 

sociedades camponesas rurais e 

estruturas patriarcais). 

 

 

Tempo ilusório 

 

Sociedade 

organizada 

Duração longa e desacelerada 

mascarando crises e rupturas 

repentinas e inesperadas entre 

o passado e o presente. 

Grandes cidades e “público” 

políticos; sociedades 

carismáticas e teocráticas. 

 

 

 

Tempo errático 

Papeis sociais, 

atitudes coletivas 

(padrões) e 

amálgamas técnicos 

Tempo de incerteza e de 

contingência acentuada em 

que o presente prevalece sobre 

o passado e o futuro 

“Públicos” não políticos 

(movimentos sociais e 

seguidores de padrões); classes 

em processo de formação.  

 

 

Tempo cíclico 

 

 

Uniões místicas 

Passado, presente e futuro 

projetados uns nos outros, 

acentuando a continuidade 

dentro da mudança; 

diminuição da contingência. 

Seguidores da astrologia; 

sociedades arcaicas em que 

prevalecem crenças mitológicas, 

místicas e mágicas. 

 

Tempo 

retardado 

Símbolos sociais O futuro se torna presente tão 

tarde que é superado assim 

que se cristaliza. 

A comunidade e os seus 

símbolos sociais; guildas, 

profissões etc.; feudalismo. 

 

Tempo alternado 

Regras, sinais, 

signos e conduta 

O passado e o futuro 

competem no presente; 

Grupos econômicos dinâmicos; 

épocas de transição (capitalismo 
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coletiva descontinuidade sem 

contingência. 

incipiente). 

 

Tempo à frente 

de si mesmo 

(acelerado) 

Ação e inovação 

transformadoras 

coletivas 

Descontinuidade, 

contingência: triunfo da 

mudança qualitativa; o futuro 

se torna presente.  

Capitalismo competitivo; 

especulação. 

 

Tempo explosivo 

Fermento 

revolucionário e 

criação coletiva 

Presente e passado dissolvidos 

num futuro transcendente. 

Revoluções e transformações 

radicais de estruturas globais. 

Fonte: GURVITCH (1964, apud HARVEY, 2008) 

 

A tabela sugere analisar o tempo e o seu sentido no panorama social. Na organização, 

o autor elenca oito categorias de tempo social observadas historicamente, sempre associando 

um sentido específico de tempo às formações sociais, sem valer-se da representação, 

imaginação e materialidade das questões colocadas (HARVEY, 2008). Já o espaço, por meio 

da atribuição de sentidos cotidianos, também é tratado como um fato da natureza. 

 

Sob certos aspectos mais complexo do que o tempo – tem direção, área, forma, 

padrão e volume como principais atributos, bem como distância –, o espaço é 

tratado tipicamente como um atributo objetivo das coisas que pode ser medido e, 

portanto, apreendido. Reconhecemos, é verdade, que a nossa experiência subjetiva 

pode nos levar a domínios de percepção, de imaginação, de ficção e de fantasia que 

produzem espaços e mapas mentais como miragens da coisa supostamente “real”. 

Também descobrimos que sociedades ou subgrupos distintos possuem concepções 

de espaço diferentes (HARVEY, 2008, p.188). 

 

Por poder deter características físicas e visíveis, o espaço pode vir a ter um caráter 

mais palpável do que o tempo. No entanto, o vocábulo carrega consigo não apenas o conceito 

das dimensões materiais, mas também diz sobre o lugar das coisas.   

 

A nossa época talvez seja, acima de tudo, a época do espaço. Nós vivemos na época 

da simultaneidade: nós vivemos na época da justaposição, do próximo e do 

longínquo, do lado-a-lado e do disperso. Julgo que ocupamos um tempo no qual a 

nossa experiência do mundo se assemelha mais a uma rede que vai ligando pontos e 

se intersecta com a sua própria meada do que propriamente a uma vivência que se 

vai enriquecendo com o tempo. Poderíamos dizer, talvez, que os conflitos 

ideológicos que se traduzem nas polêmicas contemporâneas se opõem aos pios 

descendentes do tempo e aos estabelecidos habitantes do espaço (FOUCAULT, 

2009a, p.411) 

 

As polêmicas citadas por Foucault (2009a) podem ser compreendidas como 

dicotomias invioláveis que estão no âmago das estruturas sociais ocidentais, a exemplo das 

relações paradoxais que cercam o espaço público e espaço privado, o espaço familiar e o 

espaço social, o espaço do trabalho e o espaço do lazer, etc.  
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Foucault trata o espaço como um local de poder sobre o qual são exercidas repressão, 

restrições e socialização. “O espaço, para Foucault, é uma metáfora para um local ou 

continente de poder que de modo geral restringe, mas por vezes libera, processos de Vir-a-

Ser” (HARVEY, 2008, p.199). O autor observa ainda que “todas estas oposições se mantêm 

devido à presença oculta do sagrado” (FOUCAULT, 2009a, p.412), que se atrelam em um 

contínuo do tempo e da história, formando assim um espaço heterogêneo, onde as relações 

sociais delineiam lugares.  

 

1.2 O corpo  

 

Neste universo, reinam as utopias. “As utopias são lugares sem lugar real. São lugares 

que têm uma relação analógica direta ou invertida com o espaço real da Sociedade. 

Apresentam a sociedade numa forma aperfeiçoada, ou totalmente virada ao contrário” 

(FOUCAULT, 2009a, p.415). As utopias são, para o autor, espaços irreais inversos à 

realidade social, onde se guardam espécies de anseios, devaneios e aspirações que não estão 

no âmbito do concreto. 

 

A utopia é um lugar fora de todos os lugares, mas é um lugar onde terei um corpo 

sem corpo, um corpo que será belo, límpido, transparente, luminoso, veloz, colossal 

em sua potência, infinito em sua duração, desligado, invisível, protegido, sempre 

transfigurado; e é bem possível que a utopia primeira, aquela que é a mais 

inextirpável no coração dos homens, seja precisamente a utopia de um corpo 

incorpóreo (FOUCAULT, 2009b, p. 15).  

 

O autor também prevê heterotopias, ou espaços particulares de resistência e liberdade, 

onde as utopias assumem formas e atuam como contra-lugares.  

 

(...) Há também, provavelmente em todas as culturas, em todas as civilizações, 

espaços reais – espaços que existem e que são formados na própria fundação da 

sociedade - que são algo como contra-lugares, espécies de utopias realizadas nas 

quais todos os outros lugares reais dessa dada cultura podem ser encontrados, e nas 

quais são, simultaneamente, representados, contestados e invertidos. Este tipo de 

lugares está fora de todos os lugares, apesar de se poder obviamente apontar a sua 

posição geográfica na realidade. Devido a estes lugares serem totalmente diferentes 

de quaisquer outros lugares, que eles refletem e discutem, chamá-los-ei, por 

contraste às utopias, heterotopias (FOUCAULT, 2009a, p.415). 

 

O corpo, por exemplo, assume este lugar de criação de espaços particulares de 

resistência ou liberdade – as heterotopias –, no momento em que sua existência não se 
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submete à autoridade (vigilância em um espaço organizado, convenções, padrões ou 

arquétipos sociais a serem seguidos), por vezes exercida de forma opressora.  

Nesse sentido, pode-se pensar no dispositivo da sexualidade de Foucault (1988, p.101) 

como um conceito plausível, ligado à economia, e que “tem como razão de ser, não o 

reproduzir, mas o proliferar, inovar, anexar, inventar, penetrar nos corpos de maneira cada vez 

mais detalhada e controlar as populações de modo cada vez mais global”. Funciona, 

essencialmente, de acordo com conjuntaras de poder, que são exercidas na construção de 

corpos sexuados, em um modelo binário. Anda, lado a lado, ao dispositivo de aliança, que vê 

no sistema de matrimônio, fixação e desenvolvimento de parentescos, transmissão de nomes e 

dos bens uma forma de manter as leis que as rege; enquanto o dispositivo de sexualidade 

engendra, em troca, uma extensão permanente dos domínios e das formas de controle 

(FOUCAULT, 1988).  

Nesse cenário, corpo e sexo parecem, à primeira vista, indissociáveis. Entretanto, é 

necessário compreender que o sexo atravessa o corpo e imprime nele suas características, ou 

seja, o corpo se difere de sexo que, por sua vez, se difere de gênero. No corpo, encontra-se a 

matéria-prima de todo o indivíduo, no sexo se imprimem as condutas biológicas esperadas por 

cada ser, transformando em binárias as visões de mundo. No gênero, por fim, cristaliza-se que 

estas ações sejam naturalizadas como características pertencentes ao caráter feminino ou 

masculino, determinados apenas pela biologia dos corpos.  

Esta naturalização a partir do próprio corpo prevê a constituição de relações de poder, 

dominação e assujeitamento. Desta forma, surgem as práticas sociais embasadas na divisão 

binária do mundo, ou seja, na classificação de funções heteronormativas fundamentadas de 

acordo com o que se espera de cada sexo. Essas definições ditam também a interpretação 

acerca das esferas públicas e privadas, sociais e familiares, etc. Assim, percebe-se que o corpo 

se apresenta como uma superfície pré-discursiva ao qual se instalam disciplinas, práticas e 

coerções sociais. E, por deter esta característica, o corpo configura um lugar de fala, capaz, 

segundo Harvey, de sofrer influências do espaço e do tempo.  

 

Como, por exemplo, a grade de práticas espaciais ou a tipologia do tempo social 

adquirem um conteúdo de classe, de gênero, ou outro conteúdo social numa dada 

situação histórica? As regras do senso comum que definem o “tempo e espaço para 

tudo” por certo são usadas para conseguir e reproduzir distribuições particulares de 

poder social (entre classes, entre mulheres e homens etc.). Essa questão, no entanto, 

não é independente da primeira. Lutas pelo poder frustradas (por parte das mulheres, 

dos trabalhadores, dos povos colonizados, das minorias étnicas, dos imigrantes etc.) 

no âmbito de um conjunto de regras determinado geram boa parte da energia social 

necessária à mudança dessas regras. Em suma as mudanças nas qualidades objetivas 
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do espaço e do tempo podem ser, e com frequência são, efetuadas por meio da luta 

social (HARVEY, 2008, p.208).  

 

Para o autor, as práticas espaciais e temporais nunca são neutras, uma vez que 

exprimem “algum tipo de conteúdo de classe ou outro conteúdo social, sendo muitas vezes o 

foco de uma intensa luta social”. Um fator importante nesta discussão teórica são as 

transformações as quais se submetem espaço e tempo através da progressiva monetização das 

relações na vida social. As esferas da sociedade se vinculam e organizam ao redor do capital, 

gerando a máxima de que tempo é dinheiro e espaço é status. Essas afirmações ilustram de 

forma enfática como as relações tecidas buscam deter o poder e o controle material, por meio 

da produção e consumo de mercadorias. Uma das alternativas de enfrentamento e 

contraposição às tendências e discursos como esses são as chamadas lutas de classes, que 

visam confrontar ideias em busca de representação e espaço, como ressalta Harvey:  

 

Movimentos de toda espécie – religiosos, místicos, sociais, comunitários, 

humanitários etc. – se definem diretamente em termos de um antagonismo ao poder 

do dinheiro e das concepções racionalizadas do espaço e do tempo sobre a vida 

cotidiana. A história desses movimentos utópicos, religiosos e comunitários atesta 

bem o vigor desse antagonismo. De fato, boa parte da cor e do fermento dos 

movimentos sociais, da vida e da cultura das ruas e das práticas artísticas e outras 

práticas culturais derivam precisamente da infinita variedade da textura de oposição 

às materializações do dinheiro, do espaço e do tempo em condições de hegemonia 

capitalista (HARVEY, 2008, p.217).  

 

Contudo, este enfrentamento, por vezes, se torna paradoxal à medida que os 

movimentos de contraposição necessitam se organizar de forma semelhante às formações que 

giram em torno do capital, estabelecendo critérios, inclusive, para as condições espaciais e 

temporais. Desse modo, os movimentos “se abrem necessariamente ao poder dissolutivo do 

dinheiro, assim como às cambiantes definições de espaço e de tempo que surgem por meio da 

dinâmica da circulação do capital” (HARVEY, 2008, p.217).  

Visto que os corpos são matérias que carregam consigo traços discursivos capazes de 

influir no espaço e tempo, bem como seus almejos irreais (utopias) e busca pela realização 

destes em contra-lugares (heterotopias), observamos que as relações de poder atuam de forma 

civilizatória também neste espaço individual (dispositivo da sexualidade). Este corpo, que é 

sexuado, enfrenta a heteronormatização impelida a ele, de forma a marcá-lo e, assim, esperar 

dele condutas sociais aceitáveis e invioláveis, sempre atreladas ao sagrado e ao profano, ao 

público e ao privado, etc. A força do capital só intensifica a discrepância com a qual a 
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desigualdade é propagada àqueles que não se adéquam à distribuição espacial e temporal 

predeterminada pelo capitalismo.    

 

1.3 Ser mulher  

 

Sob a luz desses conceitos, observa-se, de forma mais incisiva, como estas questões 

estão intimamente imbricadas na constituição do sujeito mulher na sociedade. O estudo das 

tessituras que envolvem a figura feminina nos diversos contextos sociais ganha, atualmente, 

cada vez mais força. Examinar o papel da mulher na sociedade, seu real anseio e sua 

representação midiática podem revelar traços de um sistema social regido pelo patriarcado, 

em que a imagem do homem se sobrepõe à mulher, oprimindo-a e diminuindo-a nos mais 

diferentes âmbitos, do íntimo e particular ao coletivo.    

Para compreender a lógica patriarcal que rege a constituição do indivíduo do sexo 

feminino na sociedade ocidental, é necessário percorrer marcos importantes que influenciam 

diretamente as mulheres em suas relações afetivas, culturais e sociais. O primeiro deles diz 

respeito às questões ligadas ao gênero.  

A sociedade registra, não poucas vezes, que, de tempos em tempos, erguem-se, nos 

meios sociais, certas regras e valores que dão contornos à figura ideal de homens e mulheres. 

Nesse processo, o feminino emerge diminuído em relação ao masculino. Para Bourdieu 

(2002), a gênese desse pensamento misógino que torna a mulher um ser inferiorizado em 

relação ao homem está circunscrita na objetividade e subjetividade dos corpos. Essa 

concepção faz parte de uma construção social pelos quais homens e mulheres podem ser 

diferenciados em função de aspectos biológicos e funcionais. 

 

A diferença biológica entre os sexos, isto é, entre o corpo masculino e o corpo 

feminino, e, especificamente, a diferença anatômica entre os órgãos sexuais, pode 

assim ser vista como justificativa natural da diferença socialmente construída entre 

os gêneros e, principalmente, da divisão social do trabalho. (O corpo e seus 

movimentos, matrizes de universais que estão submetidos a um trabalho de 

construção social, não são nem completamente determinados em sua significação, 

sobretudo sexual, nem totalmente indeterminados, de modo que o simbolismo que 

lhes é atribuído é, ao mesmo tempo, convencional e “motivado”, e assim percebido 

como quase natural.) (BOURDIEU, 2002, p.14).  

 

A apropriação da diferença anatômica fundamenta e naturaliza uma visão acerca de uma 

realidade da ordem social. Assim, a sociedade evidencia as relações de dominação “inscritas 

ao mesmo tempo na objetividade, sob formas de divisão objetiva, e na subjetividade, sob 

forma de esquemas cognitivos que, organizados segundo essas divisões, organizam a 
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percepção das divisões objetivas” (BOURDIEU, 2002, p.14). Ou seja, faz com que a 

diferenciação biológica seja propulsora de um constructo separatista exercido pelas práticas 

sociais. Esses princípios que ditam uma construção mítica da dominação masculina mantêm 

seus reflexos na constituição da realidade social, como a divisão do trabalho ou das tarefas 

domésticas, por exemplo. 

Desde a gênese da espécie, essa diferenciação por critérios biológicos foi absorvida por 

meio da observação do papel fundamental da mulher para a reprodução. Vista como ser 

elementar para a procriação, a mulher era endeusada em uma sociedade onde os mitos e 

verdades da reprodução (tal como a participação efetiva do homem para a fecundação) ainda 

não eram sabidos. Saffioti avalia, nesse contexto, a capacidade do corpo feminino de 

transformar-se, gerar um novo ser e ainda alimentá-lo estava cercada de mistério e era 

encarada como uma divindade.  

 

Entender que as diferenças pertencem ao reino da natureza, por mais transformada 

que esta tenha sido pelo ser humano, enquanto a igualdade nasceu no domínio do 

político, parece fora do horizonte de uma ideologia de gênero, que naturaliza 

atribuições sociais, baseando-se nas diferenças sexuais. (...) A naturalização do 

feminino como pertencente a uma suposta fragilidade do corpo da mulher e a 

naturalização da masculinidade como estando inscrita no corpo forte do homem 

fazem parte das tecnologias de gênero (Lauretis, 1987), que normatizam condutas de 

mulheres e de homens. A rigor, todavia, os corpos são gendrados, recebem um 

imprint do gênero. Donde ser necessária uma especial releitura dos direitos 

humanos, de modo a contemplar as diferenças entre homens e mulheres, sem perder 

de vista a aspiração à igualdade social e a luta para a obtenção de sua completude 

(SAFFIOTI, 2015, p.81-2).  
 

A autora chama atenção para a necessidade de desfazer a construção simbólica do 

corpo feminino “natural” como fragilizado, uma vez que o corpo masculino repousa 

tranquilamente sob o status do “outro”, que é sempre forte e viril. O ser mulher não é uma 

simples constituição inversa do homem – uma visão masculina acerca do que é ser mulher ou 

mesmo a ideia de que a mulher é um homem castrado –; e sim um sujeito em si, composto por 

particularidades no que tange à matéria, ao corpóreo, mas, também, aos regimes de 

enfrentamentos sociais e relações de poder. Deste modo, não basta falar de igualdade e 

desigualdade de gêneros, é preciso desmantelar toda uma cadeia de opressões e dominações 

pelas quais o sexo feminino edificou a sua história.  

Simone de Beauvoir (2008, p.8) é categórica ao afirmar que “não se nasce mulher, 

torna-se”.  Para a autora, o corpo é uma irradiação subjetivada das apreensões do mundo 

realizadas por meninas e meninos. 
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Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana 

assume no seio da sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse produto 

intermediário entre o macho e o castrado que qualificam de feminino (BEAUVOIR, 

2008, p.9). 

 

A autora defende ainda que “somente a mediação de outrem pode constituir um 

indivíduo como um outro” (idem).  

As ideias de Beauvoir guardam relação direta com os bens simbólicos que constituem as 

sociedades e que resultam em representações sociais – representações que remetem ao 

habitus, moldando e funcionando como “matrizes das percepções, dos pensamentos e das 

ações de todos os membros da sociedade, como transcendentais históricos que, sendo 

universalmente partilhados, impõem-se a cada agente como transcendentes” (BOURDIEU, 

2002, p.41). Essa representação androcêntrica e naturalizada vale-se do senso comum – 

entendido aqui como um compartilhamento social de valores e símbolos que compõem um 

consenso cultural – para reduzir os corpos à sua materialidade e funcionalidade, deixando à 

margem quaisquer subjetividades próprias do indivíduo. Essas ordens simbólicas fundam-se 

nas relações de poder exercidas pelo gênero masculino, encontrando um ambiente fértil para 

desempenhar de forma plena o status de dominador observado por Bourdieu (2002). Nesse 

sentido, Saffioti (2013, p.123) complementa a linha de pensamento ao afirmar que “o domínio 

masculino sobre as mulheres (...) acaba por servir aos interesses daqueles que detêm o poder 

econômico”. Muito além da natureza biológica do homem, a sociedade e suas engrenagens 

vitalícias – as instituições, a moral e o capital – fazem da mulher uma vítima do sistema, 

como Judith Butler já observara:  

 

Se alguém “é” uma mulher, isso certamente não é tudo o que esse alguém é; o termo 

não logra ser exaustivo, não porque os traços pré-definidos de gênero da ‘pessoa’ 

transcendam a parafernália específica de seu gênero, mas porque o gênero nem 

sempre se constitui de maneira coerente ou consistente nos diferentes contextos 

históricos, e porque o gênero estabelece intersecções com modalidades raciais, 

classistas, étnicas, sexuais e regionais de identidade discursivamente constituídas. 

Resulta que se tornou impossível separar a noção de ‘gênero’ das intersecções 

políticas e culturais em que invariavelmente ela é produzida e mantida (BUTLER, 

2003, p. 20).  

 

Butler refuta a ideia de que biologia é destino e endossa a opinião de que o gênero 

nada mais é do que significados culturais assumidos por um corpo sexuado. Há, portanto, uma 

descontinuidade expressiva entre sexo e gênero, por se tratar, respectivamente, apenas de um 

corpo que possui um determinado aparato sexual e, em decorrência disso, uma construção 

evidentemente social.   
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2 O SEGUNDO SEXO NA MÍDIA BRASILEIRA 

 

No Brasil, a representação feminina tem sido cada vez mais questionada pelos 

historiadores contemporâneos. Isso porque se observou a iminente negação de papeis 

femininos em importantes momentos da trajetória nacional.  

Em decorrência disso, nota-se um grande esforço para comprovar a imagem da mulher 

como precursora de grandes transformações sociais, a fim de afirmar sua inegável 

participação na construção da história do país, não somente no posto de mera coadjuvante. 

Sob essa perspectiva, a historiadora Mary Del Priore traz à tona uma reflexão necessária à 

imagem da mulher, recorrentemente representada por estereótipos.  

 

Para romper com a silenciosa paisagem dos estereótipos femininos, fundada na 

negação dos papeis históricos representados por mulheres, faz-se necessário rastrear 

a informação mais humilde, adivinhar a imagem mais apagada e reexaminar o 

discurso mais repetido. Só assim podemos libertar as imagens femininas do olhar 

que só as vê contraditórias, pois pensar o “por quê” e o “para quê” de uma história 

da mulher brasileira significa abandonar as polarizações, e deixar emergir a memória 

de tensões entre os papéis masculinos e femininos, vislumbrando além de seus 

conflitos e complementaridades, o tecido mesmo da narrativa histórica (DEL 

PRIORE, 1994, p.11). 

 

Voltar à cena de grandes momentos históricos e reexaminar a participação feminina a 

partir de uma perspectiva singular é o ponto de partida para a autora, que aponta a influência 

religiosa com um dos principais responsáveis por esta invisibilidade. Em um país 

predominantemente católico, a Igreja exerceu grande pressão sobre o adestramento da 

sexualidade feminina. “O fundamento escolhido para justificar a repressão da mulher era 

simples: o homem era superior e, portanto, cabia a ele exercer a autoridade. (...) De modo que 

o macho (marido, pai, irmão, etc.) representava Cristo no lar.” (ARAÚJO, 2004. p.45).  

Como visto anteriormente, o sexo biológico sempre foi característica determinante 

para a diferenciação social entre homem e mulher e definição de opressor e oprimido, 

respectivamente. “A mulher estava condenada, por definição, a pagar eternamente pelo erro 

de Eva, a primeira fêmea, que levou Adão ao pecado e tirou da humanidade futura a 

possibilidade de gozar da inocência paradisíaca” (ARAÚJO, 2004. p.46). Uma vez que a 

mulher compartilhava do mesmo aparato biológico que Eva, era compreensível, aos olhos da 

Igreja, que fosse controlada para não se deixar levar pelo seu suposto sentimentalismo, 

fragilidade intelectual e/ou desejo sexual.  
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Desta forma, aliado ao dogma religioso, as definições biológicas definiram os caminhos 

do homem e da mulher e, assim, as idealizações do sagrado e do profano, que também 

engendraram o funcionamento das coerções sociais acerca do corpo, em especial, o feminino. 

Portanto, a moral sexual distinguiu papeis sociais a serem desempenhados por homens e 

mulheres, instituindo diferenças nítidas entre os dois sexos, por exemplo, no emprego. Rago 

(2004) observa, por exemplo, que a inserção da mulher no mercado de trabalho era visto 

como algo complementar à renda do pai ou do marido, figuras que representavam a 

autoridade maior do lar.  

 

As barreiras enfrentadas pelas mulheres para participar do mundo dos negócios eram 

sempre muito grandes, independentemente da classe social a que pertencessem. Da 

variação salarial à intimidação física, da desqualificação intelectual ao assédio 

sexual, elas tiveram sempre de lutar contra inúmeros obstáculos para ingressar em 

um campo definido – pelos homens – como ‘naturalmente masculino’. Esses 

obstáculos não se limitavam ao processo de produção; começavam pela própria 

hostilidade com que o trabalho feminino fora do lar era tratado no interior da 

família. Os pais desejavam que as filhas encontrassem um ‘bom partido’ para casar e 

assegurar o futuro, e isso batia de frente com as inspirações de trabalhar fora e obter 

êxito em suas profissões. Não socializar informações importantes era uma boa 

estratégia, e os homens se valiam dela procurando preservar seu espaço na esfera 

pública e desqualificar o trabalho feminino (RAGO, 2004, p.582).  

 

Trabalhar significava, além da perda da feminilidade, invadir o espaço masculino e 

não colaborar para o seu rendimento – uma vez que, como provedor, o homem não deveria se 

preocupar com questões relativas ao lar e aos filhos e, apenas por este motivo, conseguia 

dedicar-se exclusivamente ao sustento da casa. É neste conflito de interesses que muitas 

mulheres se viam obrigadas a, por exemplo, abandonarem a vida profissional e darem lugar à 

maternidade, já que dificilmente contaria com o suporte do parceiro nesta dupla jornada.  

Para o homem, não era economicamente vantajoso que a mulher se realizasse em 

questões que não estivessem ligadas à vida doméstica e ao lar. A mulher ideal era definida a 

partir dos papeis femininos tradicionais: ser boa esposa, boa doméstica e boa mãe. Não 

bastava assumir estas funções, era necessário também que as mulheres as desempenhassem de 

forma satisfatória – não para elas próprias, mas para todo um conjunto de pessoas e 

instituições que necessitavam que estes trabalhos não remunerados estivessem em pleno 

funcionamento. Assumir estas facetas era algo inquestionável e inviolável na vida de uma 

mulher, uma vez que eram encaradas como destino natural e caminho obrigatório para a 

felicidade. Estas características – bem como o instinto materno, a pureza, resignação e doçura 

– também faziam parte da essência feminina, como observa Bassanezi: 
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A vocação prioritária para a maternidade e a vida doméstica seriam marcas de 

feminilidade, enquanto a iniciativa, a participação no mercado de trabalho, a força e 

o espírito de aventura definiriam a masculinidade. A mulher que não seguisse seus 

caminhos estaria indo contra a natureza, não poderia ser realmente feliz ou fazer 

com que outras pessoas fossem felizes. Assim, desde criança, a menina deveria ser 

educada para ser boa mãe e dona de casa exemplar. As prendas domésticas eram 

consideradas imprescindíveis no currículo de qualquer moça que desejasse se casar. 

E o casamento, porta de entrada para a realização feminina, era tido como “o 

objetivo” da vida de todas as jovens solteiras (BASSANEZI, 2004, p. 609). 

 

Essa naturalização do ideal de feminilidade e da concepção de família contribuiu para o 

processo de subjugação da mulher, uma vez que esta era vista como propriedade de um 

patriarca, autoridade inquestionável, responsável pelo sustento da casa e, portanto, dominador 

daquele espaço. Essa relação, diretamente ligada ao poder econômico, determinava, por 

exemplo, a servidão, a castidade e a monogamia da mulher, a fim de evitar possíveis herdeiros 

ilegítimos que pudessem comprometer, além da honra, o patrimônio do homem.   

A mulher se tornava uma espécie de refém em um relacionamento que raramente foi 

escolhido somente por ela. “O código da moralidade era de domínio geral e praticamente 

todos se sentiam aptos a julgar os comportamentos de uma jovem: os pais, os vizinhos, os 

amigos e amigas, os educadores, os jornalistas...” (BASSANEZI, 2004, p. 613). Todos 

levantavam a bandeira da tradicional família, embasada na moral e nos bons costumes.   

O amor ou a paixão não eram justificativas suficientes para uma união conjugal 

aceitável. Interesses econômicos, bem como diferenças sociais, étnicas e de classe eram 

empecilhos comumente apontados para a reprovação do enlace matrimonial. 

 

Amor romântico sim, mas domesticado! Nada de paixões, que violem as leis da 

moral e da ordem. O amor só seria aceitável se não rompesse com os moldes 

convencionais de felicidade ligada ao casamento legal e à prole legítima 

(BASSANEZI, 2004, p. 613, grifos do autor).  

 

O ideal de que as mulheres viviam para o amor, aliado à natural sensibilidade e 

romantismo atribuídos somente à figura feminina, reforçava a necessidade de abnegação de 

suas próprias diretrizes, paixões e quereres em detrimento daquilo que era considerado o ápice 

da felicidade: um casamento próspero e filhos bem educados.  
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2.1 Representação feminina no jornalismo brasileiro  

 

A mídia é capaz de delinear de forma significativa o papel social atribuído à mulher. 

Várias são as representações midiáticas que ilustram essa intenção e, de forma agravante, a 

imagem hipersexualizada da mulher está frequentemente ligada à venda e consumo de 

produtos ou associada às práticas ligadas à maternidade e funções domésticas. Essa conduta 

corriqueira e naturalizada acaba por tomar como objeto o corpo feminino e ignorar as 

subjetividades circunscritas ao gênero, transpondo para a sociedade uma visão generalizada 

de que a mulher é subserviente ao homem – tais quais os produtos anunciados. 

Esse movimento pode ser inserido nos processos que envolvem as práticas 

comunicacionais, como a mediação. Segundo Bastos (2012, p.64), este é um “conceito que 

reinsere a luta de classes no invisível da trama social, luta que pode ser observada nas 

negociações de sentido que permeiam o consumo de produtos midiáticos”. Desta forma, a 

imagem da mulher hipersexualizada funciona como espécie de atrativo para consumo de bens 

simbólicos e econômicos, uma vez que a narrativa midiática é a via tradicionalmente utilizada 

para a disputa pelo poder. Além disso, atua também como forma de institucionalização do 

consumo cultural por meio de apropriações das experiências cotidianas da sociedade, como 

observa o autor.  

 

A teoria da mediação argumenta que a vida cotidiana e os poderes instituídos travam 

um diálogo mudo e dialético por meio de táticas de apropriação, interpretação e 

resistência. Essas táticas comunicacionais reconfiguram e obscurecem as distinções 

fundamentais entre campos tradicionalmente definidos como público e privado; 

sujeito e alteridade; natureza e sociedade; masculino e feminino; ou local e global. O 

debate de fundo é a questão da experiência e das formas semióticas que constituem o 

mundo vivido como uma batalha permanente entre interpretações opostas de 

consequências imprevisíveis (BASTOS, 2012, p.64-5). 

 

Fato é que a mídia, desde seus primórdios, era pensada e desempenhada por e para 

homens, que sempre levaram em considerações as suas subjetividades em detrimento 

daquelas que dizem respeito à mulher. Esse panorama, entretanto, começou a ser modificado 

após a chegada da família real ao Brasil, em 1808, quando as mulheres que compunham a 

corte sentiram a necessidade de continuar a acompanhar os ditames da moda europeia 

(BUITONI, 2009). Essa carência foi suprida, mesmo que de forma superficial e demorada, 

por meio das revistas femininas de moda importadas de outros países, que traziam as 

tendências do outro continente, com certos atrasos, às terras tupiniquins. Com a formação do 

público leitor feminino, a mídia começa a se desenhar no país como espaço para a reprodução 
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de conceitos predeterminados. Em sua grande maioria, os temas giravam em torno de “pautas 

frias”, que englobavam beleza, saúde, bem-estar, educação, literatura, entre outros assuntos 

que não costumam permear as discussões e fatos ocorridos no momento. É possível, até hoje, 

detectar essa característica em periódicos produzidos para esse público alvo. Essas relações 

representativas devem ser examinadas, evidentemente, dentro de contextos históricos e 

socioculturais. Howard Becker (2007) observa, por exemplo, que as representações estão 

sempre situadas em algum lugar, desempenhando algum tipo de função.  

 

 

Tudo tem de estar em algum lugar. Isto é importante porque o que você está 

estudando ocorre num lugar específico, não no mundo em geral, ou num “contexto 

social”, mas neste lugar, precisamente aqui, e tudo que seja verdadeiro acerca deste 

lugar o afetará. Assim, examine atentamente, e continue examinando, as 

características desse lugar: as propriedades físicas, (onde ele está e que tipo de lugar 

é para se viver, trabalhar e estar) e as sociais (quem está lá, há quanto tempo, e todos 

os outros aspectos que demógrafos, sociólogos, antropólogos e historiadores lhe 

dizem pra considerar) (BECKER, 2007, p.83, grifos do autor). 

 

O autor discute alguns dos elementos que atravessam as representações, como as 

coincidências, a própria sociedade, as narrativas e as suas causas. Defende, deste modo, que a 

partir da análise desses elementos seja possível construir diversificadas e complexas redes de 

significações, de forma a tecer um todo de sentido que assume o controle perante a ausência 

do conhecimento real. Sob esta luz conceitual, Becker (2007, p.35) afirma que as 

representações “penetram em nossas cabeças como o resíduo de nossas experiências 

cotidianas; assim, para introduzir nelas representações melhores, temos de fazer alguma coisa 

acerca do caráter de nossas vidas comuns”.  

A afirmação endossa o pensamento de que as representações não são feições rígidas e 

imutáveis da face de um objeto, indivíduo ou acontecimento. Essas se encontram suscetíveis 

às múltiplas interpretações sociais que habitam em um tempo e espaço, em uma realidade 

complexa e totalmente modulável. Fatores adversos como história, sociedade, memória, 

dentre outros, fazem parte do arcabouço identitário de um indivíduo, definindo, assim, os 

contornos, por vezes paradoxais, de suas representações.  

Em 1985, Goffman já apontava para a mesma direção ao definir o conceito de 

“representação”, a qual ele compara à ideia de “fachada”.  

 

 

Venho usando o termo “representação” para me referir a toda atividade de um 

indivíduo que se passa num período caracterizado por sua presença contínua diante 

de um grupo particular de observadores e que tem sobre estes alguma influência. 

Será conveniente denominar de fachada à parte do desempenho de indivíduo que 

funciona regularmente de forma geral e fixa com o fim de definir a situação para os 
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que observam a representação. Fachada, portanto, é o equipamento expressivo de 

tipo padronizado intenciona ou inconscientemente empregado pelo indivíduo 

durante sua representação. Para fins preliminares será conveniente distinguir e 

rotular aquelas que aprecem ser as partes padronizadas da fachada (GOFFMAN, 

1985, p.29).   

 

 

O autor leva em consideração que toda representação ou fachada conta com um 

primeiro nível, assim como um cenário, que possui diversas atribuições e sentidos por meio 

de sua mobília, decoração e disposição física, por exemplo. Esses objetos – tais como a 

cultura, a história e os papeis sociais – servem de suporte para as ações humanas a serem 

desenroladas no ambiente.  

 

 

(...) uma representação é “socializada”, moldada, e modificada para se ajustar à 

compreensão e às expectativas da sociedade em que é apresentada (...). Na medida 

em que uma representação ressalta os valores oficiais comuns da sociedade em que 

se processa, podemos considerá-la, à maneira de Durkheim e Radcliffe-Brown, 

como uma cerimônia, um rejuvenescimento e reafirmação expressivos dos valores 

morais da comunidade. Além disso, tanto quanto a tendência expressiva das 

representações venha a ser aceita como realidade, aquela que é no momento aceita 

como tal terá algumas das características de uma celebração (GOFFMAN, 1985, 

p.40).  

 

 

Endossa, ainda, que a representação tem importante papel na manutenção das 

expectativas sociais, a partir do momento em que vão se solidificando no meio. A necessidade 

de transformar a imagem esperada em realidade cria sistemas paradoxais que, por vezes, não 

correspondem à veracidade dos fatos. E essas representações paradoxais compõem grande 

parte da imprensa voltada para o segmento feminino no país. Desse modo, a imprensa 

feminina surge como uma espécie de norteadora de direitos e deveres da mulher, como revela 

o detalhado estudo da jornalista Dulcília Helena Schroeder Buitoni, presente no livro “Mulher 

de papel: a representação da mulher pela imprensa feminina brasileira”: 

 

A imprensa feminina brasileira seguiu uma evolução paralela à francesa, em relação 

às fases gerais. Também passamos da “senhora”, à “mulher” e depois à 

“consumidora”. Só que as datas não coincidem tanto, principalmente antes do século 

XX e talvez no que diz respeito à importância de cada etapa. Primeiramente, não 

tivemos imprensa feminina (ou qualquer outra imprensa) no século XVIII. A 

imprensa feminina no Brasil só começou por volta de 1820, com publicações de 

moda e literatura. Os textos também eram dirigidos à “senhora”, num tom bastante 

formal, mesmo quando o cronista ou folhetinista falava mais coloquialmente com 

suas leitoras (BUITONI, 2009, p. 189).  

É possível notar, nesse ponto, que a imprensa brasileira, a exemplo das demais ao 

redor do mundo, passou por uma transformação em sua abordagem inicial, segundo Buitoni 
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(2009), que foi da dama à mulher, seguida da dona de casa consumidora à trabalhadora 

liberta (no que tange ao mercado de trabalho). São representações também marcadas, em seus 

percursos, pelos anseios sociais e pela a sexualidade. 

 

 

2.1.1 1950 

 

No Brasil, a década de 1950 foi marcada por transformações sociais e significativa 

efervescência cultural. O desenvolvimento urbano – fruto do mandato do então presidente da 

República, Juscelino Kubitscheck, famoso pelo lema “Cinquenta anos em cinco” –, bem como 

o crescimento e expansão das inovações tecnológicas, como a televisão, ocasionaram grandes 

mudanças no panorama social. No entanto, no início dessa década, as produções voltadas para 

o público feminino nos jornais ainda eram bem incipientes.  

Essa também foi a década que marcou o início da construção das representações 

femininas na mídia. Entre o final da década de 40 e começo dos anos 60, a sociedade 

encontrava-se em crise com determinados valores da vida burguesa. A imagem do patriarca 

começou a perder forçar e ceder lugar à figura da dona de casa insatisfeita – que, a esta altura, 

já se inseria no mercado de trabalho. 

Os anos 50 vêm acompanhados de uma grande onda de desenvolvimento no campo da 

industrialização brasileira, advindos de desdobramentos do pós-guerra. Isso refletiu 

significativamente nas revistas brasileiras, principalmente nas femininas e nas ilustradas. A 

difusão do rádio e da TV, ainda incipiente nos lares brasileiros, contribuía para a construção 

de ídolos nacionais. O crescimento econômico, por sua vez, impulsionou as colunas sociais 

nos jornais, que retratavam a vida da alta sociedade.  

Esses elementos trazem à tona a maneira como o jornalismo já narrava diversas 

questões relacionadas ao universo feminino. À medida que os aparelhos televisores 

adentravam os lares brasileiros na década de 50, a mulher passava a se reconhecer na pele das 

mocinhas dos folhetins televisivos, encarnadas por ícones da beleza feminina. A primeira 

telenovela nacional a ser transmitida “Sua Vida me Pertence”, exibida em 1952 pela TV Tupi, 

refletia bem o papel atribuído às mulheres da época: a dama que sonha com o matrimônio e 

que se realizava com os filhos e com a vida doméstica. As revistas ilustradas e as fotonovelas, 

por exemplo, ganharam força no setor feminino e propagaram o amor idealizado como 

máxima de felicidade.  
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Curiosamente, a mulher dos anos 50, representada de maneira tão conservadora, foi 

tomada, pelas revistas femininas, como “a garota moderna” – algo paradoxal, como observa 

Buitoni (2009):  

 

 

Fazer a felicidade depender exclusivamente do amor é a ideologia central desse tipo 

de revista, o que parece um pouco incoerente com o seu papel na integração urbana 

de suas leitoras. A temática das fotonovelas inclui a mulher que trabalha (embora 

seja mais um pretexto para identificação com o público do que discutir relações 

sociais) e uma série de vivências urbanas. Mas são apenas detalhes girando em torno 

do grande tema unificador, que é o amor. Um amor que só acentua a consciência 

mágica (...): se a mulher conseguir o amor, todos os seus problemas estarão 

resolvidos. Então, ao mesmo tempo que põe a mulher que veio do interior em 

contato com a cidade – um princípio de integração –, ajuda esse processo com o 

bálsamo do imaginário. A vida urbana é dura, mas por meio das histórias de amor a 

leitora se engana, se anestesia e esquece as contradições da sociedade em que vive 

(BUITONI, 2009, p.103).  

 

Ao versar sobre o processo de modernização, as revistas ilustradas e fotonovelas até 

tentavam – em enredos e abordagens envolvendo histórias românticas entre homens e 

mulheres – instaurar o anseio de mudança nas personagens femininas, mas o propósito era 

sempre o mesmo: conquistar o “par perfeito”. As mudanças eram sempre bem vindas à 

mulher moderna – mas porque eram adequadas à adaptação dessa mulher às demandas 

masculinas. O amor acabava por justificar todas as transformações, já que esse sentimento era 

visto como o ápice da felicidade feminina. Sem o amor, a mulher não poderia se sentir 

completa. Enquanto o homem é atravessado pelo desejo, que o impulsiona à conquista, a 

mulher dessa época sente-se plena se, por acaso, for alvo desses galanteios. Nessa situação, se 

vê por outros olhos que não os dela e se satisfaz a partir de decisões e ações desempenhadas 

pelo parceiro, e não propriamente por ela.  

 

 

2.1.2 1960  

 

Dez anos mais tarde, na década de 60, os aparelhos televisores já haviam adentrado e se 

instaurado nos lares brasileiros. As revistas femininas traziam mais anúncios e propagandas, 

inserindo a mulher cada vez mais na sociedade do consumo. As matérias também ganharam 

um forte apelo econômico, tendo em vista o potencial consumidor da mulher reclusa ao lar, 

em geral. A expressão “rainha do lar” ganha força na mídia, já que outorga a capacidade 

consumidora da mulher que, em tese, necessita do luxo de uma rainha para viver feliz em seu 
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lar. Além do amor idealizado, já conhecido da década anterior, a compra emerge de forma 

arrebatadora na mente e nos desejos da mulher dos anos 60.  

Buitoni (2009) define a mulher dessa década como “a dona de casa insatisfeita”. 

Embora seja coroada como rainha, símbolo de poder, a mulher ainda vive reclusa ao lar e 

almeja a felicidade por meio das realizações advindas do matrimônio, dos filhos e do 

consumo, mas nunca dela mesma.  

 

 

A mulher é um ser humano que tem uma natureza bipolar como qualquer outro ser 

humano: morte e vida, adulto e criança, todos os instintos opostos estão presentes. 

Amadurecer é fortalecer os impulsos positivos - ser livre, responsável, ativo. Ora, a 

mulher que é apenas mãe e dona de casa vive em função de algo externo: “sem esse 

homem, sem essas crianças, ela não existe, nada do que ela faz se justifica”. (...) Foi 

demonstrado que a rainha é falsa. Ela precisa adquirir sua identidade para que a 

tensão rainha-que-não-é-rainha deixe de existir, ou melhor, passe a ser irrelevante. E  

então temos a mulher que se vê como pessoa (Buitoni, 2009, p.112-113). 

 

 

Dessa forma, três pensamentos começam a povoar o pensamento feminino da época. O 

primeiro deles está centrado nos males físicos, expressos por meio de doenças como a 

depressão. O segundo ponto diz sobre o conservadorismo vivido pela mulher, que nunca é 

dona da própria felicidade. Já o terceiro toca no campo da imaginação, quando se começa a 

levar em consideração como seria uma vida sob suas próprias regras e ideais. A rainha do lar 

estava insatisfeita, mas dificilmente admitia isso. Admitir a frustração ao descobrir que o 

matrimônio, o amor e o consumo na maioria das vezes não trazia felicidade ainda era um tabu 

para a época.  

Essa também foi a década em que o Jornal do Brasil inaugurou no país uma onda 

revolucionária de reestruturações do texto jornalístico e das diagramações das publicações. O 

jornalismo brasileiro, aos poucos, deixa de ter tanta influência francesa – mais rebuscada e 

ligada à literatura – e passa a contar com os preceitos americanos da clareza e da objetividade. 

No entanto, a produção de conteúdos destinados à mulher nos jornais ainda é incipiente, 

poucos veículos contavam com suplementos femininos. A Folha de S. Paulo, por exemplo, 

oferecia ao público feminino apenas algumas páginas da edição de domingo, e O Estado de S. 

Paulo mantinha, também aos domingos, um suplemento que, segundo Buitoni (2009, p.115), 

era “ultrapassado, com matérias pouco adequadas à realidade brasileira”.  
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2.1.3 1970 

 

A década de 70 começa com o aperfeiçoamento das revistas e o surgimento, cada vez 

mais fortalecido, de exemplares compostos exclusivamente por editorias e segmentos 

jornalísticos específicos. A imprensa nacional já havia comprovado o potencial de consumo 

de seus leitores, mas ainda não se sabia, ao certo, quem era esse público. Estudos de mercado 

foram então realizados para atender às expectativas do leitor, a partir da produção de 

conteúdos focados nos interesses e necessidades dos interlocutores. Uma das descobertas 

mercadológicas da década foi o sexo como produto rentável, capaz de impulsionar a venda de 

produtos midiáticos e dar visibilidade às publicações. Porém, o sexo era apenas um dos 

elementos nesse percurso. Na verdade, a produção jornalística passava a se inspirar no culto 

ao prazer como um todo – seja pelo sexo, pelo consumo ou pela sofisticação.  

 

 

A ideologia do prazer reflete o hedonismo veiculado pelos meios de comunicação de 

massa atualmente (cujas expressões máximas são as revistas femininas e as 

masculinas - estas apenas o outro lado da moeda) no Brasil. Prazer de descansar, de 

dançar, pintar, comer, comprar… Prazeres para os cinco sentidos, sempre numa 

visão individualista. O que importa é o próprio prazer; quando muito o prazer a dois. 

Mas, fora isso, o mundo não existe. A dimensão social fica perdida; anseia-se apenas 

por uma rede onde se pode ficar enroscada no corpo dele. A felicidade é comprar e 

amar. (...) O individualismo, o isolamento egoísta, o prazer como sentido de vida. 

Eis a nova mulher, antiga por dentro, nova por fora, e com mais algumas algemas 

douradas: o sexo e o consumo (BUITONI, 2009, p.123). 

 

Como é possível perceber, a ideia da mulher “liberada e marginal”, segundo a autora, 

trazia à tona a premissa de que essa mulher podia e devia agir a fim de satisfazer seus prazeres 

– desde que estivesse relacionado ao consumo sofisticado. Havia, nesse período, o início de 

um movimento nas revistas femininas que tentava ampliar os interesses da mulher. Contudo, 

as publicações acabavam deixando à margem assuntos que eram considerados importantes 

para a sociedade, como a política e economia, por exemplo.  

 

 

2.1.4 1980 

 

A década seguinte, de 1980, nasce junto à efervescência política nacional. No ano 

anterior, a Lei da Anistia trás de volta às terras brasileiras todos aqueles que foram exilados 

durante a ditadura militar. Em 1983, o movimento Diretas Já toma as ruas, exigindo a 

obrigatoriedade de eleições presidenciais realizadas de forma direta, ou seja, por meio dos 
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votos dos eleitores. É lançada, no final da década, a Nova Constituição Brasileira (1988) que, 

pela primeira vez na história das leis do país, deixa explícitos os direitos igualitários entre 

homens e mulheres. A mídia, então, vê nas mulheres e adolescentes (que haviam conquistado, 

nessa década, o direito ao voto aos 16 anos) dois importantes públicos alvos.  

Nessa fase, o ideal da estética física ganha força entre as revistas femininas. Outra 

vertente que emerge de forma emblemática nesses periódicos são as matérias de serviço, a fim 

de conduzir a leitora no desempenho de atividades no estilo “faça-você-mesma”. Além disso, 

a preocupação com a saúde, alimentação e com o corpo começam a povoar de forma 

significativa as publicações.  

Segundo Buitoni (2009), a mulher desse período pode ser definida como “a gatinha” – 

preocupada, portanto, com a tal da beleza fundamental apregoada pelo poeta Vinícius de 

Morais. Surgiram revistas como Saúde (1983), Corpo a Corpo (1987) e Boa Forma (1988), 

que dividiam o mercado editorial com seções específicas de jornais que endossavam a 

preocupação estética tão presente na mídia. Outro assunto em voga era a ecologia, que 

também passava a ser especialmente pautado nas revistas femininas. 

 

  

2.1.5 1990 

 

A última década do século passou por um processo de aceleração econômica decorrente 

ao controle dos níveis altíssimos de inflação que marcaram a década de 1980. O Plano Real, 

implantado em 1994, provocou a reformulação monetária que ampliaria, ainda que 

timidamente, o poder aquisitivo das classes médias. Maior poder de compra era sinônimo de 

maior consumo de bens, mas também de mais acesso às informações.  

A televisão, grande propulsora dos ideais de consumo, aliava-se às revistas de ampla 

circulação que começaram a surgir desenfreadamente. Outras publicações, mais segmentadas 

e direcionadas a públicos mais específicos – preocupados com nichos como a política, 

economia e educação – aparecem nesse período: Carta Capital em 1994; Caros Amigos, 

Bravo! e Cult em 1997; Época e Galileu em 1998. Também a “imprensa feminina”, como 

observa Buitoni, fortalece-se ainda mais: 

 

 

As revistas de grande consumo são um fenômeno surgido na década de 1990, que 

atravessou a virada do século e se estabilizou. Graças às novas levas de mulheres 

escolarizadas que vivem nas grandes e médias cidades, esse segmento da imprensa 

feminina continua a ter presença forte no mercado. Voltadas para certa “aura” 
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doméstica de cuidados com a casa e estímulo para as primeiras inserções no mundo 

do trabalho, mesmo com ocupações informais, estas revistas prestam serviço às suas 

leitoras. Aliás, serviço é uma conotação generalizada em tais publicações, que 

trazem seções com informações práticas para diversos setores da vida cotidiana 

(BUITONI, 2009, p.128).  

 

 

Recorrendo a grandes estrelas televisivas, revistas de grande circulação – e com preços 

mais populares – passavam a impor condutas como o culto ao corpo e à estética. A 

sexualização dos temas e o apelo à nudez eram recorrentes nas publicações da década. A 

definição de Buitoni (2009, p.127) para as mulheres desse período é “segura e sexy”.  

Esse é também o período em que se registrou o aumento das doenças sexualmente 

transmissíveis, como a AIDS – que vitimizou também celebridades e ídolos brasileiros e 

internacionais. “Independente da idade, os meios de comunicação perceberam que era 

necessário falar sobre educação sexual para mulheres, sem romantizá-las em excesso” 

(BUITONI, 2009, p.147). Assim, a ideia de que mulher sexy era aquela que estava sempre 

segura em suas relações ganhou as páginas das revistas, que começaram a falar abertamente 

sobre as consequências de atos sexuais sem proteção. 

 

   

2.1.6 2000 

 

A virada do século, contudo, representou uma nova revolução no pensamento da mulher 

brasileira que, novamente, não se via representada pelos meios de comunicação. A 

globalização apareceu fortemente e impulsionou a ampliação do contato com outras formas de 

pensamentos, discursos e anseios que não diziam mais apenas sobre o lar e a família, mas 

sobre os desejos próprios e intrínsecos das mulheres. Foi o período também em que os olhos 

se voltaram com mais cuidado para questões como violência de gênero, abusos no lar e 

formas de opressão. No âmbito nacional, foram criadas a Secretaria de Políticas para as 

Mulheres (2002) e a Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha (2006).  

Os magazines ficavam ainda mais segmentados e aumentava, no mercado editorial, a 

oferta de opções de leitura para o público feminino. Nasciam para firmar a mulher dinâmica e 

despojada desse século. Surgiam novas revistas femininas que falavam não só de moda, 

novelas, estética e beleza, mas também de saúde, decoração e cultura. As mulheres do novo 

século queriam construir, aprender, divertir-se, mudar o planeta, vivenciar opções muito 

diferentes daquelas inscritas no passado, quando ela se via impedida de traçar seu próprio 
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destino ou de participar das decisões que moviam o mundo. O amor continuava a nortear as 

decisões da nova mulher moderna – mas agora ela se espelhava em seus próprios anseios. É 

nesse contexto que o mercado lança, no ano de 2001, a Revista TPM (Trip Para Mulheres), 

um projeto inovador ancorado na quebra de padrões e na concepção de uma mulher moderna 

e confiante, agora livre de estereótipos físicos e amores de novela. 

 

 

2.1.7 2010 

 

A década seguinte, 2010, foi marcada por uma grande propulsão tecnológica. O acesso à 

internet no Brasil se torna cada vez mais democrático e descentralizado, alcançando públicos 

muito variados e impulsionando o compartilhamento de novos conhecimentos. A imprensa 

ganhava veículos alternativos, capazes de assegurar voz e liberdade de expressão 

especialmente ao público feminino, agora mais próximo de outras causas, como as de cunho 

social.  

O período marcou, também, a eleição da primeira mulher para a Presidência da 

República do Brasil, que iniciou seu mandato em 2011. Nesse mesmo ano, o programa Brasil 

sem Miséria foi lançado e deu visibilidade e oportunidades às mulheres do Norte e Nordeste 

do país, em especial. Ademais, a época é lembrada pelo início da execução do Plano de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), assinado em 2007, que teve 

como objetivo ampliar o acesso e a permanência na educação superior. Em seguida, o 

aumento das políticas afirmativas nas universidades e demais órgãos públicos ganharam 

força, reafirmando a necessidade de se voltar os olhos para as minorias desprivilegiadas. 

Evidentemente, essa passagem não diz respeito à mudança somente no âmbito feminino, mas 

sim em toda uma parcela social que passou a ter possibilidade de entrar em contato com a 

pluralidade humana e acadêmica. Contribuiu, assim, para ampliar o campo de oportunidades 

vislumbrado pelas mulheres brasileiras. 

Apesar dessas conquistas no campo socioeconômico, muito estudos indicaram que a 

mídia tradicional continuava a perpetuar modelos ultrapassados de representação feminina, 

interessada em construir uma imagem que não correspondia à realidade social do país.  Foi 

nesse momento que as redes sociais e os blogs pessoais ganharam destaque, já que são 

capazes de dar voz às representações mais próximas da realidade do universo feminino. A 

“mulher conectada” surge nesse cenário de inquietação, refletindo a necessidade de ser 
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ouvida, lida e compreendida. Há um movimento de descentralização de revistas e jornais 

físicos para o meio digital e, com isso, amplia-se a possibilidade de troca instantânea de 

informações capazes de refutar ou comprovar os conteúdos jornalísticos disseminados pela 

mídia tradicional.  

Esse contexto desencadeia uma série de lutas e rupturas que se desenham de modo mais 

efetivo a partir dos anos 2000. Apesar de as lutas sociais existirem – tanto no campo teórico 

quanto no prático – é com o advento tecnológico que ganham força. 

 

 

2.2 Cenário contemporâneo  

 

Antes de dar continuidade ao estudo das relações de poder que envolvem a 

representação feminina na mídia atual, é necessário discorrer sobre o conceito de 

contemporaneidade. 

Giorgio Agamben (2009) levanta profundas reflexões acerca do tema que, para ele, 

tem intrínseca relação com o próprio tempo, em uma constante relação de dissociação e 

anacronismo. Este movimento é o que impulsiona a necessidade de se tornar exterior ao 

tempo mesmo durante o seu decorrer. O autor defende que “o contemporâneo é aquele que 

percebe o escuro do seu tempo como algo que lhe concerne e não cessa de interpretá-lo, algo 

que, mais do que toda a luz, dirige-se direta e singularmente a ele” (AGAMBEN, 2009, p.63). 

Esta definição mostra a correlação entre o pertencimento e o distanciamento para o com 

tempo presente como uma forma peculiar de observação e diálogo. 

 

Isso significa que o contemporâneo não é apenas aquele que, percebendo o escuro 

do presente, nele apreende uma resoluta luz; é também aquele que, dividindo e 

interpolando o tempo, está à altura de transformá-lo e de colocá-lo em relação com 

os outros tempos, de nele ler de modo inédito a história, de “citá-la” segundo uma 

necessidade que não provém de maneira nenhuma do seu arbítrio, mas de uma 

exigência á qual ele não pode responder. É como se aquela invisível luz, que é o 

escuro do presente, projetasse a sua sombra sobre o passado, e este, tocado por esse 

facho de sombra, adquirisse a capacidade de responder às trevas do agora 

(AGAMBEN, 2009, p.72).  

 

A contemporaneidade não diz apenas sobre o tempo presente, mas sim sobre 

atravessamentos, avessos e reversos de um tempo que foi, é e será em um só instante, pois 

“contemporâneo é aquele que recebe em pleno rosto o facho das trevas que provém do seu 

tempo” (AGAMBEN, 2009, p.64). O autor atenta-se, ainda, a impedir um olhar viciado para 
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com este tempo, de modo a preocupar-se não só com as luzes do presente, ou seja, tudo aquilo 

que é visível e palpável, mas também com as sombras que o cerca, ou a ausência delas.   

É neste sentido de analisar não somente aquilo que está ao alcance dos olhos, mas tudo 

aquilo que é silenciado no tempo, que se faz importante propor uma leitura acerca do cenário 

contemporâneo, uma vez que esta pesquisa preocupa-se, essencialmente, com as 

representações femininas em face ao tempo.  

O ato de representar no momento do agora não exime a ação de suas luzes e sombras. 

Por isso, traçar um percurso histórico a respeito das apreensões midiáticas femininas se faz 

necessário também no instante de voltar os olhos ao presente e enxergar seus pontos cegos. 

Isto porque “a representação é a função normativa de uma linguagem que revelaria ou 

distorceria o que é tido como verdadeiro sobre a categoria das mulheres” (BUTLER, 2003, p. 

17). Judith Butler (2003, p.17), importante teórica na área da representação de gênero, 

explana sobre a ligação entre os recortes feitos e a política. “... a representação serve como 

termo operacional no seio de um processo político que busca estender visibilidade e 

legitimidade às mulheres como sujeitos políticos”.  

Nesse viés, estudara representação feminina no contemporâneo é falar também sobre 

pré-disposições políticas, formadoras de sujeitos e, por consequência, desenvolvedora de 

práticas sociais. 

 

Os domínios da ‘representação’ política e linguística estabeleceram a priori o critério 

segundo o qual os próprios sujeitos são formados, com o resultado de uma 

representação só se estender ao que pode ser reconhecido como sujeito. Em outras 

palavras, as qualificações do ser sujeito têm que ser atendidas para que a 

representação possa ser expandida (BUTLER, 2003, p. 17). 

  

Uma vez que a representação diz sobre a formação social e política do indivíduo em um 

recorte temporal que nos remete não somente ao instante do agora, mas bem como às luzes e 

sombras de um passado que ainda vive, é considerável apontar que estas relações estão 

intimamente ligadas em um processo de produção de sentido midiático. Deste modo, retomar 

a história da mídia feminina incide na descoberta de um conjunto de referências que ainda 

hoje pautam a mídia brasileira. Observa-se nos meios de comunicação tradicionais uma forte 

tendência a enquadrar e retratar a mulher de maneira taxativa, restritiva e conservadora.   

 

A esfera pública estaria baseada em princípios universais, na razão e na 

impessoalidade, ao passo que a esfera privada abrigaria as relações de caráter 

pessoal e íntimo. Se na primeira os indivíduos são definidos como manifestações da 

humanidade ou da cidadania comuns a todos, na segunda é incontornável que se 

apresentem em suas individualidades concretas e particulares. Somam-se, a essa 
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percepção, estereótipos de gênero desvantajosos para as mulheres. Papéis atribuídos 

a elas, como a dedicação prioritária à vida doméstica e aos familiares, colaboraram 

para que a domesticidade feminina fosse vista como um traço natural e distintivo, 

mas também como um valor a partir do qual outros comportamentos seriam 

caracterizados como desvios. A natureza estaria na base das diferenças 

hierarquizadas entre os sexos (MIGUEL, 2014, p.32). 

 

Os papeis socialmente atribuídos às mulheres e aos homens se tornam fatores que 

impactaram de modo enfático também a representação midiática. Um exemplo emblemático 

disso foi o processo de impeachment impetrado, em 2016, contra a presidente em exercício, 

Dilma Rousseff – primeira mulher a ocupar o cargo mais alto do Palácio do Planalto. 

Ao sair da obviedade estampada ao alcance dos olhos e observar o escuro do 

contemporâneo, é possível delinear um momento histórico marcado pelo retorno de 

princípios, condutas e posturas conservadoras.  

 

As demonstrações de machismo somavam-se desde a campanha eleitoral de 2010, 

quando as críticas à candidatura e atuação de Dilma Rousseff como estadista em 

nada se assemelhavam ao que teriam passado outros, homens todos, comandantes do 

país. Nem mesmo nos momentos de maior rejeição popular foram produzidos 

adesivos para carro com a figura de Fernando Collor em posição proctológica. Ou 

então não se questionava o estado civil, nem o suposto respeito a ele devido, de 

Fernando Henrique Cardoso. Ninguém se embasbacava com o pulso firme de Lula 

ao tomar decisões, populares ou não. Nenhum ditador brasileiro teria sido criticado 

com um uníssono “vai tomar” num estádio de futebol. Nunca se cogitou criticar um 

presidente da República por ele ser “duro demais com ministros”. Não há memória 

de que os parlamentares da votação do impeachment de 1992 tenham evocado com 

tanta veemência suas famílias e os “bons costumes” para restaurar a política 

brasileira. Enfim, quando se pretende criticar Dilma recorre-se muitas vezes à sua 

condição de mulher. Para muitos dos parlamentares, Dilma na presidência 

representava um mundo no qual as coisas estavam “fora do lugar”. Não foi à toa qye 

a figura da “bela, recatada e do lar”, forjada na imprensa através da imagem de 

Marcela Temer, esposa do vice-presidente, marcaria de forma indelével a derrubada 

de Dilma Rousseff do comando do país. A imprensa não deixava de reafirmar, a 

exemplo do juiz paulista de 1922, que o papel da mulher na sociedade deveria 

permanecer moral e doméstico (RAMOS e FRACCARO, 2016, p.254).  

 

Neste processo paulatino, embora constante e muito eficaz, as visões induzidas pela 

mídia acerca das mulheres no poder, por exemplo, foram engendradas de maneira a violar os 

direitos femininos enquanto cidadãs.  

 

A violência política sexista que inicialmente parecia apenas direcionada e sendo 

exercida contra Dilma Rousseff, era também praticada contra todas nós, mulheres 

que ousamos em alguma medida construir uma voz pública. Mulheres que ousaram 

se escolarizar, saindo de casa, tendo uma profissão fora de casa, mulheres que 

ousaram agir e se mobilizar politicamente fora de casa. Parte significativa da 

violência cotidiana que as mulheres sofrem já tinha a ver com isso. Esse fato 

inexorável que nós ousamos habitar o espaço público brasileiro. Nós já 

disputávamos as vagas nas escolas, nas universidades. Nós já disputávamos vagas 

no mercado de trabalho. Nós já não mais éramos os “bibelôs” ou as “belas, recatadas 
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e dos lares”. Ousamos o poder máximo, chegamos à presidência da república no 

Brasil. E de lá, fomos extirpadas a pauladas simbólicas que feriram de morte a alma 

de todas as mulheres desse país (MATOS, 2016).  

 

Composto por representações misóginas, os cenários político e midiático se valem de 

um discurso inflamado que se ocupa em agendar na sociedade valores que vão contra a 

autonomia feminina. Observa-se um esforço da elite brasileira rumo à instauração de padrões 

sociais femininos considerados aceitáveis, em detrimento as demandas reais das mulheres que 

habitam o país.  

Em contraponto, a ideia de que a mulher deve desempenhar seu papel social da forma 

que mais lhe convier, assegurado principalmente pelos setores populares e progressistas, 

ganha força.  A mulher do “agora” – salvo a multiplicidade dos extratos sociais que compõem 

esta mulher – tem a possibilidade de ser, além de conectada, crítica e se posicionar frente às 

imposições da mídia.  
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PARTE 2: O UNIVERSO RODRIGUEANO 

3 MULHERES NO UNIVERSO E TEMPO RODRIGUEANO  

 

A trajetória de vida de Nelson Rodrigues é pontuada por marcações femininas. A figura 

da mulher provocou atravessamentos no cotidiano e influenciou a construção real da vida do 

autor e dramaturgo. A literatura desvela inspirações e anseios que o feminino causava em 

Nelson e como isso sempre foi relevante na criação das personagens. O campo ficcional 

presente em sua vida é outro aspecto importante nesse estudo. Cada peça escrita e encenada 

evidencia as características e estereótipos por ele trabalhados para, em cada trama, dar vida às 

personagens femininas de destaque. 

Além das peças, Nelson aprimorava a escrita de folhetins. Para assinar essas obras, 

criou os pseudônimos Suzana Flag e Myrna. A repercussão dos folhetins foi notória, fazendo 

com que os leitores trocassem muitas correspondências com o autor. Nelson aproveitou essa 

experiência para criar uma nova forma de se relacionar com seu público: os consultórios 

sentimentais. 

Assim como em suas peças e folhetins, Nelson Rodrigues concentrava a sua narrativa 

nos anseios e desejos femininos. Muitas eram as mulheres que lhe escreviam, a fim de sanar 

problemas amorosos ou familiares. As leitoras, em sua grande maioria, acreditavam na 

existência de Myrna – mesmo que a identidade dela nunca tenha sido revelada, como ocorreu 

com Suzana Flag. Mas, para entender como Nelson Rodrigues alimentava esse imaginário 

feminino e perpetuava a imagem de uma mulher que não existia, é preciso acessar o percurso 

do escritor, sempre pautado pela presença feminina, seja na ficção ou na vida real.  

 

 

3.1 As mulheres sob a mira de Nelson  

 

No período em que Nelson Rodrigues viveu (1912-1980), o cenário nacional foi 

marcado por mudanças importantes no contexto social, não raras vezes atravessado por 

momentos de tensão e instabilidade. Esse período contou com grandes momentos da história 

sociopolítica do Brasil: a Revolução de 1930, os longos anos da ditadura do Estado Novo – 

seguidos do retorno de Getúlio pela via eleitoral em 1950, até os trágicos acontecimentos de 

1954 –, bem como o golpe militar dez anos depois. Todos esses acontecimentos, de alguma 
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forma, refletiram na produção literária nacional, seja na literatura dita engajada, tratando 

explicitamente das questões político-sociais, seja nas abordagens alheias ao processo histórico 

(VASCONCELOS, 2006). Fato é que essa aura iminente de mudança e engajamento político-

social orientava-se não apenas para perspectivas de transformação no âmbito social, mas 

também para o setor de comunicação. Tangenciava, assim, as produções midiáticas e, 

especialmente, o processo de desenvolvimento e modernização do jornalismo que, por sua 

vez, moldava a opinião pública.  

Mário, o patriarca da família Rodrigues, era amante das palavras. Formado em Direito, 

não chegou a exercer a advocacia em sua plenitude, já que sua maior aptidão era a escrita. 

Como primeiro aluno da turma, ganhou em sua formatura uma viagem à Argentina e ao Chile, 

onde aprendeu com os colegas jornalistas que fez pelo caminho as façanhas do jornalismo 

político. De volta ao Recife, Mário montou seu primeiro jornal, intitulado Jornal da 

República, desempenhando o papel de diretor em concomitância ao cargo de deputado 

estadual.  

O periódico apoiava o governo Dantas Barreto e continha alto teor político e, por isso, 

foi alvo de ataques constantes de líderes da oposição, como Manuel Borba. A perseguição 

política fez com que Mário procurasse, no Rio de Janeiro, a pedido da esposa Maria Esther, 

outro meio de vida. Por este motivo, no final de 1915, o patriarca deixou o solo 

pernambucano e partiu para, naquela época, a capital federal. Deixou esposa e filhos, que 

ansiavam reconquistar a tranquilidade e estabilidade financeira e viam, no Rio de Janeiro, a 

esperança de um recomeço.  

Passados seis meses, Mário – que estava empregado no Correio da Manhã como 

redator parlamentar – recebeu um telegrama de sua esposa, informando que havia vendido os 

bens da família e estava indo ao seu encontro. Em julho de 1916, Maria Esther e os filhos 

desembarcaram na capital carioca. A mudança envolveu o núcleo familiar, que mais tarde 

seria constituído por 16 pessoas, em extrema pobreza. A família ficou hospedada na casa de 

amigos até conseguir alugar um lar, na Rua Alegre, subúrbio do Rio de Janeiro.  

No primeiro endereço dos Rodrigues em terras cariocas, Nelson foi taxado de 

pornográfico – um rótulo que o acompanharia pelo resto da vida, e que, curiosamente, 

começara a ser construído já na infância. Ainda pequeno, foi delatado à mãe por uma vizinha, 

que o teria visto “aos beijos com sua filha Ofélia, de três anos (...). É claro que Nelson só 

havia tentado, esclareceu dona Caridade. Mas aquilo era suficiente para qualificá-lo, aos 

quatro anos completos, como um tarado de marca maior” (CASTRO, 1992, p.23).  
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Aos oito anos, o menino vivenciou aquilo que parecia um prenúncio da censura que o 

perseguiria pelo resto da vida. No segundo ano primário, foi premiado em um concurso de 

redação. Havia escrito a história de uma adúltera, punida pelo marido com a morte. Este, por 

sua vez, era castigado pelo sentimento de culpa, já que fizera justiça com as próprias mãos. A 

trama nefasta, escrita por uma criança de tão pouca idade, chocou as professoras, que se 

recusaram a ler a redação em sala de aula. Para Nelson, que corriqueiramente acompanhava 

cenas como essas na Rua Alegre, não havia nada demais em expor o acontecido – ainda que 

com um leve retoque de sua imaginação rebuscada, claro. Pela primeira vez, sentiu-se 

censurado: 

 

(...) dona Honorinha leu e chamou as outras professoras. Foram em comitiva à sala 

de dona Amália e ficaram todas olhando para Nelson. Ele confessaria depois que, ao 

sentir-se tão olhado, adorou pela primeira vez ser o centro das atenções. A redação 

de Nelson não tinha como não ser premiada, mas não poderia ser lida em classe. 

Então premiou-se também a do rajá no elefante e só esta foi lida. Mas, intimamente, 

Nelson sabia que havia sido o único vencedor (CASTRO, 1992, p.24). 

 

 

Segundo o relato do próprio autor, contido em coletânea póstuma, aquela seria a sua 

primeira crônica, das muitas que viriam a compor, futuramente, a coluna A vida como ela é...: 

 

(...) creio que a professora dividiu o prêmio com o outro garoto como concessão à 

moral vigente, porque ela ficou meio apavorada, em pânico, com a violência da 

minha “A vida como ela é...”. (...) Foi já com esta “A vida como ela é...” que me 

senti escritor, porque eu me entreguei a isso com um élan fabuloso. Desandei a 

escrever o troço... Continuei escrevendo e comecei a ser marcado na aula talvez 

como um gênio. Era olhado pelas professoras como uma promessa de tarado 

(RODRIGUES, 2012, p. 21-2). 

 

 

Outra forma de censura velada citada por ele foi sua expulsão do colégio, aos catorze 

anos. A justificativa era a insistência do rapaz em contestar as professoras, em especial 

aquelas que ministravam as aulas de História e Língua Portuguesa.  

“Eu sou um triste”, repetia o menino. A mãe foi quem atribuiu a tristeza de Nelson “aos 

fracassos amorosos que ele dizia sofrer: apaixonava-se por uma garota da vizinhança (sempre 

mais velha), armava-se de coragem para falar-lhe uma declaração e não se conformava com 

os foras que levava” (CASTRO,1992, p.40). Houve a época em que se apaixonou também por 

uma prima, Maria Adelaide, que, além de mais velha, estava grávida de um grande rival 

político da família Rodrigues. Isso não parecia um obstáculo para Nelson, decidido a se casar 

com ela, garantindo que “lhe daria cama, comida, roupa lavada e uns trocados para o cinema” 
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(CASTRO, 1992, p.40). Contudo, a paixão não ultrapassou as paredes do quarto das irmãs, 

suas confidentes e únicas a saberem de seus sentimentos, já que nunca chegou a se declarar.  

A saga das paixões não correspondidas tornaram-se o delírio e o martírio do escritor. 

Lília, irmã de Célia, noiva de seu irmão Mário Filho, também foi alvo dos sentimentos 

arrebatadores. Nelson só se convenceu de que não havia chances quando a moça casou-se 

com José Bastos Padilha, então presidente do Clube de Regatas do Flamengo. Logo depois, 

Carolina, colega de sua irmã Maria Clara no Colégio Bennett, foi inspiração de poemas, 

bilhetes e crônicas do jovem, que chegou a ser ameaçado pelo noivo da moça.   

 Por muito tempo, Nelson se sentiu excluído e repreendido – o que, segundo Castro 

(1992), fez com que ele, mesmo com pouca idade, permanecesse retraído em relação a seu 

próprio corpo. Com o passar dos anos, essa característica ganhou força, transformando-o em 

um garoto tímido, mas um exímio leitor. Encontrou nas palavras de Machado de Assis, Eça de 

Queiroz, Camilo Castelo Branco, Fiódor Dostoiévski, Victor Hugo e Émile Zola, entre outros, 

o esconderijo necessário àqueles que sofrem por paixões não correspondidas, tão comuns no 

início da adolescência. Nascia ali outro refúgio: a escrita.  

A timidez também o transformou em um profícuo observador das pessoas, 

principalmente das experiências dos irmãos mais velhos e das crises de ciúme do pai em 

relação à mãe. Esta seria a primeira vez que a figura materna atravessaria de forma 

significativa suas lembranças juvenis. Uma das mais marcantes, segundo Ruy Castro (1992), 

foi a prisão do pai, em 1924, e as visitas noturnas que sua mãe realizava durante toda a 

reclusão. Escoltada por um filho mais velho, Maria Esther pernoitava na cadeia. Pela manhã, 

sempre acompanhada do filho, regressava à casa dos Rodrigues.  

O jovem escritor, assim como os irmãos mais velhos, seguiram os passos do pai: 

escolheram o jornalismo como ofício e sustento da casa. Mário Rodrigues – que a esta altura 

já havia fundado outro jornal, A manhã – distribuiu sua prole pelas editorias. A escolha pelo 

jornalismo policial foi do próprio Nelson, que sempre viu nas tragédias um tom provocante a 

ser apreciado. “O ficcionista que não foi repórter policial tem um desfalque, porque, em três 

meses de reportagem policial diária, ele adquire a experiência de um Balzac” (RODRIGUES, 

2012, p.35). Às descrições banais e frias, colhidas nos subúrbios cariocas, Nelson aplicava 

suas habilidades ficcionistas, inspiradas nos livros que consumia vorazmente.  Naquela época, 

os assaltos e crimes passionais eram raridade – o que fazia da escolha pela área policial um 

legítimo ato de coragem, que resultava em prestígio.  
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Em 1928, aos dezesseis anos, Nelson foi promovido e passou da página policial para a 

cobiçada página três, “a dos editorialistas, de onde seu pai despejava as fagulhas e onde 

Monteiro Lobato, Agripino Grieco e os outros assinavam artigos” (CASTRO, 1992, p.59). A 

Manhã, porém, logo escapou entre os dedos de Mário Rodrigues, que o perdeu para o sócio 

Antônio Faustino Porto, que se tornou dono da maior parte das ações do jornal. Após 49 dias 

do ocorrido, a família Rodrigues se restabeleceu, fundando outro periódico: Crítica, que 

“pelas contas de Mário Rodrigues (...) era um sucesso ainda maior que A Manhã” (CASTRO, 

1992, p.79). 

Foi na redação de Crítica que os Rodrigues assistiram à primeira das muitas tragédias 

que marcariam a família. A aura funesta que os envolvia era digna de cinema, como 

descreveu Castro (1992) ao longo da biografia de Nelson. Roberto, seu irmão, foi o 

protagonista da longa cadeia de mortes desastrosas. Colaborador da página policial de Crítica 

como desenhista, Roberto era o autor dos traços sombrios que caracterizavam as ilustrações 

do jornal. Tragédia, sexo e culpa eram temas recorrentes em seus desenhos, bastante 

adequados àquela editoria. Porém, nunca imaginou que um dia participaria efetivamente dela. 

Em 1929, Roberto foi morto dentro da redação por Sylvia Seraphim, jornalista e escritora 

recém-desquitada. O crime, motivado por vingança, foi concretizado por causa de uma 

publicação que acusava a mulher de adultério, sendo esse o possível motivo de sua separação. 

Sylvia deslocou-se até o local com o intuito de atentar contra a vida de Mário Rodrigues, mas 

na ausência dele, atirou contra Roberto, que não resistiu. A comoção e o choque causados na 

redação fizeram com que Crítica publicasse por diversos dias o rosto de Roberto nos jornais, 

juntamente com matérias que condenavam Sylvia.  

A morte de Roberto afetou consideravelmente a saúde do pai, Mário Rodrigues, que já 

era hipertenso. A angústia pela perda do filho fez com que o dono de Crítica definhasse 

rapidamente, padecendo por dias até se render a uma hemorragia fatal. Faleceu em 15 de 

março de 1929, pouco mais de dois meses após a morte de Roberto.  

 Mário Rodrigues Filho assumiu, então, o comando do jornal, mas o periódico não 

sobreviveu à Revolução de 1930 e fechou as portas. Todas essas dificuldades agravaram a 

estabilidade financeira da família, que se viu novamente na miséria, principalmente entre os 

anos de 1931 e 1934. Em consequência de uma vida em condições precárias e de má 

alimentação, Nelson foi acometido pela tuberculose, que o obrigou a passar longas 

temporadas em Campos do Jordão para a sua recuperação. O irmão Joffre também sofreu da 

doença, mas não sobreviveu, falecendo em 1936. 
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No ano de 1937, a sombra da morte e da doença parecia ter abandonado Nelson no 

momento em que Elza adentrou a redação de O Globo, local onde passou a trabalhar. Mas 

Elza era “moça de família” e logo disparou que “comigo, só casando” (CASTRO, 1992, 

p.143). Nelson aceitou de bom grado a ideia de se casar. Apesar das objeções da mãe da 

moça, dona Concetta, o casal se uniu em 29 de abril de 1940 e casaram-se formalmente em 17 

de maio daquele mesmo ano. Logo após o casamento, Nelson pediu à esposa que deixasse o 

emprego e, assim que pôde, instalou uma linha telefônica em casa, para poder falar com a 

mulher de hora em hora. Mais adiante, propôs: “Meu anjo, esteja sempre de banho tomado, 

vestida e cheirosa, à minha espera”. Elza não se indignou com o pedido do marido. Segundo 

Castro (1992), foi exatamente o contrário: 

  

As mulheres do futuro achariam aquilo um acinte, mas Elza achou lindo e, pelo 

menos nos primeiros anos, fez-lhe prazerosamente a vontade. Nelson, por sua vez, 

era incapaz de voltar para casa sem bombons ou um prato de doces para ela. (Na 

menos romântica das hipóteses, um sanduíche de pernil). E, a exemplo de muitos 

maridos da Zona Norte nos anos 40, entregava-lhe todo o seu salário no fim do mês, 

descontado o que sempre dava para a mãe. Elza lhe passava um troco para o bonde, 

o cafezinho e os cigarros (CASTRO, 1992, p.150). 

 

Em uma tarde de agosto de 1941, Elza – que já estava em estágio avançado de gravidez 

do seu primeiro filho, acompanhou Nelson ao cinema, na Praça da Bandeira: 

 

lark Gable e Vivien Leigh se beijavam na tela prateada quando a bolsa de líquido 

amniótico de Elza estourou. Foi o tempo de correr para casa, pegar a mala e voar 

para a Pró-Matre, onde Joffre nasceu – aos cuidados da parteira Leonor, porque 

Nelson, como seu pai, não admitia ginecologistas. O médico recomendou a Nelson 

ficar longe de seu filho e não pegá-lo no colo, para evitar o risco de contágio da 

tuberculose, e a não levantar peso. Com isso, Nelson teve de resignar-se a ser coruja 

à distância: nunca deu uma mamadeira ou trocou uma fralda. Aproveitando o 

conselho médico, também nunca esvaziou um cinzeiro e nunca passou o dedo em 

um móvel (CASTRO, 1992, p.153). 

 

Com a responsabilidade de prover o lar e condenado à pobreza depois da falência de 

Crítica, Nelson encontrou no teatro a solução imediata para a falta de dinheiro. O escritor 

apostou suas fichas em algo que estava em voga naquela época: 

 

(...) precisava de dinheiro para mim, para a minha família. Animei-me e fui escrever 

a chanchada. Mas a partir da 2ª página, a peça tomou um movimento próprio e se 

transformou em um drama apaixonante, que fala da tristeza do ser humano. (...) 

Comecei a escrever e, na segunda página, aquela peça – A mulher sem pecado – 

ficou séria. E a cada página foi ficando mais séria (RODRIGUES, 2012, p.54).  
O desafio de escrever peças teatrais logo foi recompensado com o sucesso de suas 

primeiras peças escritas e encenadas: A mulher sem pecado (1941) e Vestido de Noiva (1943). 
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Isso provocou em Nelson uma paixão ainda desconhecida por ele próprio: a dramaturgia. Por 

meio de peças originais, o escritor construía um paradigma entre as relações familiares 

ocultas: ao mesmo tempo em que eram consideradas abjetas pela sociedade da época, eram 

consumidas vorazmente pelo público, que cobiçava cada vez mais aqueles temas considerados 

chulos e enquadrados na lista dos tabus da época. As tramas vinham sempre recheadas de 

adultérios, incestos e vinganças realizadas com as próprias mãos. E eram aplaudidas e vaiadas 

na mesma proporção. Sua plateia era composta, em sua maioria, por intelectuais e amigos, 

mas Nelson deparava-se, também, com uma enorme quantidade de pessoas com um perfil 

extremamente conservador.  

Para o crítico teatral e teatrólogo Sábato Magaldi, Nelson Rodrigues iniciou o 

movimento que deu origem ao Teatro Moderno. O pesquisador, que investiu longos anos de 

sua carreira acadêmica estudando o teatro de Nelson Rodrigues, afirma que o dramaturgo é 

considerado “por grande parte da crítica o mais importante do teatro moderno e, quiçá, do 

teatro brasileiro de todos os tempos” (MAGALDI, 2015, p.3). 

Responsável por um minucioso estudo acerca da obra teatral do dramaturgo, composta 

por 17 peças escritas ao longo de quase quarenta anos, Magaldi escreveu o livro O teatro 

completo de Nelson Rodrigues, em que classifica as peças em núcleos temáticos: as peças 

psicológicas (A mulher sem pecado, 1941; Vestido de Noiva, 1943, Valsa Nº 6, 1951; Viúva, 

porém honesta, 1957; e Anti-Nelson Rodrigues, 1973), as míticas (Álbum de família, 1945; 

Anjo Negro, 1946; Dorotéia, 1949; e Senhora dos Afogados, 1947) e as tragédias cariocas (A 

falecida, 1953; Perdoa-me por me traíres, 1957; Os sete gatinhos, 1958; Boca de Ouro, 1959; 

O Beijo no asfalto, 1961; Otto Lara Resende ou Bonitinha, mas ordinária, 1962; Toda Nudez 

será castigada, 1965, e A serpente, 1978). 

 

 

3.2 Como Nelson Rodrigues via as mulheres? 

 

Para além das visões de mundo social, cultural e histórico da época, é necessário 

adentrar na visão particular de Nelson Rodrigues acerca do sexo feminino. A entrevista 

abaixo revela dados importantes para a discussão aqui proposta.  

 

 

J. J. R. — E o que dizer acerca das mulheres? 

Nelson Rodrigues — “Ou a mulher é fria ou morde. Sem dentada não há amor 

possível”. 
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J. J. R. — Sobre a adúltera? 

Nelson Rodrigues — “Não existe família sem adúltera” — responde com ironia. E 

continua com as suas divagações: — “Nenhuma mulher trai por amor ou desamor. O 

que há é o apelo milenar, a nostalgia da prostituta que existe na mais pura”. — 

Olhando atentamente para o repórter: — “A prostituta só enlouquece 

excepcionalmente. A mulher honesta, sim, é que, devorada pelos próprios escrúpulos, 

está sempre no limite, na implacável fronteira”. — E mostrando o dedo indicador: — 

“Tudo passa, menos a adúltera. Nos botecos e nos velórios, na esquina e nas 

farmácias, há sempre alguém falando nas senhoras que traem. O amor bem-sucedido 

não interessa a ninguém”. 

 

J. J. R. — Falemos agora da virtude e daqueles que o praticam? 

Nelson Rodrigues — “Perfeição é coisa de menininha tocadora de piano” — 

expondo-se, exultante. — “O puro é capaz das abjeções inesperadas e totais e o 

obsceno, de incoerências deslumbrantes”. — Repete por alguns segundos e despeja: 

— “Não acredito em honestidade sem acidez, sem dieta e sem úlcera”. — Toma 

fôlego e dá prosseguimento ao raciocínio: — “O ‘homem de bem’ é um cadáver mal 

informado. Não sabe que morreu”. — E numa alegação afirmativa: — “Falta ao 

virtuoso a feérica, a irisada, a multicolorida variedade do vigarista”.  

 

J. J. R. — E com relação às feministas? 

Nelson Rodrigues — “As feministas querem reduzir a mulher a um macho mal-

acabado”. 

 

J. J. R. — E sobre as mulheres, na atualidade? 

Nelson Rodrigues — “Nunca a mulher foi menos amada do que em nossos dias”. 

 

J. J. R. – É verdade que toda mulher gosta de apanhar? 

Nelson Rodrigues — “Toda mulher gosta de apanhar, apenas as neuróticas reagem”. 

 

J. J. R. — Algum recado para as mulheres? 

Nelson Rodrigues — “Era preciso que alguém fosse de mulher em mulher 

anunciando: ser bonita não interessa, seja interessante”. 

 

J. J. R. — E para os homens? 

Nelson Rodrigues — “Se um dia a vida lhe der as costas, passe a mão na bunda dela” 

(ALKIMIM, s.d.)
2
 

 

Algumas passagens da entrevista revelam como o autor, considerado reacionário, 

mantinha opiniões marcadas pelo conservadorismo e pela libertinagem. A figura feminina 

casta em contraposição à sua faceta mais sádica – como o autor definiria “a mulher é fria ou 

morde” – revelam o claro escárnio e deboche nas palavras de Nelson. Bem como sua visão 

sobre o adultério: o autor reforça a possibilidade de toda mulher cometer o ato, indiferente a 

sentimentos como o amor, uma vez que compreende que os desejos perpassam a mulher da 

mesma forma como atingem o homem. Nesse sentido, Nelson é categórico ao afirmar que a 

virtude não existe em sua totalidade e que a honestidade é uma qualidade penosa.   

Ao contrário de seu contemporâneo Vinícius de Moraes
3
, Nelson não acreditava que a 

beleza era fundamental. Pelo contrário, alegava que a beleza feminina era interessante 

                                                 
2
 Entrevista originalmente produzida pelo repórter J.J. Ribeiro, para o jornal O opinático, em 26 de novembro de 

1980 e republicada na Revista Bula Online, por Alexandre Flores Alkimim.  
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somente nos quinze primeiros dias, para logo dar lugar a um tédio desolador. E, ao pensar nos 

critérios de feminilidade e os fatores que constituíam a beleza da mulher naquela época, o 

autor afirma que as feministas desejavam ser “um macho mal-acabado”. A frase partilha da 

ideia de que o ativismo visava à necessidade da subtração do ser mulher para a aproximação 

de um ideal de perfeição masculina inatingível.  

Quando questionado sobre a situação das mulheres na atualidade (década de 80), o 

entrevistado aponta a falta de amor. Neste período, a forte influência dos Anos Dourados de 

idealização do amor e felicidade como recompensa começam a cair por terra. As mais 

diversas áreas de estudo e o mercado de trabalho também passaram por significativos 

processos de abertura, garantindo às mulheres maior acesso educacional e profissional. Nessa 

década também foram revogadas algumas leis da Constituição Federal que garantiam direitos 

legais nunca antes permitidos às mulheres e, por consequência, maior independência.  

Contudo, valores moralistas continuavam enraizados na sociedade daquela época (e 

que ainda hoje perduram) como a máxima: “em briga de marido e mulher não se mete a 

colher” 
4
. Em um país que ainda desconhecia as leis de proteção contra a violência de gênero 

e doméstica, Nelson também naturalizava o abuso do poder físico desferido contra a mulher 

em suas colocações e produções. A metáfora utilizada “passar a mão na bunda dela” para 

aludir à vida que lhe “deu as costas” mostra outra passagem onde o assédio sexual, hoje 

criminalizado, era assunto relativizado para o homem daquele tempo.   

Ao passo que era feroz defensor da moral e dos bons costumes, Nelson era também 

tido como libertário em sua época. Isso porque relatava em suas matérias, crônicas, folhetins e 

peças teatrais um cotidiano tecido por angústias, medos e vontades tidos como pecado, em 

uma sociedade que almejava o corpo casto e livre de desejos. Sua produção – jornalística, 

literária e dramaturga – era visceral, ao ponto de ser rechaçada e venerada por tratar do óbvio 

do dia a dia.  

 É interessante observar que Nelson sempre constitui sua visão das mulheres embasada 

em estereótipos sociais bem populares e historicamente conhecidos como santas e putas, moça 

de família e adúltera, pura e devassa, etc. No entanto, o autor não nega a cada sujeito deter em 

seu âmago a potencialidade para o inesperado. Ou seja, ele molda seus conceitos e 

personagens femininas em cima de padrões socialmente aceitos e predeterminados, mas, ao 

                                                                                                                                                         
3
 O poeta, dentre outros feitos, ficou conhecido pela célebre frase: “As feias que me perdoem, mas beleza é 

fundamental”.  
4
 Sabedoria popular.  
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mesmo tempo, os desnudam e os envolvem nos desejos mais recônditos e inimagináveis, 

possibilitando, assim, uma visão multifacetada do ser mulher.  

 

  

3.3 As mulheres construídas a partir da percepção rodrigueana  

 

As personagens criadas por Nelson Rodrigues em suas peças teatrais revelam 

características femininas e masculinas capazes de denotar, em tese, ideais, aspirações e 

desejos de uma geração representada, em grande escala, por homens mantenedores do lar e 

mulheres dedicadas à vida doméstica.  

O desenrolar das tramas percorre frequentemente os trilhos da moral e do bom costume: 

há, quase sempre, uma família ideal ou um casal feliz e perfeito que aspira manter a dignidade 

do seio familiar e a tradição, porém, rendem-se, em determinado momento, aos desejos mais 

reprimidos, guardados a sete chaves no infinito particular de cada personagem.  

Nota-se que este é o grande ápice da maioria de suas obras: o afloramento do desejo 

feminino de se rebelar contra as imposições decretadas pelo matrimônio ou pela tradição 

familiar. Desta forma, muitas tramas apresentam enredos recheados de traição, prostituição e 

incesto – elementos que revelam a forte necessidade de extravazar uma pulsão sexual que não 

é exclusiva do gênero masculino.  

Nas dezessete peças escritas pelo autor como dramaturgo, dezesseis apresentam esses 

elementos que parecem ligados, primordialmente, à mudança de comportamento da mulher. A 

seguir, seguem as sinopses
5
 e as possíveis interpretações acerca dos papeis femininos.   

 

 

3.3.1 A mulher sem pecado (1941) 

 

Olegário, casado com Lídia, é um paralítico que convive com os fantasmas e medos 

de sua imaginação doentia. Morre de ciúmes de sua mulher e desconfia de que está 

sendo traído. Com a ajuda de Umberto, o chofer, e de Inézia, a criada, tenta 

controlar a esposa. Suspeita de todos, inclusive de Maurício, irmão de criação de 

Lídia. Esta fica atordoada com as perguntas e cobranças diárias do marido e resolve 

tomar uma decisão drástica.  

 

Lídia, a pressionada 

                                                 
5
 Todas as sinopses foram retiradas de: NELSON RODRIGUES (site). Obras teatrais. Disponível em: 

<http://www.nelsonrodrigues.com.br/site/oteatrais.php>  Acesso em: 4 de maio de 2016.  
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Em todo o momento, a personagem de Lídia é pressionada pela figura do marido, 

padecendo de seu ciúme doentio e obsessão. A imaginação masculina, que dá contornos à 

índole duvidosa da mulher, conduz toda a trama até que se torna, efetivamente, realidade. Há 

uma mutação entre os estados do ser e do parecer na personagem Lídia. Esta não vê motivos 

para continuar a ser fiel, uma vez que é alvo de injúrias. Assim, passa a se comportar tal qual 

a fantasia e a imaginação do marido, que, por sua vez, redime-se por toda a opressão. 

 

  

3.3.2 Vestido de Noiva (1943) 

 

Peça psicológica que consagrou o autor na nova fase do teatro nacional, Vestido de 

Noiva conta a história de Alaíde que, enquanto é operada em um hospital, depois de 

ter sido atropelada por um automóvel, relembra seu relacionamento com o marido, 

da disputa com a irmã e de seus desejos inconfessáveis – tudo de forma 

desencontrada, misturando realidade, lembrança e alucinação. 

 

Alaíde, a louca. 

Alaíde é tomada por louca no momento em que não consegue distinguir a realidade da 

imaginação durante o processo operatório. Seus desejos mais íntimos são desvelados, mas não 

se sabe se são verdadeiros ou não, devido às alucinações. Fato é que o desejo feminino se 

mostra incontido na trama, o que aproxima a personagem da vida cotidiana.  

 

 

3.3.3 Álbum de família (1945) 

 

Jonas é casado com Senhorinha e, juntos, têm quatro filhos: Edmundo, Guilherme, 

Nonô e Glória. Jonas tem uma forte fixação por meninas de 15 anos. Tia Rute, irmã 

de Senhorinha, é encarregada de ir buscá-las para ele. Edmundo sente atração pela 

mãe, enquanto Glória é alvo da adoração de seu pai e de Guilherme. Nonô é o filho 

preferido de Senhorinha, mas enlouqueceu e anda ao redor da casa totalmente nu. 

Uma trama de ressentimentos, desejos proibidos e incestos.  

 

Rute, a cúmplice; Senhorinha e Glória, as pecaminosas. 

Todas as ações ditas pecaminosas envolvem o desejo incontrolável da figura masculina. 

A relação incestuosa entre o filho e a mãe, bem como entre o pai e a filha, revelam como os 

impulsos masculinos são capazes de moldar as ações femininas durante a peça. Aqui, a 

cumplicidade e a condescendência podem estar ligadas ao sentimento de libertação sexual 

almejado pelas mulheres. 
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3.3.4 Anjo Negro (1946) 

 

Assassinatos, traições, vingança, incestos, amores impossíveis e até prostituição 

conseguem invadir os muros da casa de Ismael, negro inconformado com a sua cor, 

e de Virgínia, sua esposa branca. Marido e mulher vivem isolados do mundo, como 

que para se esconderem de tudo e de todos, já que o preconceito é o personagem 

principal desta peça.  

 

Virgínia, a reprimida. 

Virgínia é reprimida a todo o momento pela figura do marido, inconformado com suas 

características físicas. Como almejava ser branco, assim como a esposa, Ismael mantém uma 

relação de opressão para que Virgínia acredite que ela é um ser inferior. Desta forma, o casal 

se afasta do convívio social, permitindo a naturalização dessa opressão no universo habitado 

por ambos.  

 

   

3.3.5 Senhora dos Afogados (1947) 

 

A avó de Moema vivia apregoando que o destino das mulheres da família Drumond 

era o de serem levadas pelo mar. Coincidentemente, as mulheres do cais também 

estavam rezando pela alma de uma prostituta que morrera há dezenove anos, 

justamente no dia em que os pais de Moema se casaram. O pai de Moema é 

apontado na vizinhança como o assassino da moça de “reputação duvidosa”. 

 

Moema, a possessiva. 

Moema sofre em função de um sentimento incestuoso em relação ao pai e, por esse 

motivo, acaba tornando-se possessiva. Este sentimento acaba por justificar as ações da 

mulher. 

 

3.3.6 Dorotéia (1949)  

 

Depois de alguns anos afastada da família, Dorotéia, que havia resolvido se 

prostituir após a morte de seu amante, procura suas primas para ter uma vida 

decente. Mas as três, todas viúvas, repudiam-na por causa de seu passado. Acham 

que, por ela ser linda, é propensa a atrair o pecado. No decorrer da história, inicia-se 

uma tentativa irracional de levar Dorotéia ao caminho da virtude.  

 

Dorotéia, a convertida. 
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O grande cerne da trama gira em torno do paradigma beleza versus credibilidade, 

constantemente empregado às mulheres. Dorotéia sofre com a falta de confiança de suas 

primas, mulheres como ela, pelo simples fato de ser dotada de beleza. A rivalidade feminina 

instituída na sociedade dá o tom do enredo.  

 

 

3.3.7 Valsa Nº 6 (1951) 

 

Sônia é uma menina que acaba de completar 15 anos. Estudou nos melhores 

colégios, é educadíssima e tem obsessão pela Valsa Nº 6 de Chopin. No desenrolar 

da história, sempre com a Valsa nº 6 como pano de fundo, a menina vai revelando 

uma trama de assassinato, adultério, dupla personalidade, alucinações e conflitos 

entre o real e o imaginário. 

 

Sônia, a educada. 

A imagem da moça refinada e educada é o ponto de partida da peça, que revela o padrão 

feminino esperado das mulheres daquela época. Os anseios e desejos da jovem tornam-se um 

tormento, uma vez que não correspondem aos modelos estabelecidos nem aos 

comportamentos esperados pela sociedade.  

 

 

3.3.8 A falecida (1953)  

 

Após consultar uma cartomante, Zulmira desconfia da infidelidade de seu marido, 

Tuninho, com sua prima, Glorinha. Resolve então aderir a uma Igreja Teofilista e 

não se entregar mais a nenhum homem. Zulmira assume os preparativos da própria 

morte, na tentativa de causar inveja em Glorinha e em todas as outras mulheres da 

cidade com o luxo de seu enterro. Ela manda o marido ao encontro de um sujeito 

chamado Pimentel, o que desencadeia revelações surpreendentes. 

 

Zulmira, a frustrada. 

Zulmira é moradora do subúrbio do Rio de Janeiro e anseia pela atenção do marido. 

Sofre de insegurança e, por isso, acaba por tornar outras mulheres suas rivais. O sentimento 

de frustração e hipocondria perpassa toda a história, fazendo com que a mulher planeje seu 

próprio funeral, obrigando o marido, Tuninho, a ajudá-la a ter um enterro luxuoso. Após 

descobrir a traição da esposa, Tuninho se vinga não realizando o funeral como foi combinado 

anteriormente pelo casal.  
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3.3.9 Viúva, porém honesta (1957) 

 

Ivonete, filha do Dr. J. B. de Albuquerque Guimarães, diretor do jornal A Marreta, é 

uma moça muito jovem, porém viúva. Fora obrigada a se casar em função de um 

erro médico. Era muito ingênua, mas, ao mesmo tempo, maliciosa. Após a morte de 

seu marido resolve se tornar uma mulher honesta. Seu pai, um psicanalista e, até 

mesmo, o diabo, tentam encontrar uma solução para resolver o problema de Ivonete.  

 

Ivonete, a problemática. 

Ivonete é obrigada a se casar após ficar grávida acidentalmente durante um 

procedimento cirúrgico. A gestação não é bem sucedida e o marido, que é homossexual, 

morre atropelado. Esses episódios levam Ivonete a não querer mais se relacionar 

afetivamente. Contudo, sua vontade não é respeitada em nenhum momento, sendo encarada 

como uma espécie de problema. Diversas formas de auxílio são procuradas durante o roteiro: 

científica (psicanalista), empírica (ex-prostituta) e até mística (centro espírita) a fim de 

“curar” a moça do seu anseio renegado pela família. 

 

 

3.3.10 Perdoa-me por me traíres (1957)  

 

Glorinha é uma adolescente levada por uma amiga a um prostíbulo de luxo. O lugar 

é administrado por Madame Luba para satisfazer as taras de milionários e políticos. 

Um dos clientes fixos de Glorinha é o velho deputado Jubileu de Prata. O tio da 

adolescente, Raul, que a criou após a morte da mãe e hospitalização do pai, descobre 

sua vida oculta e tenta obrigá-la à pureza, revelando terríveis segredos sobre o 

passado e exercendo um autoritarismo cruel. 

 

Glorinha, a contida. 

Fica claro, nessa definição, que Glorinha vai até o prostíbulo para satisfazer os anseios 

de homens (que certamente fantasiam aventuras sexuais com adolescentes), mas não satisfaz 

seus próprios anseios. Apesar disso, a escolha de Glorinha é ignorada quando o tio descobre 

sua ocupação e a obriga a ser o que ela não é.  

 

 

3.3.11 Os sete gatinhos (1958) 

 

As quatro filhas mais velhas de Noronha se prostituem, buscando, assim, preservar a 

pureza da quinta irmã, a caçula, Silene. Ela se torna símbolo de castidade e 

inocência para toda a família, principalmente para o pai. Mas todos acabam 
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descobrindo que Silene está grávida e, com isso, tem início uma série de revelações 

assustadoras. O pai fica insano, desiludido ao ver sua filha perder a inocência.  

 

Silene, a inocente. 

A trama é recheada com a típica expressão “viver de aparências”. Enquanto o restante 

das irmãs se prostituem para manter o sustento da casa – o que dignifica a ação aos olhos 

moralistas –, a caçula deveria se manter casta, justificando o trabalho das demais. É 

transferido para a irmã mais nova um dever e uma culpa que não lhe cabem, já que partem de 

pressupostos de outrem. 

  

 

3.3.12 Boca de Ouro (1959) 

 

Após a morte de Boca de Ouro, bicheiro famoso e temido em Madureira, repórteres 

apuram sua história – através de D. Guigui, ex-amante do criminoso – e descobrem 

uma teia de perversidade e morte que rondam o passado de Boca de Ouro. Tudo isso 

mostrado através de flashbacks que reconstituíam as diferentes versões de D. Guigui 

sobre seu amado. 

 

D. Guigui, a amante.  

A verdade é constituída pelas lembranças afetivas da mulher e não pelos fatos ocorridos 

na tragédia. Na peça, a figura feminina personificada pelo ideal de “amante” é capaz de alterar 

a realidade e plantar a dúvida e discórdia. 

 

 

3.3.13 Otto Lara Resende ou Bonitinha, mas ordinária (1962) 

 

Edgard é convencido por Peixoto a se casar com Maria Cecília, filha caçula de um 

milionário. Ritinha é sua vizinha, que sustenta a mãe doente e as irmãs puras. 

Apesar de ser apaixonado por Ritinha, Edgard não consegue resistir à sedução do 

dinheiro. Durante toda a trama, a famosa frase de Otto Lara Resende, “o mineiro só 

é solidário no câncer”, ganha proporções maiores e guia todos os personagens numa 

rede de prostituição, pederastia, suborno, estupro e interesses, com revelações 

surpreendentes.  

 

Ritinha, a altruísta e Maria Cecília, a desonrada.  

Ritinha é o típico ideal feminino de benevolência e altruísmo, que abre mão de seus 

anseios pelas necessidades do próximo. Porém, para sustentar a mãe e as irmãs, ela se 

prostitui. Do outro lado, Maria Cecília, filha do milionário Werneck, é estuprada por cinco 

negros e, por este motivo, obrigada a se casar. Peixoto, genro de Werneck, sugere Edgar, um 
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funcionário humilde de sua empresa. A tensão da trama gira em torno da decisão de Edgar: 

retirar Ritinha, por quem é apaixonado, da vida de prostituição, mas continuar sendo pobre ou 

aceitar casar-se com Maria Cecília e livrá-la do peso moral da violação, tornando-se herdeiro 

de seu patrimônio. Ambas as situações revelam a história nefasta de duas mulheres que, aos 

olhos da sociedade, não conseguem resolver seus problemas pessoais sozinhas e necessitam 

da figura masculina como salvação. 

    

 

3.3.14 Toda Nudez será castigada (1965)  

 

Herculano, viúvo e conservador, é convencido pelo irmão a conhecer Geni, 

prostituta atraente, por quem se apaixona com a obscenidade do casto. A paixão dele 

desperta a feroz oposição do filho de dezoito anos, que não admite ato sexual nem 

no casamento, e da coleção de tias solteironas, que moram com o viúvo. Estupro, 

homossexualidade, manipulação e infidelidades são enfrentados pelos personagens 

rodrigueanos com a habitual intensidade que arrasta a todos e obriga cada um a 

mostrar sua verdadeira face. 

 

 

Geni, a irresistível.  

Novamente, a aparência física da mulher é posta em cena, como motivação que desperta 

desejos incontroláveis (e questionáveis) dos homens, sendo estes tratados como “vítimas” de 

uma atração inexplicável, o que os impulsiona a cometer ações categorizadas como 

pecaminosas. 

 

 

3.3.15 Anti-Nelson Rodrigues (1973)  

 

Oswaldinho é um garoto rico, mimado pela mãe, Tereza, e desprezado pelo pai, 

Gastão. Leleco é amigo do rapaz desde a infância e também seu companheiro de 

confusões. Joice é uma suburbana, filha de Salim, um simpático velho superprotetor, 

que de tudo desconfia. As histórias desses personagens se cruzam quando Tereza 

tenta convencer Gastão a dar a presidência da indústria Beija-Flor de Confecções a 

seu filho. O resultado é uma trama de assédios, ameaças, ciúmes e poder.  

 

Tereza, a manipuladora 

A figura feminina aparece como manipuladora, capaz de modificar o destino das ações 

de todos os personagens envolvidos na peça. O defeito empregado a Oswaldinho é ser 
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mimado pela mãe – característica que exime do filho a culpa, direcionando-a a figura 

materna.  

 

 

3.3.16 A serpente (1978)  

 

Num mesmo apartamento, moram as irmãs Guida e Lígia, e seus respectivos 

maridos, Paulo e Décio. Sexualmente infeliz, ainda virgem depois de quase um ano 

de casada, Lígia desfaz seu casamento e pensa em morrer. Para ajudar a irmã, Guida 

lhe faz uma proposta - que Lígia passe uma noite com Paulo. Depois dessa noite, 

nada será como antes. Forma-se então um triângulo amoroso, capaz de alcançar 

todos os extremos. 

 

Lígia, a desiludida; e Guida, a desapegada.  

Lígia se desilude com a vida conjugal e acredita que a única solução para os seus 

conflitos e desilusões amorosas é a morte. Guida, sua irmã, é desapegada ao ponto de oferecer 

seu próprio marido à irmã, tentando retirá-la de uma profunda tristeza. A função sexual do 

homem é posta no centro das discussões, uma vez que ambas as personagens projetam seu 

ideal de felicidade na figura masculina.  

 

 

3.4 A construção feminina das personagens do teatro  

 

Apenas uma peça, “O beijo no asfalto” (1961), traz como protagonistas dois homens, 

que se beijam antes da morte de um deles. A trama é costurada principalmente por 

personagens masculinos que, a todo o momento, tentam desconstruir a imagem viril de 

Arandir. Além de humilhá-lo publicamente, já que a homossexualidade era um tabu, o flagra 

também tem um viés econômico, impulsionando os lucros de jornais locais.  

As demais dramaturgias apresentam características que variam entre os ideais de “bem” 

e “mal”.  
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Quadro 2 – Ideais femininos construídos 

BEM MAL 

convertida, 

educada, 

contida, 

inocente, 

altruísta 

Pressionada, louca, cúmplice, pecaminosa, 

reprimida, possessiva, frustrada, 

problemática, amante, desonrada, irresistível, 

manipuladora, desiludida e desapegada. 

Fonte: elaboração nossa 

 

Nas definições acima, características como a inocência e a contenção fazem parte de um 

ideal feminino considerado correto, no qual a figura da mulher carrega os ares da pureza. A 

primeira – inocência – retoma a imagem feminina de santa, não contaminada por desejos e 

ações que desviam a conduta para o caminho do mal. A contenção refere-se àquela que recebe 

estímulos, mas é capaz de contê-los e não expressá-los. Isso aproxima a personagem de um 

contexto mais humano, em que as mulheres revelam-se frustradas, em sua grande maioria, por 

não realizarem seus próprios desejos.   

Na segunda vertente, o mal, aparece em palavras como amante e irresistível. 

Inicialmente, ambas as palavras podem ser entendidas como fonte do bem. Contudo, se o bem 

apregoa a mulher contida, ser amante – não no sentido de amar algo ou alguém, mas de ser 

participante de uma relação extraconjugal – seria uma ameaça aos bons costumes. Da mesma 

forma que ser irresistível funcionaria como uma espécie de “isca” para o mal, impulsionando 

e desvelando desejos incontroláveis, capazes de violar a inocência e a contenção de qualquer 

mulher.  

Outros elementos operacionais também se fazem presentes nas narrativas rodrigueanas. 

A morte é um exemplo. Ela é utilizada como marco transformador da trama e dos próprios 

personagens, que a encaram como uma espécie de castigo ou cura de todos os males, 

reforçando os ideais religiosos vigentes na época. O protagonismo das mulheres nessa escrita 

teatral é movido, em grande parte, pelos anseios masculinos que são desvelados aos poucos na 

trama – como culpa, paixão e desejo – sempre amarrados aos sentimentos femininos. O amor 

geralmente aparece como justificativa para a prática de crimes como o estupro e a pedofilia, 

ou para as relações fundadas em conflitos decorrentes de atos como a traição e o incesto. 
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3.5 Suzana Flag e Myrna  

 

Essa sensibilidade para a arte versou de forma interessante também no jornalismo. Em 

1944, Nelson pôde expor de maneira mais efusiva a sua “aura feminina”. O Jornal, periódico 

de Assis Chateaubriand, passava por uma crise: vendia três mil exemplares ao dia e era 

incapaz de comercializar espaços para anúncios publicitários. A solução proposta por Freddy 

Chateaubriand, sobrinho do titular da empresa, foi implantar um folhetim. Nelson se ofereceu 

para assumir a tarefa, mas, para isso, os seis primeiros capítulos deveriam ser aprovados pelo 

diretor do jornal, Leão Gondim de Oliveira. A seguir, a história seria publicada, desde que 

assinada com um pseudônimo.  

Assim, Nelson precisava de um título – e do pseudônimo, porque o autor “sério” não 

queria assinar o folhetim. E, para que não houvesse dúvida, o pseudônimo deveria ser 

feminino. Freddy concordou, mas achava que seria melhor um nome em inglês – se fosse 

brasileiro, ninguém leria. Nelson insistia no nacional, algo assim como Suzana, nome da 

mulher de seu primo Augusto. Freddy cedeu e inventou o sobrenome. Daí nasceu “Suzana 

Flag”. Com essa assinatura, o título do folhetim só podia ser aquele: “Meu destino é pecar” 

(CASTRO, 1994, p. 185). 

Nelson escrevia aproximadamente quatorze laudas datilografadas por dia, cerca de 420 

linhas (CASTRO, 1994). Cada episódio diário ocupava uma página inteira de O Jornal, com 

uma ilustração de Enrico Bianco. “Meu destino é pecar” rendeu 38 capítulos, levantando – 

como esperado – a circulação do periódico. Menos de quatro meses depois, o número de 

vendas subiu para quase trinta mil exemplares diários – dez vezes a mais do que a circulação 

normal, sem os folhetins.  

Em setembro de 1944, três meses após o fim de “Meu destino é pecar”, Nelson 

começou outro folhetim: “Escravas do amor”, que também foi um estrondoso sucesso. Todos 

os jornais de Assis Chateaubriand republicavam a história e “Suzana Flag” se tornou um 

nome nacional. Em 1946, Nelson descrevia no folhetim “Minha vida” a trama como uma 

autobiografia da personagem criada. Para Ruy Castro (1994, p.208), o segredo de “Suzana 

Flag” era “essa estranha química, de suas histórias serem escritas por um homem, mas com 

uma cabeça tão ‘sensível’ e ‘feminina’”. 

Já no Diário da Noite, Nelson e Freddy deixaram para trás “Suzana Flag” e inventaram 

“Myrna”, “a nova máscara feminina de Nelson Rodrigues” (CASTRO, 1994, p. 219). Em 

julho de 1948, Nelson criou mais um folhetim, “Núpcias de fogo”, com a publicação do 
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primeiro capítulo, simultaneamente, em O Jornal e O Cruzeiro. A nova personagem viveu 

apenas um ano, durante o qual também assinou “A mulher que amou demais”. Apesar da 

duração efêmera, a correspondência destinada à “Myrna” chamou a atenção de Freddy 

Chateaubriand. Seria desperdício não transformá-la em um “correio sentimental”. 

 

 

(...) As leitoras acreditavam em “Myrna” e escreviam contando suas brigas com a 

mãe ou com o namorado, pedindo conselhos. Nelson poderia respondê-las, com a 

solidariedade que sempre dispensara às mulheres – e faturando mais alguns 

caraminguás. A seção se chamaria “Myrna escreve”. A ilustração seria o 3x4 de uma 

mulher com os olhos tarjados e Nelson escreveria na primeira pessoa do feminino. 

(...) Nelson sempre vira os folhetins de “Suzana Flag” ou “Myrna” como um 

exercício estilístico. (...) Em compensação, comovia-se sinceramente, com as cartas 

do “correio sentimental”, que, por mais suburbanas, pareciam-lhe parte do grande 

teatro humano (quanto mais suburbanas, mais teatro, mais humano). Elas davam 

subsídio para seus personagens femininos (CASTRO, 1994, p. 219).  

 

 

Uma intensa campanha publicitária antecedeu a estreia de “Myrna escreve” no Diário 

da Noite, em março de 1949, chamando a atenção dos leitores para a identidade da autora na 

nova coluna. “Myrna é asiática? Myrna é europeia? Myrna é americana? Cigana? Pele-

Vermelha? Será uma flor? Loura, morena, baixa, alta ou magra?” (RODRIGUES, 2002, 

p.139). No prefácio do livro organizado com as crônicas escritas por “Myrna”, Caco Coelho 

(2002, p.141) afirma uma profundidade na escrita de Nelson.  

 

O diálogo estabelecido com as leitoras, reais ou imaginárias, constitui um modelo 

único dentro de sua literatura. Nunca, talvez, Nelson tenha trocado tão vivamente 

com sua matéria-prima. O ser humano, vítima da ironia da vida. A liberdade do 

canto sem guarda de Myrna amplia, ainda mais, as fronteiras de sua obra. (...) É de 

se imaginar o efeito que, há mais de cinquenta anos, num Brasil de cinquenta 

milhões de habitantes, causaram as revelações de Myrna, por vezes submetidas ao 

espectro da dialética rodrigueana. 

 

 

Nelson Rodrigues queria se reinventar. Para além de suas peças teatrais, passou a lançar 

um olhar diferenciado às suas crônicas e folhetins. Observou que a demanda recebida via 

cartas era enorme e todas apontavam para a mesma direção: relacionamentos afetivos. Sejam 

quais fossem os problemas – com o cônjuge, noivo, namorado, mãe e até mesmo amigos –, lá 

estavam as cartas, reportando a Nelson um mundo que não o pertencia, mas que lhe surgia 

como grande potencial revelador. 

Fato era que a potência feminina em diferentes espaços por muito tempo seguiu 

reprimida, diminuída e excluída dos trâmites sociais, culturais e históricos. Aspectos como 

esses interferiam na pulsão de vida das mais multifacetadas figuras femininas que 
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compunham o panorama social, influindo em suas leituras conjugais, sexuais, educacionais, 

trabalhistas etc. “Nelson Rodrigues foi um grande conhecedor da alma humana e possibilitou 

às suas personagens femininas sentirem o gosto da liberdade sexual, mesmo numa sociedade 

marcada pela moral e pelo domínio do homem sobre a mulher” (SOARES, 2011, p. 14). 

Neste contexto, as publicações de Nelson Rodrigues no Diário da Noite vêm arrematar certa 

propulsão à mudança já pré-configurada no ideário feminino.  

O consultório sentimental de Nelson Rodrigues (termo atribuído à coluna por Caco 

Coelho) surgiu originalmente no jornal carioca de circulação noturna Diário da Noite, em 

meados de 1948. Algumas de suas edições deram origem ao livro “Não se pode amar e ser 

feliz ao mesmo tempo”, organizado por Coelho. As crônicas foram publicadas, originalmente, 

entre as décadas de 1950 e 1960, num contexto sociocultural em que a opressão 

experimentada pelas mulheres era algo naturalizado. Assim, muitas publicações refletiam esse 

lado machista e opressor.  

Elementos como esses revelam, ainda de forma superficial, de que forma a imagem da 

mulher era construída por Nelson Rodrigues. Entretanto, para uma análise mais aprofundada 

no assunto, é necessário avaliar não somente as marcas textuais contidas no corpus da 

narrativa, mas levar em consideração características exteriores, como os contextos social, 

cultural e econômico de uma época. Por esse motivo, as figuras femininas rodrigueanas serão 

o objeto de estudo do próximo capítulo, onde essa questão será examinada de forma mais 

abrangente. 
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PARTE 3: ANÁLISES 

4 UM OLHAR SOBRE A COLUNA SENTIMENTAL 

 

Todo discurso é proveniente de uma ideologia predecessora. É o que aponta Michel 

Pêcheux (2014) em suas reflexões acerca da produção de sentidos. Para o autor, todo 

indivíduo, bem como o seu dizer e linguagem, são constituídos por uma específica conjuntura 

social. Sendo assim, são as condições históricas, sociais, culturais e políticas que produzem 

no sujeito seu discurso. 

Para Pêcheux (2014, p.147), os conceitos da semântica e da sintaxe desconhecem que 

o discurso de um sujeito é ideológico porque a linguística não vê o sujeito autônomo de seu 

discurso. “Os indivíduos são ‘interpelados’ em sujeitos-falantes (sujeitos em seu discurso) 

pelas formações discursivas que representam na linguagem as formações ideológicas que lhes 

são correspondentes”. Ou seja, o funcionamento das ideologias, assim como a interpelação 

dos sujeitos, materializa-se na linguagem e produz conteúdo: o discurso. Por este motivo, a 

linguística apresenta seus limites e não explica plenamente o funcionamento do discurso, uma 

vez que a linguagem não é concebida por um sistema de regras formais, como ocorre com a 

sintaxe.  

Assim, o autor pensa a linguagem em sua prática – ou seja, no discurso – que se 

configura na palavra em movimento. “Com o estudo do discurso observa-se o homem 

falando. Na Análise do Discurso, procura-se compreender a língua fazendo sentido, enquanto 

trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do homem e da sua história” 

(ORLANDI, 2001, p.15). O materialismo histórico, a teoria do discurso e a linguística fazem 

parte do percurso teórico que fundamentam os estudos sobre a produção de sentido na Análise 

do Discurso. A vertente tem como objetivo compreender o funcionamento do discurso como 

efeitos de sentidos e, por sua vez, como estes produzem interpretações.  

Nesse processo é que se insere o Percurso Gerativo do Sentido que, na concepção de 

José Luiz Fiorin (2013, p.20), é “uma sucessão de patamares, cada um dos quais suscetível de 

receber uma descrição adequada, que mostra como se produz e se interpreta o sentido, num  

processo que vai do mais simples ao mais complexo”. Neste patamar, existem três níveis de 

percurso: o fundamental, o narrativo e o discursivo. Em cada um deles há um componente 

sintáxico e semântico. A primeira etapa do percurso caracteriza-se pelo nível fundamental, 

onde a significação aparece em oposição à semântica mínima, configurando a face mais 
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superficial do texto, que caminha do sentido mais simples ao mais abstrato. No segundo 

patamar encontra-se o nível narrativo, onde se organizam as narrativas e pontos de vista de 

um sujeito. O último nível, o discursivo, detém a narrativa assumida pelo sujeito da 

enunciação. 

A semântica e a sintaxe do nível fundamental representam a instância inicial do 

percurso gerativo do sentido e procuram explicar os níveis mais abstratos da produção, do 

funcionamento e da interpretação. Constituído por categorias semânticas que embasam a 

construção de um texto, o nível semântico fundamenta-se na oposição, enquanto a sintaxe 

fundamental vale-se da dualidade da negação e asserção. Pressupõe-se que todo discurso parte 

da disparidade de ideias e que, a partir daí, nega ou afirma algo (FIORIN, 2013). Pode se 

tomar como exemplo a categoria semântica da sexualidade. Nela, é cabível dizer que, a partir 

da sua conformidade em relação ao sexo, podemos traçar uma diferença no que diz respeito 

ao gênero: masculino e feminino. 

 

Os termos opostos de uma categoria semântica mantêm entre si uma relação de 

contrariedade. São contrários os termos que estão em relação de pressuposição 

recíproca. O termo /masculinidade/ pressupõe o termo /feminilidade/ para ganhar 

sentido e vice-versa. Se se aplicar uma operação de negação a cada um dos 

contrários, obtêm-se dois contraditórios: /não masculinidade/ é o contraditório de 

/masculinidade/ e /não feminilidade/ é o de /feminilidade/. Cada um dos 

contraditórios implica o termo contrário daquele de que é o contraditório. Assim, 

/não masculinidade/ implica /feminilidade/ e /não feminilidade/ implica 

/masculinidade/. Os dois contraditórios (aqui /não masculinidade/ e /não 

feminilidade/) são contrários em si. Para distingui-los dos outros dois contrários 

(/masculinidade/ e /feminilidade/), vamos chamá-los subcontrários. Pode-se, num 

primeiro encontro, pensar que não há necessidade de distinguir as relações de 

contrariedade. É preciso, no entanto, verificar que os termos que estão em relação de 

contraditoriedade definem-se pela presença e ausência de um dado traço: 

/masculinidade/ versus /não masculinidade/. Os termos em relação de contrariedade 

possuem um conteúdo positivo cada um. Assim, feminilidade não é a ausência de 

masculinidade, mas é uma marca semântica específica (FIORIN, 2013, p. 22). 

 

No exemplo, podemos compreender que a semântica e a sintaxe do nível fundamental 

representam a instância inicial do percurso gerativo e procuram explicar os níveis mais 

abstratos da produção, do funcionamento e da interpretação do discurso. Desta forma, cada 

elemento da categoria semântica – que deve dar sentido ao conjunto de elementos do nível 

superficial – de base de um texto recebe a denominação de euforia (valor positivo) versus 

disforia (valor negativo). Já na sintaxe do nível fundamental, a negação e asserção são as duas 

operações abrangidas. 

O nível narrativo ocupa-se de analisar a transformação situada entre dois estados 

sucessivos diferentes. Uma narrativa mínima sugere um estado inicial, uma transformação e 
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um estado final. São dois os tipos de enunciados elementares da sintaxe da narrativa: o 

enunciado do estado e o enunciado do fazer, que são, respectivamente, a relação de junção ou 

disjunção entre o sujeito e o objeto e as transformações de um estado ao outro.  

Para os dois tipos de enunciados do estado, existem duas espécies de narrativas 

mínimas: a privação, onde se tem um estado inicial conjunto e um estado final disjunto, e a 

liquidação da privação, que é o inverso: inicialmente um estado disjunto e um final conjunto 

de algo. Há ainda quatro fases que delimitam a ordem sequencial de uma narrativa complexa, 

sendo elas a manipulação, competência, performance e sanção. Na primeira, o sujeito age 

sobre o outro. Pode ser alcançada, por exemplo, por meio do discurso de sedução, tentação, 

intimidação, provocação, entre outros. A competência diz sobre o sujeito dotado de um saber 

ou poder de fazer algo que irá gerar uma transformação, esta que se situa na performance 

(local onde acontece a transformação central da narrativa). A sanção é a constatação de um 

fato, ou seja, que a performance se realizou na narrativa e, por consequência, haverá o 

reconhecimento do sujeito que operou a transformação. 

 

Essas fases não se encadeiam numa sucessão temporal, mas em virtude de 

pressuposições lógicas. Com efeito, se se reconhece que uma transformação se 

realizou, a transformação está pressuposta pela constatação. Por outro lado, a 

efetivação de uma performance implica um poder e um saber  realizá-la e, além 

disso, um querer e/ou dever executá-la. É claro que, quando se diz que, um querer, 

um dever, um saber, um poder estão presentes numa narrativa, pressupõe-se também 

a existência de um não querer, um não dever, um não saber e um não poder 

(FIORIN, 2013, p. 32). 

 

A semântica do nível narrativo ocupa-se dos valores inscritos nos objetos. Numa 

narrativa, aparecem dois tipos de objetos. O objeto modal pode ser descrito como elementos 

necessários para realizar a performance principal, ou seja, para obter um outro objeto por 

meio do poder fazer, saber, querer e dever. Já o objeto de valor é o que entra em junção na 

performance principal. Sua obtenção se configura na finalização de uma narrativa para o 

sujeito.  

No nível discursivo, as formas abstratas são revestidas de termos que lhe dão 

concretude. Este patamar garante ao texto variações de conteúdos narrativos invariantes. É 

possível encontrar um maior grau de complexidade neste nível, tornando-se, então, a instância 

de mediação entre estruturas narrativas e discursivas, reconstruída por meio das marcas 

encontradas nos discursos. 

 

Cabe à sintaxe do discurso explicar as relações do sujeito da enunciação com o 

discurso-enunciado e também as relações que se estabelecem entre enunciador e 
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enunciatário. O discurso define-se, ao mesmo tempo, como objeto produzido pelo 

sujeito da enunciação e como objeto de comunicação entre um destinador e um 

destinatário (FIORIN, 2013, p. 54). 

 

 

Na sintaxe discursiva podemos encontrar dois tipos de mecanismos. O primeiro deles, 

a projeções da enunciação, é a verificação dos procedimentos e dos efeitos utilizados para 

construir um discurso. Este processo só se dá porque o sujeito da enunciação faz uma série de 

escolhas, de pessoa, de tempo, de espaço e de figuras, passando a contá-las, transformando a 

narrativa em discurso, a partir de um efeito de sentido que deseja produzir. No segundo 

mecanismo, as relações argumentativas, o enunciador irá utilizar procedimentos 

argumentativos visando levar o enunciatário a admitir como verdadeiro o sentido do efeito 

produzido. Este método é um conjunto de procedimentos linguísticos e lógicos usados pelo 

locutorpara convencer o interlocutor. Este processo pressupõe outras duas vertentes: o 

contrato de veridicção (quando o enunciador constrói no discurso marcas que devem ser 

interpretadas pelo enunciatário como verdadeiras) e a argumentação (forma como o emissor 

persuade o espectador por meio dos recursos argumentativos).  

A semântica discursiva, por sua vez, apresenta a concretização das mudanças de 

estado do nível narrativo. Aqui, a narrativa recebe percursos temáticos e investimentos 

figurativos, fazendo com que o sujeito da enunciação possa assegurar a coerência semântica 

do discurso, atingindo o efeito de sentido de realidade como desejado. Assim, tematização e 

figurativização são dois níveis que permitem ao texto a concretude desejada.  

 

Podem-se revestir os esquemas narrativos abstratos com temas e produzir um 

discurso não figurativo ou podem-se, depois de recobrir os elementos narrativos com 

temas, concretizá-los ainda mais, revestindo-os com figuras. (...) Todos os textos 

tematizam o nível narrativo e depois esse nível temático poderá ou não ser 

figurativizado (FIORIN, 2013, p.90). 

 

Um esquema narrativo pode ser tematizado de várias e diferentes maneiras. 

Entretanto, o mesmo tema pode ser figurado de diversos modos. Por isso, a tematização 

formula os valores narrativos de modo abstrato e organiza os temas de acordo com as suas 

relações de dependência, originando os percursos temáticos. Aqui se encontram explicações 

sobre a realidade, classificações e ordenações que, juntas, articulam-se de forma a dar 

coerência ao discurso. Já a figurativização ocorre quando os percursos temáticos são 

recobertos de figuras de conteúdo que buscam externar um efeito de realidade e são capazes 
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de criar referências a outros discursos. Para que um conjunto de figuras ganhe sentido é 

preciso que o tema se concretize, por meio da figuração dos enunciados narrativos. 

Neste percurso, pode haver dois procedimentos retóricos possíveis que marcam o 

texto. Metáfora e metonímia são figuras de palavras que, respectivamente, promovem a 

substituição de uma palavra por outra quando há uma similaridade entre o termo de partida 

(substituído) e o de chegada (substituinte) ou quando há uma relação de contiguidade entre o 

termo substituído e o substituinte. Essa progressão figurativa e temática inserida na semântica 

discursiva podem se combinar e resultar outros efeitos de sentido. A antítese é a instauração 

de oposições figurativas ou temáticas em um determinado texto a partir de um traço em 

comum no discurso. Oxímoro é a união de uma mesma unidade de sentido, ou seja, de figuras 

ou temas contrários ou contraditórios. E, por fim, a prosopopeia que personifica e atribui 

qualificações ou funções a algo que anteriormente não continha esse traço. 

A discussão de todos esses aspectos, aqui, é um passo importante para a delimitação 

do corpus desta pesquisa. Esse movimento diz muito sobre a análise que se desenvolverá 

neste estudo – no que se refere aos propósitos e princípios de quem analisa –, uma vez que 

envolve escolhas importantes nos processos de seleção e exclusão de certos elementos aqui 

colocados. Entre a superfície linguística bruta e o discurso revelado ao final da análise, há um 

percurso teórico que desnuda esse material, inserindo-o em um contexto sócio-histórico e 

cultural. Trata-se de um caminho fundamentado no processo proposto por Orlandi: 

 

 

A análise é um processo que começa pelo próprio estabelecimento do corpus e que 

se organiza face à natureza do material e à pergunta (ponto de partida) que o 

organiza. Daí a necessidade de que a teoria intervenha a todo momento para “reger” 

a relação do analista com o seu objeto, com os sentidos, com ele mesmo, com a 

interpretação. (...) Há uma passagem inicial fundamental que é a que se faz entre a 

superfície linguística (o material de linguagem bruto coletado, tal como existe) e o 

objeto discursivo, este sendo definido pelo fato de que o corpus já recebeu um 

primeiro tratamento de análise superficial, feito em uma primeira instância, pelo 

analista, e já se encontra de-superficializado (ORLANDI, 2001, p.64).  

 

Nesse primeiro momento, o estudo se concentra em revelar características iniciais do 

discurso, sem tratar ou acrescer contextos e materiais teóricos. Para Orlandi (2001), esse 

processo é caracterizado como “de-superficialização”. A técnica diz respeito ao que a autora 

chama de materialidade linguística: 

 

O como se diz, o quem se diz, em que circunstâncias, etc. Isto é, naquilo que se 

mostra em sua sintaxe e enquanto processo de enunciação fornecendo-nos pistas 

para compreendermos o modo como o discurso que pesquisamos se textualiza 

(ORLANDI, 2001, p.64). 
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4.1 Da superfície do objeto: A coluna sentimental  

 

Sob essa perspectiva, abordaremos as singularidades do primeiro objeto, a começar pelo 

próprio título do livro “Não se pode amar e ser feliz ao mesmo tempo”, que também nomeia a 

primeira crônica da série. O título é um elemento que diz muito sobre a intenção de Nelson 

Rodrigues por meio da personagem Myrna.“É de se imaginar o efeito que, há mais de 

cinquenta anos, num Brasil de cinquenta milhões de habitantes, causaram as revelações de 

Myrna, por vezes submetidas ao espectro da dialética rodrigueana” (COELHO, 2002, p.141). 

No conjunto de textos organizados por Caco Coelho, foi possível notar que as crônicas 

escritas se subdividiam em nove categorias diferentes: Myrna escreve, Myrna afirma, Myrna 

sugere, Myrna declara, Myrna pergunta, Myrna adverte, Myrna exclama, Myrna observa e 

Myrna comenta. Todas as categorias estão contidas no modo indicativo do tempo verbal do 

presente, na terceira pessoa do singular – já que se refere à ação desempenhada por Myrna. O 

sujeito aparece em todos os tópicos e desempenha ações no presente, anunciando a posição 

inicial do escritor para com o leitor. Dentro do tempo verbal do presente, assume posição de 

atemporalidade por expressar a ideia de que Myrna desempenha uma ação absoluta – uma 

opinião que atravessa o tempo e que não se modifica, funcionando como uma espécie de 

verdade incondicional.  

Ao todo, são 44 crônicas circunscritas neste esquema “sujeito + ação verbal no 

presente”. Dessa forma, foram selecionadas nove crônicas, respeitando a singularidade de 

cada ação verbal6: 

 

Quadro 3 – Definições e contextos 

Ação Ab

rev.
7
 

Definição Contexto 

 

ESCREVER 

 

vtd.5 

“Dirigir carta a alguém.” Diz sobre situações mais 

corriqueiras, no qual se escreve a 

fim de corresponder-se.  

 

AFIRMAR 

 

vtd. 2 

“Assegurar, declarar com firmeza, 

sustentar.” 

Assegura algo que se sustenta como 

verdade. 

                                                 
6
 Definições retiradas do Dicionário de Língua Portuguesa Michaelis.  

7
Abreviações utilizadas pelo dicionário para categorizar os verbos apresentados na tabela acima. Os números que 

acompanham representam a hierarquia de significações contida na definição.  

vpr:Verbo pronominal 

vtd: Verbo transitivo direto 

vti: Verbo transitivo indireto  
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SUGERIR 

 

vtd. 2 

“Dar a entender com arte e de 

modo indireto; insinuar, inspirar.” 

Propõe algo que lhe pareça mais 

correto. 

 

DECLARAR 

 

vpr. 11 

 

“Inclinar-se, pronunciar-se a favor 

de ou contra.” 

Toma partido de alguma situação, 

colocando-a como certa. 

 

PERGUNTAR 

 

vtd. 5 

 

“Propor uma questão e pedir a 

solução dela.” 

Levanta questões acerca da própria 

dúvida da leitora, sugere reflexão. 

 

ADVERTIR 

 vtd.1 

vti. 5 

“Avisar.” Avisa sobre cautelas a serem 

tomadas.  

 

EXCLAMAR 

 

vtd. 2 

“Pronunciar em voz alta e em tom 

exclamativo ou admirativo.” 

Exalta algo tomado como verdade.  

 

 

OBSERVAR 

 

vtd. 4 

“Chamar a atenção de alguém para, 

fazer notar, fazer ver; advertir.” 

Pondera sobre uma perspectiva 

específica. 

 

COMENTAR 

 

vtd. 1 

“Explicar, interpretar por meio de 

um comentário”. 

Distancia-se da opinião resoluta ao 

tecer um comentário sobre o tema.  

Fonte: Dicionário de Língua Portuguesa Michaelis 

 

O sistema apresentado no quadro prioriza algumas crônicas em relação às demais 

presentes na obra. No total, são 34 crônicas categorizadas como “Myrna Escreve” – nome 

original da coluna publicada no jornal Diário da Noite. O recorte aqui proposto tem por 

objetivo trabalhar de maneira especial as singularidades das crônicas circunscritas nas 

modalidades diferenciadas: afirmar, sugerir, declarar, perguntar, advertir, exclamar, 

observar e comentar. A primeira crônica publicada por Myrna, inserida na categoria escreve, 

também é de suma importância no processo de análise, uma vez que ela apresenta o 

pseudônimo feminino e explica a quem se dirige o produto e qual é a sua finalidade. As 

demais crônicas de “Myrna Escreve” pressupõem certa “normalidade” nos assuntos, que 

giram em torno das relações amorosas, mais comumente, da mulher para o homem – e por 

isso não estão no quadro analítico. Após a seleção, cada crônica foi “de-superficializada”, de 

forma a revelar a autoria das cartas, o gênero, o motivo pelo qual o leitor escreveu e a 

sugestão dada por Myrna. Esse processo importante visa a revelar os anseios femininos 

situados no recorte temporal.  

Isso ocorre por meio das “formações imaginárias, em suas relações de sentido e de 

forças, através dos vestígios que deixam no fio do discurso” (ORLANDI, 2001, p.64). Para a 

autora, essas formações dizem respeito à imagem que se tem do sujeito em questão no 

discurso – no caso, as mulheres leitoras da coluna “Myrna Escreve”. As relações de sentido e 

força serão agregadas posteriormente, de forma a elencar, a representação e o local de fala da 
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mulher, face ao problema. É importante observar que esse é o primeiro passo para que o 

corpus bruto seja transformado em objeto teórico.   

 

O objeto discursivo não é dado, ele supõe um trabalho do analista e para se chegar a 

ele é preciso, numa primeira etapa de análise, converter a superfície linguística (o 

corpus bruto), o dado empírico, de um discurso concreto, em um objeto teórico, isto 

é, um objeto linguisticamente de-superficializado, produzido por uma impressão de 

“realidade” do pensamento, ilusão que sobrepõe palavras, ideias e coisas 

(ORLANDI, 2001, p.64).   

 

Orlandi defende, inclusive, que esse movimento objetiva deslocar o sujeito dos efeitos 

linguísticos e ideológicos que influenciam no momento da análise. Nesse momento, a análise 

se concentra apenas no modo de construção, observação e circulação dos sentidos atribuídos 

aos textos. Mais tarde, os vestígios encontrados neste percurso levarão à compreensão do 

processo discursivo. 

 

  

4.2 Configuração do corpus 

 

 

4.2.1 Myrna escreve (ANEXO A) 

 

Crônica: Não se pode amar e ser feliz ao mesmo tempo (RODRIGUES, 2002, p. 9-11).  

 

Quadro 4 – Myrna escreve 

Fonte: elaboração nossa 

 

Podemos perceber, no começo da crônica, um esforço do autor em negar sua própria 

condição (“Entretanto, não é Myrna que está em causa. QUEM ESTÁ EM CAUSA É 

Personagem Gênero Motivo Desejo Sugestão 

Myrna Feminino Apresentação. Reforço 

da ideia de que “quem 

está em causa é você”, a 

fim de que a leitoras se 

apropriem da ideia de se 

corresponderem com 

Myrna. 

Rompe com o 

ideal de que o 

amor é a 

máxima de 

felicidade. 

Dirigir-se à 

coluna 

sentimental 

para consultar-

se com Myrna. 
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VOCÊ”). A afirmação, em letras maiúsculas, reforça a negação, pelo autor, do caráter central 

de seu papel. Para ele, mais importante é dar atenção exclusiva aos problemas amorosos do 

público-alvo – em sua grande maioria leitoras, que já se mostravam ativas e interessadas em 

outras produções da mesma linha editorial contidas no veículo jornalístico. A apresentação da 

coluna sentimental pressupõe que, em alguma escala, todos sofrem por amor. “Você sofre e 

basta” e “você tem um amor infeliz” são elementos que nos dão a dimensão de que Myrna 

tem como ponto de partida um padrão de amor idealizado socialmente, que alimenta fantasia, 

distorce realidades e, consequentemente, frustra muitas pessoas.  

 A sensibilização e sedução são facetas utilizadas para convencer a leitora de que o 

texto contém marcas que correspondem à realidade, por meio da utilização das experiências 

pessoais que Myrna escreve.  

 

Quando eu tinha meus dezessete anos, fazia uma ideia do amor. Pensava do amor 

maravilhas. “Vou ser feliz, muito feliz”, era o meu sonho, o meu desejo profundo. E, 

depois, quando me enamorei, quando me apaixonei, descobri a mais estranha das 

verdades: não havia entre o meu amor e a felicidade a menor relação. Eu amava e 

era infeliz. Descobri, ainda, outra verdade: eu era infeliz, ele era infeliz. E não 

tínhamos culpa nenhuma, nenhuma. Éramos irresponsáveis, não fazíamos nada para 

merecer o nosso infortúnio. Lembro-me que, na época, uma senhora amiga, de vasta 

experiência amorosa, dizia assim:  

– Não se pode amar e ser feliz ao mesmo tempo (RODRIGUES, 2002, p.10). 

 

A oposição de valores que compõe a semântica narrativa está presente na tensão amor 

x felicidade, que conduz de forma significativa o corpus. Nesse sentido, a ideia de que o amor 

trazia, obrigatoriamente, felicidade era vendida nos principais meios de comunicação da 

época: jornais e revistas femininas. São valores originários de uma cultura que previa a 

realização feminina por meio do matrimônio e da maternidade, sempre ligados a outros 

sujeitos que não ela própria. A mulher deste período histórico era repudiada por querer 

privilegiar sua individualidade e realizar seus desejos pessoais – que muitas sequer sabiam 

que existiam, para além das obrigações femininas instauradas socialmente.  

Essa dualidade, de amar e não estar feliz, compõe o enunciado do estado do nível 

narrativo da trama, uma vez que o sujeito da ação passou por todas as transformações e 

aquisições de valores necessários (habilidades ditas femininas, cônjuge, matrimônio, etc.) 

para obter o objeto de valor (o amor) e, mesmo assim, apresenta-se disjunta do seu desejo.  

 

Depois, realizei uma série de estudos, adquiri e aprofundei-me em 

conhecimentos que a maioria das pessoas julga suspeitos ou surpreendentes. 

Olhar o futuro, como se ele já fosse passado, como se ele já tivesse 

acontecido. Eu poderia, simplesmente, aplicar essa visão ou antevisão em 

assuntos gerais. Poderia adivinhar, para os que me consultassem, viagens, 
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sucessos comerciais, sorte grande etc.etc. Mas eu sou mulher e é para as 

mulheres que me  volto, com toda a minha simpatia humana. É, sobretudo, 

para as que são infelizes, para as que amam e sofrem e se debatem num 

mundo de perplexidades cruéis (RODRIGUES, 2002, p.10). 

 

 

Myrna, quando se insere na coluna “escreve”, revela a aquisição de valores de saber-

fazer para convencer seu enunciatário, por meio das relações argumentativas, de que ela está 

apta a solucionar seus problemas afetivos e, assim, fidelizar o leitor ao seu discurso. As 

projeções da anunciação propostas apresentam-se quando é definida a quem se dirige a coluna 

(mulheres) e quais assuntos podem ser abordados (em geral, a relação das leitoras com os 

homens). Para conferir concretude ao discurso, Myrna traz à cena suas próprias experiências 

amorosas como artifício capaz de tornar a relação enunciador-enunciatário mais estreita e 

íntima, quase com um tom confessional.  

Nelson Rodrigues expõe nesta primeira crônica a necessidade de desconstruir a ideia 

de amor romântico
8
, já que, almejando esta alusão, muitas mulheres não alcançam a 

felicidade. Dessa forma, promete auxiliar as leitoras como uma espécie de amiga íntima, 

revelando possíveis caminhos para a felicidade.  

 

 

4.2.2 Myrna aconselha (ANEXO B) 

 

Crônica: Conquiste todos os dias o seu marido (pág.12-4) 

 

Quadro 5 – Myrna aconselha 

Fonte: elaboração nossa 

                                                 
8
 Para Regina Navarro Lins (2012) há diversas formas de amor. A autora defende que a ideia de “amor 

romântico” acaba por limitar as demais paixões de um sujeito. “A idealização do amor tem um custo. (...) 

Precisamos também ter um espaço individual, amigos verdadeiros, investir na carreira etc. Ao nos concentrarmos 

no amor, negligenciamos inevitavelmente outras paixões, o que torna nossa vida mais limitada” (LINS, p.33).  

Personagem Gênero Motivo Desejo Sugestão 

Lúcia Feminino Leitora se queixa de que 

o marido deixou de 

gostar dela. Afirma ser 

uma esposa exemplar no 

lar e que poupa o marido 

de gastos ao economizar 

com trajes e pinturas.  

Reconquistar o 

amor do 

marido. 

Não encarar o 

casamento como uma 

conquista definitiva, 

mas, sim, diária. A 

sugestão é cuidar da 

aparência para 

encantar e seduzir 

marido. 
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A partir desta segunda crônica, Myrna começa, efetivamente, a se corresponder com 

as leitoras. Lúcia escreve porque sente que o marido “deixou de gostar” dela. A paixão foi 

algo que se perdeu ao longo do casamento e a leitora se preocupa em achar um culpado para 

tal situação.  

Para chegar a uma conclusão, o enunciador descreve possíveis acertos e erros da 

relação. O primeiro deles é concernente aos valores adquiridos de saber-fazer, capazes de 

“elevar” qualquer mulher ao status de rainha do lar. “Em resumo: você é uma esposa 

exemplar, fidelíssima, atenta aos deveres, esquecida dos direitos, dona-de-casa infatigável, 

que não refuga, em caso de necessidade, nem a cozinha, nem o tanque” (RODRIGUES, 2002, 

p.13). O que faz da mulher um ser louvável é, no discurso, exclusivamente a servidão e a 

submissão. A “esposa exemplar” empregada no texto reforça a ideia da mulher como 

propriedade do marido, enquanto essa abdica não só de seus reais desejos e anseios, como 

também de seus direitos. “Suas qualidades domésticas, eu as considero de primeira ordem. 

Ótimo que você seja assim. Mas não basta, Lúcia. É pouco. Sei também que você é fiel. Mas a 

fidelidade significa apenas uma virtude e a condição de esposa exige várias virtudes” 

(RODRIGUES, 2002, p.13).  

Myrna aconselha não procurar culpados em uma relação. Entretanto, aos poucos, o 

texto vai se constituindo em cima da contradição e de marcas textuais que levam o 

enunciatário a entender que o “erro” está, sim, na mulher, mesmo não o dizendo claramente. 

 

Qual foi sua convicção íntima, profunda, irredutível? De que o bem-amado era para 

sempre seu, de que era propriedade sua, uma conquista em termos definitivos. Para 

que se enfeitar, se embelezar, tornar-se graciosa e fascinadora para um homem que 

já lhe pertencia? Pensando assim, você errou. Porque, na verdade, nenhum homem é 

pra sempre nosso. Nós precisamos conquistá-lo sempre, nós precisamos conquistá-

los todos os dias. Nisso se resume o amor, nesta conquista cotidiana (RODRIGUES, 

2002, p.13).  

 

O texto explicita a conquista diária como a solução dos problemas do casal. Mas, a 

única parte envolvida na questão, de fato, é a feminina, uma vez que não se dialoga sobre o 

comportamento e possíveis mudanças de condutas por parte do homem. 

 

Somos nós que fazemos o nosso amor eterno, com muita graça, muita feminilidade, 

um esforço incessante e uma paciência infinita. Quem não quiser realizar este 

esforço ou demonstrar esta paciência, não tem direito de se queixar do destino 

(RODRIGUES, 2002, p.14). 

 

 Há, ainda, o reforço do estereótipo de feminilidade e o apelo à relevância dos 

incômodos causados pelo cônjuge, que demonstram, ao mesmo tempo, a contradição em 
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estabelecer um percurso temático que expresse a ideia de que a mulher precisa ser atraente aos 

olhos do marido, sem perder o tom conservador da rainha do lar, recatada e eficiente nas 

tarefas domésticas.  

 

 

4.2.3 Myrna afirma (ANEXO C) 

 

Crônica: A mobília do quarto não interessa (pág.18-19) 

 

Quadro 6 – Myrna afirma 

Fonte: elaboração nossa 

O percurso gerativo do sentido que constitui este texto é, primordialmente, a dualidade 

entre a feminilidade e não feminilidade. Myrna apresenta a leitora Luciana, que se preocupa 

com a proximidade do casamento e a falta de estrutura para seguir os planos iniciais do 

matrimônio.  

Aqui, a racionalidade aparece como característica não feminina e o fato de a noiva se 

preocupar com a falta de recursos do casal é considerado alarmante. “Você é a primeira 

‘noiva sensata’ que me escreve. (...) Nunca vi ninguém raciocinar tão bem, nunca vi tanto 

senso comum, ideias tão bem organizadas, ideais tão bem expressas” (RODRIGUES, 2002, 

p.18). A sensatez da mulher causa espanto e incômodo pela não naturalidade do 

comportamento, se comparado às demais mulheres da época. Myrna destaca que falta “o 

frêmito, o ímpeto, o fervor das enamoradas perfeitas” (RODRIGUES, 2002, p.18). 

Na situação, pressupõem-se elementos pertencentes à constituição do conceito de 

feminilidade e masculinidade. À mulher, cabe a faceta amorosa, externada por meio da 

resignação, abnegação e compreensão. Ao homem, os assuntos práticos, lógicos, calculistas, 

Personagem Gênero Motivo Desejo Sugestão 

Luciana  Feminino O noivo ganha 

pouco e Luciana 

não quer se casar 

nessas condições, 

prefere esperar.  

Encontrar 

uma solução 

plausível para 

este 

infortúnio.  

Procurar outro 

noivo ou 

repensar o 

matrimônio e o 

amor, uma vez 

que verdadeiros 

apaixonados 

não são tão 

racionais e são 

capazes de 

viver de amor.  
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além do esclarecimento, autocontrole e objetividade. Características estas apresentadas por 

Luciana e, portanto, inadmissíveis. Myrna afirma, categoricamente, que este não é um 

comportamento natural feminino e completa dizendo que os assuntos práticos de um 

casamento são de responsabilidade de outros.  

 

Entretanto, quase posso afirmar – sem essa disposição, esse desprendimento, esse 

prévio heroísmo, essa carga de abnegação, a mulher deve procurar outro noivo. Ou, 

então, deve desistir de vez do matrimônio e do amor. Pois o exame das 

circunstâncias práticas do casamento deve caber aos pais, aos conhecidos, à 

vizinhança, nunca aos principais interessados. Estes não pensam, nem agem, senão 

em função do amor. São, digamos, irresponsáveis (RODRIGUES, 2002, p.18). 

 

A argumentação tecida em cima desse discurso parte do pressuposto de que o 

sentimento da mulher não é verdadeiro pelo futuro esposo. Myrna induz sua leitora a pensar 

que seu relacionamento está fadado ao fracasso, ao desconsiderar o comportamento em 

questão. A conselheira ainda convida Luciana a repensar, de modo geral, o matrimônio e o 

amor, já que seus pensamentos se chocam com o comportamento considerado normal por 

parte de qualquer noiva daquela época.   

 

 

4.2.4 Myrna sugere (ANEXO D) 

 

Crônica: Fuja do homem bonito (pág.35-7) 

 

Quadro 7 – Myrna sugere 

Personagem  Gênero Motivo Desejo Sugestão 

Clélia Feminino  Sempre gostou de 

homens bonitos, 

com exceção do 

último 

relacionamento – 

no qual se 

apaixonou mais.   

Entender seu 

gosto ou falta 

de gosto para 

com os 

homens.  

Será mais bonito 

aos olhos de Clélia 

aquele que tocar 

não somente seus 

olhos, por meio da 

beleza, mas o seu 

coração, por meio 

do amor. 

Fonte: elaboração nossa 

Este é um discurso que estabelece a relação belo versus feio. Clélia não entende porque 

amou mais o último namorado, o mais desprovido de beleza, em comparação aos demais. A 

possível falta de gosto a preocupa, já que, para ela, beleza é algo importante.  
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Se você amou um feio, e amou um feio mais do que os outros, não se admire. Ele 

valia muito mais para o seu gosto. Ele possuía um valor pessoal, uma personalidade 

que faltava aos demais. E um homem feio, só é feio em um certo sentido. Jamais o 

será para a mulher que o ama. E parece que chegamos, agora, ao ponto crucial da 

questão. Bonito é o homem de quem a gente gosta (RODRIGUES, 2002, p.36-7).  

 

Myrna sugere “fugir do homem bonito”, como se esta personificação fosse sinônimo de 

uma armadilha amorosa.  

 

E, conjeture-se, a beleza não esconde uma tremenda e irremediável vacuidade, um 

vazio de alma, uma ausência total de espírito?” Pergunto: ‘Como suportar, por mais 

de quinze dias, um cidadão sem espírito? Como amar, por mais de uma semana, um 

lindo, um deslumbrante débil mental?’. Conheço vários homens bonitos; e nenhum 

deles, que eu saiba, já inspirou um amor imortal. Encantam a mulher no namoro, no 

noivado e na lua-de-mel. Depois, inspiram um tédio absoluto, irredutível. A mulher 

tem enjoo físico, só de vê-los. E quantos homens, chamados feios, nada gregos, nada 

clássicos, são amados com verdadeiro fanatismo? Porque eles possuem uma série de 

qualidades que suprem a falta da simples beleza física, qualidades que os 

transfiguram (RODRIGUES, 2002, p.36).  

 

Myrna diz que a falta de beleza no homem é aceitável, porque outras características 

como inteligência, encanto e força prevalecem e fazem a diferença em uma relação. Mas é 

preciso ressaltar que toda esta complacência disfarça o principal elemento deste texto: a 

abordagem, em si, diz sobre um homem e não sobre uma a mulher, propriamente. No período 

em que a publicação circulava, meados de 1950, a preocupação com a estética já pautava os 

principais meios de comunicação. Anúncios de produtos de beleza e a instauração de 

estereótipos visuais buscavam seguir à risca o padrão hollywoodiano de ser. Entretanto, 

percebe-se uma forte tendência em escravizar somente as mulheres neste reduto de 

padronizações estéticas. Os homens, muitas vezes tolhidos ao demonstrarem sensibilidade e 

vaidade – valores tidos como femininos – isentavam-se de tal cobrança. Outras características 

como virilidade e força estavam mais ligadas à figura do homem, principalmente em suas 

representações midiáticas. 

O ponto central desta abordagem apresenta-se na exterioridade do discurso. E se o 

problema relatado fosse o inverso? A falta de beleza feminina seria simplesmente relevada ou 

atrelada à falta de cuidado, feminilidade, vaidade ou até mesmo sensibilidade? A mensagem 

final passada ao enunciatário, de que o importante é a beleza interior, também seria validada?  

Fugir do homem bonito, talvez, seja a sugestão mais fácil, mas não a melhor. Neste 

sentido, a beleza não anula os valores interiores e pessoais. Pensar o contrário só reforça a 

constituição de estereótipos e padrões acerca da aparência física – que refletem em maior 

significância na vivência e experiência feminina.  
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4.2.5 Myrna declara (ANEXO E) 

 

Crônica: O amor que acaba, não era amor (pág. 41-2) 

 

Quadro 8 – Myrna declara 

Personagem Gênero Motivo Desejo Sugestão 

Elvira Feminino A leitora admite estar 

gostando menos do 

marido, mas acredita 

que o casamento é 

algo indissolúvel.   

Elvira quer 

entender se o 

seu sentimento 

pelo marido está 

“cansado”.  

O momento vivido 

por Elvira é normal, 

já que nenhum amor 

vive “em clímax”. 

Sempre que um 

verdadeiro amor 

parecer se esgotar, é 

porque se renova. E 

se isto não acontecer, 

não é amor.  

Fonte: elaboração nossa 

 

A crônica começa com a afirmação de Elvira: “Acho que estou gostando menos do meu 

marido. E isso me alarma, porque eu considero o casamento uma coisa realmente sagrada, 

indissolúvel; sou contra o divórcio e não o aceitaria, em hipótese alguma” (RODRIGUES, 

2002, p. 41).  A leitora recorre à Myrna porque duvida dos sentimentos pelo marido e não 

sabe o que isso pode significar.   

Aqui aparece um dos elementos chave que costura a coluna sentimental ao longo do 

livro: o paradoxo entre amor e felicidade. O próprio título do livro já carrega esse elemento 

central, bem como a sua primeira passagem. Myrna deixa claro que amor e felicidade 

independem um do outro e que isto é uma projeção almejada sem a menor pretensão de se 

cumprir. Nelson Rodrigues apresenta o amor e a felicidade em lugares e perspectivas 

diferentes, que não equivalem ao casamento, por exemplo. Nesta crônica, Myrna declara que 

o amor não é findável, mas a felicidade, por vezes, sim.   

E o milagre do amor parece ser este: - é o único sentimento que não muda nada, e 

parece infinitamente imutável. Você e seu marido viverão sempre assim. Sempre que 

um verdadeiro amor parece esgotar-se ou estar a caminho da saturação, é porque se 

renova e se apura. Acredite, Elvira. O amor é eterno. Só acaba quando não era amor 

(RODRIGUES, 2002, p.42).  
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Há, também, a naturalização do amor romântico, que vê, na eternidade, sua maior 

característica, para além das possíveis mudanças e desejos do casal. Funciona como uma 

espécie de abdicação ou negação de si em detrimento do outro, como prova da intensidade ou 

validade do sentimento. A ruptura, ou seja, o divórcio é uma opção inadmissível para Elvira e 

isso não é problematizado de forma significativa. A dúvida sobre os sentimentos em relação 

ao marido é romantizada e tida até como natural. Isso impede, por exemplo, que a mulher 

tenha autonomia para repensar aquilo que não a satisfaz. Amor não é sinônimo de felicidade, 

mas viver desta forma é infinitamente melhor do que estar sozinho, segundo o texto. A ideia 

perpassa um dever de submissão e subjugação feminina, em que desejos e insatisfações são 

totalmente reprimidos. Percebe-se que a mulher esboçada por Nelson Rodrigues nesta crônica 

é aquela que é livre para tudo sentir, mas tolhida ao realizar seus próprios interesses por estar 

envolta em moralismos e falsas expectativas da relação conjugal. Conselhos como estes só 

reforçam a inércia feminina e a falta de ações que correspondam verdadeiramente os anseios 

pessoais.  

 

 

4.2.6 Myrna pergunta (ANEXO F) 

 

Crônica: Sua alma é imortal? (pág.58-60) 

 

Quadro 9 – Myrna pergunta 

Fonte: elaboração nossa 

Nesta crônica, traça-se um discurso pautado nas diferenças, aproximações e fronteiras 

entre vida e morte. Ao final do texto, Myrna revela que Margarida, leitora que escreveu para a 

coluna sentimental, está doente e se preocupa com o pós-morte. 

Personagem Gênero Motivo Desejo Sugestão 

Margarida Feminino Margarida quer 

saber se o amor é 

imortal tal qual 

deveriam ser as 

almas.  

Continuar a 

amar o 

parceiro na 

eternidade. 

Myrna pergunta se 

a alma de 

Margarida, que 

está doente, é 

imortal. Se sim, 

uma alma imortal 

carrega consigo 

sentimentos 

imortais.  
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 É interessante observar aqui como as questões se descentralizam e passam a percorrer o 

campo das ideias também. “As minhas leitoras ou, pelo menos, algumas de minhas leitoras, 

conferem-me uma capacidade sobrenatural. Acham que eu represento a última palavra, tanto 

sobre a vida, como sobre a morte” (RODRIGUES, 2002, p. 58). Fica nítida a relação verídica 

e confiante entre enunciador e enunciatário, que passa a delinear não somente questões reais, 

que dizem respeito aos laços afetivos, mas também à dimensão mística e sobrenatural.  

Myrna pergunta se a alma de Margarida é imortal. Em caso afirmativo, os sentimentos 

da vida terrena também seriam eternizados no pós-morte. A preocupação da leitora não é com 

seu próprio estado de saúde, mas com o que acontecerá com os sentimentos nutridos por outra 

pessoa.  

 

Portanto, parece-me lícito julgar que, na hipótese de ser a alma imortal, são imortais, 

também, certos sentimentos. Digo “certos”, de propósito. Porque, na terra, sentimos 

coisas que não interessam, que não exprimem o nosso “eu” profundo e eterno, coisas, 

enfim, que podemos abandonar, como quem atira pela janela do ônibus um jornal 

lido. É justo, assim, que cheguemos à outra “vida”, despojados dessas coisas de 

superfície. Mas o amor não (RODRIGUES, 2002, p.59). 

 

Nota-se uma inquietação quanto aos afetos em detrimento da saúde, em uma relação na 

qual a mulher põe seus sentimentos por um homem acima da própria vida. “Nunca uma 

mulher ou um homem é tão ele mesmo, tão individual, como no amor” (RODRIGUES, 2002, 

p.59). Pressupõe-se que somente no estado do amor (neste caso, do amor romântico por um 

parceiro) é que se atinge a plenitude e a totalidade como indivíduo.   

 

 

4.2.7 Myrna adverte (ANEXO G) 

 

Crônica: É preciso merecer a fidelidade (pág. 61-3) 

 

 

 

 

 

Quadro 10 – Myrna adverte 

Personagem Gênero Motivo Desejo Sugestão 
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Fonte: elaboração nossa 

 

Esta é uma exceção que vale a pena ser analisada. Em teoria, a coluna sentimental de 

Nelson Rodrigues era destinada às mulheres, mas nada impedia que homens lessem e também 

quisessem se corresponder com Myrna. É o caso de Vadu. 

O leitor se preocupa com a vida boêmia e quer encontrar uma “mulher tranquila e 

definitiva” para constituir um lar. Nesta crônica fica evidente o percurso temático abordado: a 

disparidade entre as chamadas mulheres para casar e mulheres para se divertir. Se, por um 

lado, Vadu é um homem boêmio e desfruta dos prazeres mundanos sem problemas, a situação 

não é a mesma para o outro lado em questão, ou seja, o lado feminino. A mulher que goza dos 

mesmos privilégios de Vadu é considerada inapropriada para um matrimônio, porque não se 

dá o respeito. Pensamento comumente disseminado na sociedade patriarcal, a mulher apta 

para ser uma boa esposa e mãe deveria ser casta, recatada, prendada e submissa.  

Durante o discurso, fica nítida a relação de posse do homem para com a mulher, uma 

vez que a fidelidade é tida como ponto nevrálgico da questão.   

 

Direi mais: a fidelidade não depende nem da mulher, nem do homem, mas da criatura 

amada. Vejamos uma hipótese: eu gosto de determinado cavalheiro. A fidelidade de 

meu amado depende de mim ou dele mesmo? De mim, sobretudo, de mim. E 

explicarei por quê: se eu trato bem meu companheiro, se eu o encanto, se eu o 

fascino, se eu me faço amar, ele será fiel. Esta é a grande fidelidade, a natural, a 

espontânea, a involuntária. Meu amado é fiel, mesmo sem querer, mesmo contra a 

vontade, porque não acharia a menor graça em outra mulher e não saberia entreter um 

flirt, um simples flirt, senão comigo mesma. Agora, vejamos outra hipótese: eu trato 

meu companheiro sem delicadeza, sem compreensão, sem carinho, sem solidariedade. 

Sou, para ele, uma desilusão cotidiana. E que acontece? A fidelidade do meu amado 

será a coisa mais frágil do mundo, mais ameaçada, mais precária. Se acontecer uma 

desgraça, poderei me queixar? Acho que não. A vida é muito engraçada: todo mundo 

exige fidelidade e quase ninguém cogita em merecê-la (RODRIGUES, 2002, p.62).  

 

A fidelidade, aqui, é encarada como uma forma de garantir ao marido exclusividade 

sexual, segurança afetiva e certificação de domínio sob sua mulher. Entretanto, este 

entendimento é unilateral e restringe-se apenas à relação homem-mulher. No avesso da 

Vadu Masculino Deseja deixar a 

vida boêmia de 

solteiro.  

Encontrar uma 

esposa fiel e se 

casar.  

Casar-se com uma 

mulher que saiba 

merecer seu amor, 

deste modo, a 

fidelidade será 

apenas uma 

consequência natural 

e inevitável do amor. 
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questão, a infidelidade masculina é tida no texto como responsabilidade única e exclusiva da 

mulher, que não se fez boa e interessante o suficiente para o marido. Há uma naturalização 

deste comportamento do homem, embasado sob o pressuposto de que estes indivíduos 

respondem aos instintos e agem de acordo com a natureza.   

Observamos, ainda, um discurso de transferência de responsabilidades afetivas para o 

parceiro, de modo a isentar uma das partes de possíveis conflitos. “Outra ilusão: – não é a 

mulher que ama, por vontade própria e consciente, mas o homem que se faz amar” 

(RODRIGUES, 2002, p.63). Há a negação do potencial de clareza e escolha feminina nas 

relações amorosas, implicando na participação ativa do homem no processo de 

conscientização e seleção de comportamentos adequados, que deveriam partir das mulheres.  

 

    

4.2.8 Myrna exclama (ANEXO H) 

 

Crônica: Tão difícil ser mãe (pág. 64-6) 

 

Quadro 11 – Myrna exclama 

Personagem Gênero Motivo Desejo Sugestão 

Honória Feminino A mãe se opõe ao 

relacionamento de 

sua filha caçula. 

Honória deseja 

que a filha 

compreenda que 

está tomando 

tais atitudes para 

o seu bem.  

Myrna chama 

atenção para o 

papel da mãe: que é 

sempre de proteção, 

carinho e 

solidariedade. 

Omitir ordens ou 

opiniões acerca da 

vida pessoal de sua 

filha de 18 anos não 

é aceitável.  
Fonte: elaboração nossa 

 

Esta crônica retrata a relação conflituosa de Honória e a filha. Tecida sob o paradoxo 

autonomia e opressão, a mãe relata qualidades e defeitos da filha – os quais a levaram a 

escrever para o correio sentimental. Muito além das relações românticas, a doutrinação do 

comportamento feminino iniciava-se cedo, em seus lares, onde a figura paterna representava a 

suprema autoridade do núcleo familiar. O texto evidencia, em muitos trechos, o modelo rígido 

de criação no qual as mulheres eram submetidas. 
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Jamais vi, na minha vida, uma pessoa tão cheia de razões quanto Honória. Ela acha 

que tem o direito de encerrar a filha; acha que tem direito de espancá-la; acha que tem 

direito de escolher o genro. Agora, lhe pergunto: – Quem lhe deu esses direitos, 

quem? – Mas vamos por ordem. Primeiro, a questão dos direitos aos pais. São 

ilimitados? – Não, claro que não. As relações entre os pais e filhos só se podem fazer 

na base da reciprocidade de direitos e de deveres. Em uma palavra: a mãe se comporta 

como mãe, o filho se comporta como filho (RODRIGUES, 2002, p.64). 

 

A questão central gira em torno da autonomia requerida pela filha, ao escolher – sem a 

aprovação dos pais – um namorado. A primeira e única qualidade apontada pela mãe era o 

fato de a caçula ser “linda como os amores”. Em relação aos defeitos, externa que a filha era 

“cheia de ímpeto e de gênio”, o que não correspondia ao feitio dos demais filhos.  

Fica evidente a relação de forças instaurada na família: a filha busca sua autonomia para 

tomar decisões acerca da sua própria vida, enquanto a mãe tenta reprimi-la de modo a 

certificar-se de que a jovem não irá desacatar suas ordens. Nesse sentido, Myrna alerta a mãe 

para o fato de que a coerção está sendo pouco eficiente como instrumento educador. “Sua 

filha não precisa de ordens, de castigos, de agressões, de violências. Precisa, sim, do carinho, 

da proteção, da solicitude que você não lhe está dando. Saiba ser mãe, para que a caçulinha 

saiba ser filha” (RODRIGUES, 2002, p.65).   

O enunciado desse discurso discorre sobre as práticas da moral e dos bons costumes 

aplicadas na educação para mulheres – e somente para elas, que deveriam ter por objetivo 

único e exclusivo de vida o casamento e, mais tarde, a constituição de uma família. Toda e 

qualquer conduta feminina que não correspondesse a tais propósitos eram rotuladas como 

inadequadas ou, no caso da leitora, como ímpetos de moça geniosa, sem experiência e prestes 

a cometer um grande erro. 

O discurso mostra o quanto as pautas essencialmente femininas eram ignoradas. Os 

verdadeiros desejos, anseios e necessidades das mulheres eram regrados pela família, cônjuge, 

além das demais normas e condutas socialmente aceitas por terceiros. Myrna exclama total 

repúdio por tais práticas, assinalando a necessidade de a mulher se tornar autônoma em sua 

própria vida, apesar de ainda manter pitadas de conservadorismo em seu discurso.  

 

2.4.9 Myrna observa (ANEXO I) 

 

Crônica: Não há sacrifício em amor (pág.67-9) 

 

Quadro 12 – Myrna observa 
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Fonte: elaboração nossa 

 

Esta crônica foge ao convencional. Aparece, pela primeira vez, uma mulher com 

condição financeira superior, se comparada ao homem. Por este motivo, a superioridade é 

reafirmada ao longo do discurso, quando a mulher “passa a conferir ao marido todos os 

defeitos, e a si mesma todas as qualidades. E, ainda: ela tem todas as razões, e ele nenhuma” 

(RODRIGUES, 2002, p.67).  

O percurso discursivo se dá a partir deste conflito financeiro entre o casal. Contudo, 

para além da base temática, observa-se também uma relação conflituosa na qual a mulher se 

encontra. Há dois momentos expressivos nesse sentido. No primeiro, Glória afirma que o 

marido exige dela maiores cuidados com a aparência. Sua primeira contestação é que ele 

exige, mas não arca com os gastos para tal feito.  

 

Você alega que seu marido ganha pouco, que não tem dinheiro para lhe pagar 

manicure, cabeleireiro, massagista e etc. etc. Em primeiro lugar, ‘ganhar pouco’ pode 

ser uma contingência desagradável, mas não um defeito pessoal, um defeito amoroso. 

Em segundo lugar, creia que a graça feminina pode sobreviver no meio de maior 

miséria. A graça feminina não é uma coisa que se obtenha nos institutos de beleza. 

Ela é um conjunto nato, pessoal, de muitas virtudes de várias origens: de corpo, de 

coração e de espírito (RODRIGUES, 2002, p.67). 

 

Nesta passagem, Glória não aceita as cobranças do marido não porque acha que ele 

deve amá-la como ela verdadeiramente é, mas porque ele não financia seus cuidados de 

beleza. Entretanto, se há um desnível na condição financeira dos dois, é compreensível que a 

mulher custeie seus gastos, desde que realmente deseje fazê-los. Aqui, encontramos dois 

problemas: Glória não anseia mudar sua rotina de beleza e só faria isso para agradar o cônjuge 

se ele se responsabilizasse pelos custos, mesmo sendo ela quem tem maior poder aquisitivo. O 

Personagem Gênero Motivo Desejo Sugestão 

Glória Feminino Casou-se com um 

homem de condição 

financeira inferior e, 

por isso, sofre de um 

complexo de 

superioridade em 

relação ao marido, 

acreditando ter lhe 

feito um “favor”.  

Que o marido 

arque com os 

custos de seu 

embelezamento, 

já que espera que 

ela esteja sempre 

bonita para ele. 

Ser feminina e 

interessante 

independe da 

condição 

financeira, mas, 

sim, da boa 

vontade da 

mulher ou do 

homem em se 

manter 

interessante.  
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ideal de que o homem é quem deve prover o lar é enraizada e, por isso, as obrigações 

financeiras recaem sobre o masculino. Isenta da obrigatoriedade de manter o lar, a mulher se 

preocuparia somente em cuidar do lar, da família e de si mesma.   

 

O fato de você ter filhos, de cozinhar e de lavar as camisas do seu marido não a 

obriga a ser desinteressante, física e espiritualmente desinteressante. O mínimo que 

um esposo pode esperar de uma esposa, é que ela o interesse como mulher, é que ela 

o interesse como feminilidade (RODRIGUES, 2002, p.68). 

 

Nota-se aqui o outro conflito. Há uma subversão de valores atribuídos aos papeis sociais 

desempenhados pelas mulheres. Não há o reconhecimento, neste sentido, de que ser mulher, 

esposa, mãe e dona de casa são posições sociais totalmente diferentes e independentes umas 

das outras. A idealização da realização pessoal por meio do casamento e, por sua vez, da 

constituição de uma família, passa pela anulação das vontades e desejos pessoais por vezes até 

desconhecidos. Há a negação do sujeito mulher (no caso a mulher financeiramente 

independente e satisfeita com sua própria aparência), em detrimento dos ideais 

preestabelecidos socialmente de boa esposa e mãe. Além disso, a mulher ainda devia ser 

interessante ao seu marido, não por uma vontade própria, mas por uma obrigatoriedade que a 

impedia, por exemplo, do abandono ou da infidelidade – que eram comumente justificáveis 

nas situações em que a mulher não apresentasse tais valores.    

No entanto, Myrna observa esta situação considerando que não há, por parte de Glória, 

qualquer disposição para o sacrifício, de maneira a agradar o marido. O motivo disto estaria 

em um complexo de superioridade, em razão de sua classe social. Seu conselho acaba sendo 

um reflexo da ideia estereotipada de que a mulher precisa ser feminina, ou seja, deve 

corresponder aos anseios sociais, para que realize seu marido em nome do amor.  

 

 

 

4.2.10 Myrna comenta (ANEXO J) 

 

Crônica: Trinta anos – grande idade para uma mulher (pág. 70-2) 

 

Quadro 13 – Myrna comenta 

Personagem Gênero Motivo Desejo Sugestão 
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Fonte: elaboração nossa 

 

Celeste recorre à Myrna porque tem medo da solidão. Se existe algo que assola a leitora 

é a possibilidade de ficar solteira para o resto da vida. O incômodo maior de Celeste é ter 30 

anos e nenhum pretendente disposto a um compromisso sério.  

Myrna comenta que pior seria ter alguém ao seu lado e não amá-lo, sentindo um vazio 

imensurável em seu próprio casamento. “Se a mulher tem tudo e não tem amor, passa a não 

ter nada” (RODRIGUES, 2002, p. 70). Aqui, encontra-se um conflito: de que tipo de amor 

Myrna está falando? Certamente, a falta deste sentimento é capaz de desestimular muitas 

pessoas nos mais variados setores. Entretanto, o discurso dá a entender que sem o amor de um 

homem a mulher, mesmo tendo tudo, nada tem. Esta passagem do texto acaba por limitar o 

entendimento da própria mulher de que há de existir, em primeiro lugar, o amor próprio. 

Contudo, se realocarmos a situação em seu devido período histórico, torna-se compreensível 

que uma mulher solteira aos 30 anos fosse, realmente, um caso alarmante para a sociedade, 

dado seu preconceito e moralismo.  

 

Ora, o pior de todos os infernos – se é que existem vários infernos – é o tédio. E a pior 

forma de tédio ainda é a seguinte – uma companhia definitiva e que não nos interessa, 

não nos transmite nada, não nos comunica nenhuma emoção, nenhum encanto. 

Suportar um homem que não amamos, por um mês, dois, três, vá lá! Mas, suportá-lo 

de uma maneira indefinida, fazer com ele as bodas de prata, de ouro, é demais 

(RODRIGUES, 2002, p.72). 

 

 Todavia, colocar em questão a possibilidade de se sentir da mesma forma em um 

casamento não é a melhor saída, uma vez que não dá solução aparente à angústia da leitora. 

Aqui, notamos a relação de dependência afetiva fortemente atribuída às mulheres, que não 

veem outra opção que não seja padecer na solidão ou em um possível matrimônio tedioso. 

Myrna não apresenta a possibilidade de estar só ou, ainda, um divórcio como algo libertador.  

Desde sempre, as mulheres não foram ensinadas a serem independentes social, 

financeira, moral e afetivamente. Estes fatores contribuem para a construção e manutenção 

Celeste Feminino Celeste tem 30 anos e se 

sente triste por ainda estar 

solteira. Chegou a cogitar 

suicídio para acabar com a 

solidão. 

Conseguir um 

marido.  

Myrna sugere à 

Celeste que antes 

esteja só, do que 

mal 

acompanhada.  
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frequente das frustrações femininas a respeito dos papeis desempenhados por mulheres no 

funcionamento social.  

 

 

4.3 Relações analisadas  

 

Os quadros mostram características que devem ser levadas em consideração no 

momento da análise, em conjunto com a contextualização sócio-histórica e cultural realizada. 

As relações imaginárias que constituem a figura feminina na sociedade e suas relações de 

força também são imprescindíveis neste momento, seguindo o processo proposto por Orlandi: 

 

Nosso ponto de partida é o de que a análise de discurso visa compreender como um 

objeto simbólico produz sentido. A transformação da superfície linguística em um 

objeto discursivo é o primeiro passo para essa compreensão. Inicia-se o trabalho de 

análise pela configuração do corpus, delineando-se seus limites, fazendo recortes, na 

medida mesma em que se vai incidindo um primeiro trabalho de análise, retomando-

se conceitos e noções, pois a análise de discurso tem um procedimento que demanda 

um ir-e-vir constante entre teoria, consulta ao corpus e análise. Esse procedimento 

dá-se ao longo de todo o trabalho (ORLANDI, 2001, 66-7). 

 

Isto não quer dizer que o resultado obtido ao fim da análise poderá ser compreendido 

como “verdade absoluta”, uma vez que o objeto e a própria teoria analítica podem ganhar 

novos contornos, partindo de diferentes pontos de vistas. O objetivo não é esgotar o objeto e 

suas abordagens, mas enveredar por um caminho que possibilite novas percepções a partir da 

discussão proposta por esta pesquisa.  

 

Quadro 14 – Relações analisadas 

Myrna Causa Conselho Efeito 

1 Escreve Apresentação da coluna  Todos sofrem por 

amor. Não se pode 

amar e ser feliz ao 

mesmo tempo. 

Myrna é uma espécie de 

conselheira e amiga íntima da 

mulher 

2 Aconselha Reconquistar o marido Conquista através da 

aparência 

Reforço dos estereótipos de 

feminilidade, no âmbito da beleza 

feminina 

3 Afirma Desistir do casamento por 

causa da condição 

financeira do casal 

Repensar os conceitos 

pessoais de 

matrimônio 

Reforço dos estereótipos de 

feminilidade, ao não assumir a 

faceta sensata da mulher 

4 Sugere Entender o gosto por um 

homem desprovido de 

O amor transforma o 

conceito de beleza 

Beleza não importa, desde que seja 

homem 
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beleza 

5 Declara Entender a falta de 

sentimento pelo marido 

Entender que o amor 

se renova. Se não se 

renovar, não era amor 

verdadeiro.  

Manutenção do estereótipo de que o 

amor supera tudo 

6 Pergunta Imortalidade dos 

sentimentos pelo 

companheiro 

O amor eterno 

depende da 

imortalidade da alma 

Ilusão e conforto para o pós-morte 

7 Adverte Encontrar uma mulher 

para casar 

É preciso merecer a 

fidelidade  

Reforço do estereótipo de santa e 

puta. Isenção da participação ativa 

do outro no contrato de fidelidade 

do casal.  

8 Exclama Não aceitação do 

namorado da filha 

Repensar os direitos 

maternos acerca da 

vida pessoal da filha 

Quebra com o ideal não autônomo 

da mulher na sociedade 

9 Observa O marido exige mais 

cuidados estéticos da 

esposa, mas não arca com 

eles 

Falta de sacrifício por 

parte da esposa em 

agradar o marido 

Reforço dos estereótipos de 

feminilidade, no âmbito da beleza 

feminina 

10 Comenta Não ter pretendente aos 

30 anos  

Antes só do que mal 

acompanhada 

Naturaliza a ideia de que a solidão é 

inerente, mesmo estando casada.  

Fonte: elaboração nossa 

4.3.1 Eixos Operadores 

 

A) Reforço do estereótipo feminino 

Este eixo operador reforça as condições de feminilidade instauradas socialmente. 

Neste segmento, encontram-se as crônicas que, de alguma forma, contêm, em seu discurso, 

elementos que levam a leitora a naturalizar certas condutas femininas.   

Neste sentido, a mulher aparece, geralmente, como sujeito desenvolvedor das ações 

que envolvem não somente elas mesmas, mas, principalmente, os anseios masculinos. Da 

estética ao pensamento sobre de si própria, a lógica masculina atravessava a mente feminina 

de modo eficaz. Entram neste eixo, por exemplo, as passagens que dizem sobre mulheres que 

deveriam se arrumar para conquistar pretendentes ou para manterem atraídos os seus maridos 

– sempre em função dos homens e nunca do próprio anseio de se sentir bela. Outra vertente 

que se enquadra é a justificativa de que, em um casamento, a traição masculina era decorrente 

da incapacidade da esposa de conquistar o parceiro. Ou seja, o desvio de conduta masculino 

era naturalizado e a culpa transferida à mulher. Também estão nesta categoria as 

características essencialmente femininas como a delicadeza, servidão, beleza, bons modos e 
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possuir o poder de saber-fazer voltado aos assuntos domésticos e familiares. São exemplos 

deste eixo operador as crônicas 2 (Aconselha), 3 (Afirma), 4 (Sugere), 7 (Adverte), 9 

(Observa) 

 

B) Idealização do amor 

Neste segmento, podemos observar as passagens que contêm, em seus discursos, 

traços que levem seu destinatário a idealizarem um sentimento, na maioria das vezes o amor. 

Nas demandas presentes nas crônicas, observamos a repetição deste elemento, que levava as 

mulheres a vislumbrarem no casamento e na figura masculina o ápice de realização pessoal. O 

amor romântico seria capaz de resolver todos os problemas femininos, entretanto, somente 

durante o matrimônio, muitas vezes, as esposas encontravam-se angustiadas e sem entender 

por que, de fato, não eram felizes. Este era o motivo pelo qual a coluna sentimental de Myrna 

existia, inclusive. É possível detectar traços dessa idealização na grande maioria do material 

selecionado, mas, mais especificamente, nas crônicas 5 (Declara) e 6 (Pergunta).  

 

C) Novas perspectivas  

Apesar de manter características conservadoras, que eram naturalizadas na época de 

circulação, Myrna assegura, em alguns momentos, uma quebra de conceitos preestabelecidos 

e proporciona um desvio do olhar para novas perspectivas. Atua de forma a convidar a mulher 

a conhecer um novo ponto de vista, capaz de fazê-la perceber que a mudança de atitude é 

necessária para que se resolva o problema em questão.   

Nesse sentido, a coluna sentimental é iniciada, colocando em evidência um espaço 

dentro de um jornal de grande circulação criado exclusivamente para atender as demandas 

femininas e para que a mulher não sofra mais por amor. Da mesma forma, critica a postura de 

uma mãe ao intervir na autonomia da filha e relembra, a uma mulher de 30 anos, que é 

possível se sentir sozinha, mesmo casada. Esses eixos operadores podem ser conferidos nas 

crônicas 1 (Escreve) , 8 (Exclama) e 10 (Comenta).  
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5 REPRESENTAÇÕES CONTEMPORÂNEAS 

 

 

5.1 Configuração do corpus  

 

A segunda parte desta análise consiste no estudo de algumas representações de 

personalidades femininas a partir da ótica midiática. Para tal exame, escolhemos as figuras de 

Dilma Rousseff (presidente eleita democraticamente em 2014 e retirada do poder em 2016) e 

Marcela Temer (atual primeira dama, esposa do presidente interino Michel Temer). A escolha 

das personagens se deu pelo índice de popularidade, reconhecimento público e por estarem 

em destaque no cenário político nacional no decorrer deste trabalho. Desta forma, foram 

escolhidos quatro episódios, dois para cada personalidade, a fim de encontrar semelhanças e 

diferenciações não somente entre essas mulheres, mas também em relação à mulher da década 

de 1950, no período em que circulou a coluna sentimental de Myrna. Nas abordagens 

selecionadas, procuramos encontrar traços no discurso que levem à formação da identidade 

feminina ideal a partir de seu contexto social atual, seu grau de influência e alcance na era 

tecnológica.  

 

 

5.1.1 A louca 

 

Quadro 15 – A louca 

 

ELEMENTOS DISCURSIVOS 

(BERGAMASCO e PARDELLAS, 2016, p. 1-11) 

 
 

Veículo  

 

 

Revista Istoé
9
 

 

Data  

 

 

01/04/2016 

 

Título 

 

 

Uma presidente fora de si 

 

Subtítulo 
 

Bastidores do Planalto nos últimos dias mostram que a iminência do afastamento fez 

com que Dilma perdesse o equilíbrio e as condições emocionais para conduzir o país 

 
 

  

                                                 
9
 (Conteúdo online. Disponível em: http://istoe.com.br/450027_UMA+PRESIDENTE+FORA+DE+SI/. Acesso 

em: 10 de março de 2017, às 10h.) 

http://istoe.com.br/450027_UMA+PRESIDENTE+FORA+DE+SI/
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Legenda 

 

DESCONTROLE. A presidente se entope de calmantes desde a eclosão da crise. Os 

medicamentos nem sempre surtem efeito, atestam seus auxiliares.  
 

Infográfico 

 

 

OS ALVOS DO DESTEMPERO. A descompostura presidencial não escolhe vítima. 

Sobra para todo mundo.  
 

Legenda 2 
 

O PLACAR DO AFASTAMENTO. Em frente ao Congresso, integrantes de movimentos 

pró-impeachment estampam os rostos dos parlamentares contra e a favor da saída de 

Dilma.  
 

Box 

 

 

DILMA REPETE COLLOR. Alheia aos fatos.  

 
 

Legenda 3 
 

CADA VEZ MAIS SÓ. Na quarta-feira 30, Dilma precisou convocar plateia. Nenhum 

governador apareceu e apenas 8 dos 300 prefeitos convidados foram ao evento do Minha 

Casa, Minha Vida. 

 
 

Retranca  

 

 

As diabruras de “Maria, a Louca”.  

Fonte: elaboração nossa 

 

Em uma matéria especial para a Revista Istoé, Sérgio Pardellas e Débora Bergamasco, 

autores do texto, discorrem sobre o comportamento da presidente Dilma no período que 

antecedeu o impeachment. O discurso é pautado em elementos que tentavam atribuir à então 

presidente Dilma vários sinais de desequilíbrio emocional, o que legitimaria a sua saída do 

Palácio do Planalto. O título, “Uma presidente fora de si”, não deixa dúvidas sobre a intenção 

clara de difamar o governo.  

 

Figura 1 – Explosões nervosas: Capa da IstoÉ acusa Dilma Rousseff de instabilidade 

emocional 

 

Fonte: Revista IstoÉ, edição nº 2417, 06 de abril de 2016 
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A tentativa de legitimação do discurso de incapacidade, de falta de aptidões de poder-

fazer ou saber-fazer acompanharam Dilma Rousseff durante toda sua trajetória presidencial, 

mas, intensificaram-se no início de 2016. Nesta publicação em especial, fica explícito o 

desejo da Revista IstoÉ de moldar uma imagem de uma mulher fragilizada, descontrolada e 

alheia aos acontecimentos. O maior recurso utilizado para tal efeito é o uso de fatos do 

passado que remetiam ao cenário de agora, com referências a termos como “corrupção” e 

“impeachment”, na tentativa de igualar Collor de Mello e Dilma Rousseff. 

  

Durante seguidas manhãs de setembro de 1992, enquanto o tema impeachment fervia 

no Congresso e a população lotava às ruas pedindo a saída do então presidente 

Fernando Collor, o chefe do Executivo parecia alheio a tudo. Mesmo com índices de 

avaliação chegando aos 68% de “péssimo e ruim”, ele vestia camiseta com frases de 

efeito e saía para correr nas redondezas da Casa da Dinda, onde morava, cercado de 

seguranças. Em discursos, Collor se dizia vítima do “sindicato do golpe” e tinha o 

apoio de advogados que diziam que não havia crime de responsabilidade contra ele. A 

presidente Dilma Rousseff segue o mesmo script. Enquanto o País vive uma crise sem 

precedentes, a petista se comporta como se nada estivesse acontecendo. Ela parece dar 

de ombros ao seu índice de reprovação que chega aos 69%, números semelhantes ao 

de Collor no período pré-impeachment. Também repetindo o ex-presidente, chama 

opositores de “golpistas”, recorre a juristas parceiros e sai para se exercitar, só que de 

bicicleta, nos arredores do planalto (PARDELLAS; BERGAMATO, 2016, p.8).  

 

A Revista Istoé esforça-se em ligar o impeachment de Collor em 1992 ao cenário de 

2016, por meio de associações textuais e imagéticas semelhantes, como é o caso do box 

intitulado “Dilma repete Collor. Alheia aos fatos”. Além disso, recorre a formações 

ideológicas históricas para validar a incapacidade administrativa da então presidente da 

República.  

 

(...) Maria Francisca Isabel Josefa Antónia Gertrudes Rita Joana de Bragança, que a 

história registra como “Maria I, a Louca”. Foi a primeira mulher a sentar-se no trono 

de Portugal e, por decorrência geopolítica, a primeira rainha do Brasil. O psiquiatra 

observou que os sintomas de sandice e de negação da realidade manifestados por 

Maria I se agravaram na medida em que ela era colocada sob forte pressão. “Maria I, a 

Louca”, por exemplo, dizia ver o “corpo” de seu “pai ardendo feito carvão”, quando 

adversários políticos da Casa de Bragança tentavam alijá-la do poder. Nesses 

momentos, seus atos de governo denotavam desatino, como relatou doutor Willis: 

“proibir a produção de vinho do Porto na cidade do Porto”. Diante desse quadro, era 

preciso que ocorresse o seu “impedimento na Coroa”. Quanto mais pressão, mais a 

sua consciência se obnubilava, até que finalmente foi “impedida de qualquer ato na 

Corte” (PARDELLAS; BERGAMASCO, 2016, p.10).  

 

 

A utilização de expressões como “Foi a primeira mulher a sentar-se no trono de 

Portugal”, “O psiquiatra observou que os sintomas de sandice e de negação da realidade 

manifestados por Maria I se agravaram na medida em que ela era colocada sob forte pressão” 
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e, ainda, “era preciso que ocorresse o seu ‘impedimento na Coroa’” são fortes elementos da 

tentativa da construção de um discurso que levasse o leitor a compreender, por meio dos fatos 

– estes que constituem a realidade jornalística e estabelecem a veracidade da narrativa – a 

semelhança entre a história e o presente. Neste sentido, esperava-se que leitor encontrasse na 

superfície discursiva deste objeto os subsídios necessários para formar uma opinião enviesada 

acerca do caso. Por meio do resgate histórico, da repetição e de uma possível encadeação dos 

fatos tais quais ocorreram no passado, a reportagem que estampa a capa de Istoé – que não 

contém sequer uma fala direta, que não seja interpelada por terceiros ou por pessoas próximas 

à Dilma – recorre aos domínios do campo enunciativo
10

.  

Outra característica forte desta composição discursiva é a tentativa de traçar um 

estereótipo feminino distorcido e recheado de misoginia.  

 

Os últimos dias no Planalto têm sido marcados por momentos de extrema tensão e 

absoluta desordem com uma presidente da República dominada por sucessivas 

explosões nervosas, quando, além de destempero, exibe total desconexão com a 

realidade do País. Não bastassem as crises moral, política e econômica, Dilma 

Rousseff perdeu também as condições emocionais para conduzir o governo 

(PARDELLAS; BERGAMASCO, 2016, p.2). 

 

Em “uma presidente da República dominada por sucessivas explosões nervosas, 

quando, além de destempero, exibe total desconexão com a realidade do País”, podemos 

observar três palavras chaves que parecem nortear o discurso: explosões nervosas, destempero 

e desconexão. O primeiro reforça um estereótipo comumente empregado às mulheres de 

instabilidade emocional, devido à sua condição biológica feminina e dada às alterações 

hormonais. “Destempero” pode ser dimensionado de forma a classificar uma possível falta de 

ciência sobre suas próprias ações, o que reforça o emprego da primeira expressão. Por fim, a 

desconexão remete a uma ideia de que a mulher emocionalmente incapaz e sem dimensão do 

que faz não se dá conta da verdadeira gravidade dos fatos.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Esses conceitos serão trabalhados nos eixos operadores ao final desta sessão.  
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5.1.2 A bruxa 

 

Quadro 16 – A bruxa 

 

ELEMENTOS DISCURSIVOS  
(Ano 137, nº44759. Edição de 0h30) 

 
 

Veículo  

 

 

Jornal Estado de S. Paulo (Anexo K) 

 
 

Data  

 

 

04/05/2016 

 
 

Manchete 
 

Janot denuncia Lula na Lava Jato e pede investigação contra Dilma.  

 

 

 

Chamadas 

 

 Presidente e ex-presidente são acusados de tentar atrapalhar 

operação 

 Delação de Delcídio e nomeação de Lula para Casa Civil serviram 

de base 

 Procurador quer inquérito também para ministro Cardozo e mais 29 

pessoas 

 PGR não vê indícios contra Temer 

 
 

Legenda 
 

FOGO OLÍMPICO. Dilma Rousseff usou a cerimônia de acendimento da tocha 

olímpica, no Planalto, para pedir “união do País”. Ela reconheceu que o 

momento “é verdadeiramente crítico”, mas disse que o País será capaz de 

receber bem atletas e visitantes. Manifestantes aglomeraram-se diante do 

palácio, a maioria contra o impeachment.  

Fonte: elaboração nossa 

 

A capa do jornal Estado de São Paulo ilustra o segundo elemento escolhido para 

compor o corpus desta parte do trabalho. Neste objeto, observa-se novamente a implantação 

do discurso misógino, a fim de distorcer a imagem da  então chefe do Executivo. Ao analisar 

todo o contexto que envolve as condições de produção do discurso, observamos uma 

crescente tentativa de construir um ideal da presidente por meio da mídia com o intuito maior 

de que essa fosse impedida de continuar no poder.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Dilma em chamas 
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Fonte: O Estado de S.Paulo, edição de 4 de maio de 2016. 

 

No objeto em questão, a relação imagética aparece de forma afrontosa. Na cerimônia 

de acendimento da tocha olímpica, uma composição maliciosa reacende a discussão sobre os 

limites da liberdade de expressão e a misoginia no jornalismo brasileiro. A face da presidente 

em chamas não só revela o teor da narrativa, mas o discurso de ódio velado pelos meios de 

comunicação. O fogo, em si, é uma representação tanto de renovação quanto de eliminação, 

segundo preceitos religiosos. Durante a Inquisição europeia na Idade Média, a utilização de 

fogueiras simbolizava a purificação diante da desobediência a Deus, uma vez que o fogo era 

um símbolo ligado ao inferno. Neste período, muitas mulheres – consideradas bruxas – foram 

queimadas em uma espécie de convenção social, na qual eram julgadas como infratoras da 

moral, civilidade e bons costumes.  

Nesse contexto, o discurso, além de retomar práticas cruéis da idade média na 

atualidade, promove um assujeitamento ideológico ao dar indícios que levam o indivíduo a 

construir e naturalizar um cenário irreal. Este pensamento é induzido por meio de textos, 

imagens, resgates históricos e suposição de um possível desfecho, o impeachment, em uma 

relação de interdiscursividade. Isso remete ao objetivo do discurso: alcançar a forma sujeito 

almejada, ou seja, afetar a sociedade com uma ideologia.  

 

 

5.1.3 A bela 
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Quadro 17 – A bela 

 

ELEMENTOS DISCURSIVOS 

(LINHARES, 2016, p.1-3) 

 
 

Veículo  

 

 

Revista Veja
11

 

 

Data  

 

 

18/04/2016 

 

Título 

 

 

Marcela Temer: bela, recatada e “do lar” 

 

Subtítulo 
 

A quase primeira-dama, 43 anos mais jovem que o marido, aparece pouco, gosta 

de vestidos na altura dos joelhos e sonha em ter mais um filho com o vice 
 

Legenda 
 

Marcela, mulher do vice, Michel Temer: jantares românticos e apelidos 

carinhosos.   

Fonte: elaboração nossa 

 

O terceiro caso, um dos episódios de maior repercussão na mídia, foi estrelado pela 

Revista Veja12. Em um perfil de Marcela Temer, então vice-primeira dama da presidência da 

república, o semanário apresenta a perfilada como estereótipo da mulher ideal. O título da 

publicação, “Bela, recatada e do lar”, sugeria que Marcela se sentia plena em suas escolhas, 

encontrando no seio familiar sua maior realização. “Marcela é uma vice-primeira-dama do lar. 

Seus dias consistem em levar e trazer Michelzinho da escola, cuidar da casa, em São Paulo, e 

um pouco dela mesma também” (LINHARES, 2016).  

Os vestidos sempre de cores claras e na altura dos joelhos revelavam o quanto a mulher 

era recatada, o que acabava por dignificá-la. "‘Marcela sempre chamou atenção pela beleza, 

mas sempre foi recatada’, diz sua irmã mais nova, Fernanda Tedeschi. ‘Ela gosta de vestidos 

até os joelhos e cores claras’, conta a estilista Martha Medeiros” (LINHARES, 2016). É 

interessante observar como a opinião social molda a personalidade de Marcela, sem que esta 

sequer se pronuncie.  

O subtítulo do perfil traz à tona elementos iniciais que remetiam a uma intensa 

movimentação política que já se desenhava no país, observada por meio da expressão “A 

quase primeira-dama”. Aqui, fica clara a posição partidária adotada pela revista, que já 

considerava verdadeira a ascensão de Michel Temer ao poder. Outros indícios como “aparece 

pouco” e “gosta de vestidos na altura dos joelhos” revelam a postura reservada e moralizante, 

valorizada e desejada a uma mulher pela sociedade. Passagens como “43 anos mais jovem que 

                                                 
11

 Conteúdo online. Disponível em: http://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-e-do-lar/. Acesso 

em: 10 de março de 2017, às 10h. 
12

 Matéria escrita por Juliana Linhares. 

http://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-e-do-lar/
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o marido” e “sonha em ter mais um filho com o vice” também manifestam conceitos 

femininos considerados fundamentais como a beleza (ser atraente aos olhos do marido) e a 

maternidade (que atua como validação da biologia feminina, como se fosse um destino 

iminente e natural para todas as mulheres).   

 

Figura 1 – Bela, recatada e do lar 

 

Fonte: Linhares (2016) 

 

A edição causou grande polêmica e as críticas ao perfil publicado não foram dirigidas 

contra Marcela, mas sim contra um valor questionável que tendia a padronizar a 

personalidade, os anseios e as ações de mulheres reais. Logo, a internet deu voz a milhares de 

mulheres que não se sentiam representadas por aquele discurso. A hashtag 

#BelaRecatadaEDoLar invadiu as timelines das redes sociais e provocou uma discussão 

acerca dos problemas que perpassam as representações femininas na mídia contemporânea, 

tão similares àquelas já vistas em meados do século passado.   

O ponto nevrálgico da matéria é a referência à “mulher perfeita no lar” e nunca àquela 

presente no mercado de trabalho, na educação ou em qualquer outro tipo de atividade que 

projete a figura feminina no cenário nacional. Ser vice-primeira-dama, bela, recatada e do lar 

basta para uma mulher que está à margem, que se mostra de forma superficial perante a 
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solidez e importância da figura masculina construída. A mulher retratada por Veja está à 

sombra do marido, anos mais velho, e não em busca do seu próprio lugar ao sol.  

 

 

5.1.4 A benevolente 

 

Quadro 18 – A benevolente 

 

ELEMENTOS DISCURSIVOS 

(ALENCASTRO E IGLESIAS, 2016, p.1-5) 

 
 

Veículo  

 

 

Jornal O Globo
13

 

 

Data  

 

 

05/10/2016 

 

Título 
 

Marcela Temer diz que será voluntária ao lançar programa Criança Feliz.  

 
 

Subtítulo 
 

Primeira-dama lembrou a importância do desenvolvimento infantil durante sua 

fala. 

  
 

Legenda 1 
 

A primeira-dama Marcela Temer acompanhada do presidente, Michel Temer, 

durante cerimônia de Lançamento do Programa Criança Feliz.  
 

 

Legenda 2 

 

 

O presidente Michel Temer ao lado do ministro Eliseu Padilha, observa a 

primeira-dama Marcela Temer durante o Lançamento do Programa Criança 

Feliz, no Palácio do Planalto. 

  
 

Legenda 3 

 

 

A primeira-dama, Marcela Temer, e o presidente da República, Michel Temer, 

durante cerimônia de Lançamento do Programa Criança Feliz.  

 
Fonte: elaboração nossa 

 

No último episódio, o cenário político que envolve a personagem escolhida se 

transformou. De fato primeira-dama, o discurso que representa a mulher na mídia também se 

modificou e tornou-se mais se ameno. Sua falta de experiência política é totalmente 

relativizada, mesmo ao assumir um programa social de cunho nacional. Podemos associar este 

tipo de pensamento à posição ocupada por Marcela: esta é primeira-dama, esposa de um 

homem que, enfim, assumiu o poder. Durante o discurso, não há o incômodo e a atmosfera 

hostil que perseguiu os últimos dias de Dilma como chefe do Executivo.  

                                                 
13

 Conteúdo online, disponível em: http://oglobo.globo.com/brasil/marcela-temer-diz-que-sera-voluntaria-ao-

lancar-programa-crianca-feliz-20238454. Acesso em 10 de março de 2017, às 10h. 

http://oglobo.globo.com/brasil/marcela-temer-diz-que-sera-voluntaria-ao-lancar-programa-crianca-feliz-20238454
http://oglobo.globo.com/brasil/marcela-temer-diz-que-sera-voluntaria-ao-lancar-programa-crianca-feliz-20238454
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Figura 2 – Marcela e Michel Temer em lançamento do programa social Criança Feliz 

 

Fonte: Iglesias e Alencastro (2016) 

 

Outro fator relevante neste caso é a benevolência da primeira-dama que se apresenta 

como voluntária para realizar a ação social. Assumindo para si a imagem traçada pela Revista 

Veja no estudo anterior a este, Marcela se coloca como a verdadeira representação feminina 

aprovada por uma sociedade majoritariamente machista. Características como beleza, 

maternidade e benevolência – aliadas à inferioridade, no que tange à expressão de poder 

econômico e social – fazem da primeira-dama um retrato fiel do discurso implementado nos 

anos dourados sobre o comportamento feminino.  

 

 

5.2 Relações analisadas 

 

Na segunda parte do corpus selecionado, é possível estabelecer parâmetros de 

comparação entre as personagens Dilma e Marcela. Ambas as mulheres inseridas no cenário 

político, mas com características fortes que as distinguiam: posição social, idade, aparência 

física e grau de influência.  

O primeiro elemento traz importantes informações que delimitam o campo de atuação 

de cada: uma ocupava o cargo mais alto do país; a outra estava à sombra de um homem que 
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tentava chegar à cadeira maior do executivo. Neste sentido, por meio das observações 

contidas nos discurso, nota-se que o espaço que convém à mídia e política brasileira é o da 

mulher como acompanhante, mas nunca da mulher capaz de guiar um país. Durante todo o 

mandato, a imprensa atacou Rousseff em suas fragilidades, rotulando-as como incapacidade 

feminina. Bastou Marcela estrelar a roupagem de primeira-dama para que os xingamentos, 

sob os mesmos aspectos comparativos, fossem esquecidos. 

 

Quando li a matéria me lembrei das revistas “femininas” da década de 50 que 

criavam estereótipos da dona de casa feliz, porém sempre arrumada e maquiada. (...) 

O lado bom da reportagem foi a campanha virtual que feministas lançaram logo 

após a matéria ir ao ar. Várias estão postando fotos fazendo coisas que a sociedade 

acredita não serem para uma mulher com a hashtag bela, recatada e do lar. Há fotos 

com mulheres bebendo, no bar, trabalhando, com roupas curtas, com o objetivo de 

mostrar que lugar de mulher deveria ser onde ela escolhe estar. Percebe-se como, 

apesar de alguns avanços que tivemos, a mentalidade machista perdura.
14

 

 

 Enquanto cabia à Dilma as representações de “louca” e “bruxa”, a mídia coroava 

Marcela como “bela, recatada e do lar” e “benevolente”. Estas distinções revelam como, ainda 

hoje, parte expressiva da sociedade brasileira reserva à mulher o papel desejado pelas classes 

conservadoras: o de subserviência, ao invés de comando.  

 

 

5.2.1 Eixos operadores 

 

Nas representações contemporâneas, podemos observar três eixos sob os quais agem 

os discursos. Em todos permanece a noção temporal, que se faz presente de modo a atribuir e 

organizar sentidos. Desta forma, consideramos o texto como uma dispersão de sequências 

discursivas cuja organização é conduzida por domínios de campo enunciativo (BRANDÃO, 

2012).  

 

  

A) Memória 

 

Este eixo dedica-se à retomada de outros discursos, por meio da intertextualidade. 

Rememorar fatos ocorridos e se apropriar de outros discursos já utilizados atribuem sentidos 

                                                 
14

 Trecho to texto da colunista Djalma Ribeiro, publicado na edição online da Revista Carta Capital. 

Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/politica/bela-recatada-e-do-lar-materia-da-veja-e-tao-1792>. 

Acesso em: 25 de maio de 2016.  
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já formulados a discursos atuais. As utilizações de referências permitirão verificar os efeitos 

de memória de uma sequência enunciativa, que podem remeter aos elementos de lembrança, 

redefinição e transformação (esquecimento, ruptura e negação).  

Na análise, observamos este movimento nos dois primeiros casos (quando o discurso 

remete ao processo de afastamento do ex-presidente Fernando Collor), marcando as 

representações de Dilma em associações negativas do passado.  

 

B) Atualidade 

 

Este segmento, por consequência temporal, é um desdobramento do eixo anterior. O 

efeito de atualidade é resultante do processo de desenvolvimento do domínio de memória, 

reatualizando discursos do passado e reaplicando-os no presente. Neste sentido, há duas 

alternativas para o discurso pautado na atualidade: a comprovação ou a refutação do discurso. 

Este eixo pode ser observado também nas representações reservadas à Dilma 

Rousseff, quando os vestígios do passado caminham de forma a comprovar o possível 

afastamento da presidente da República. Outro caso também observado é da ação social de 

Marcela Temer, enquanto primeira-dama, que ressignifica o papel atual da mulher na política.  

 

C) Antecipação  

 

O eixo de antecipação reúne sequências discursivas que antevem no nível 

intradiscursivo relações interpretáveis como efeitos de antecipação.  

Neste sentido, encontramos as representações contidas no perfil de Marcela Temer, 

que a apresenta como “quase primeira-dama do Brasil”. Nos outros dois episódios que 

envolvem Dilma, o processo de impeachment aparece no discurso de forma iminente.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta inicial desta pesquisa era desvendar os anseios, desejos e aspirações da 

mulher entre as décadas de 1950 e 1960. Esse era um ponto fundamental para compreender a 

imagem que Nelson Rodrigues, por meio de Myrna e da sua coluna sentimental, construía, 
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reforçando valores opressores da época. A partir deste ponto inicial, percorreu-se por 

importantes caminhos que mostraram os processos de vir-a-ser mulher, bem como a trajetória 

de Nelson Rodrigues como sujeito e profissional do teatro e do jornalismo, bem como sua 

relação com mulheres reais e fictícias.  

Neste percurso, notamos que, apesar de naturalizar valores conservadores, Nelson 

empenhava-se em construir suas personagens de forma a recobri-las de possibilidades ainda 

não admitidas socialmente. As mulheres criadas por ele, bem como suas obras teatrais e 

literárias, eram compostas por um eterno paradoxo que girava em torno da castidade e da 

libertinagem, do oculto e do depravado, do sagrado e do profano. Embora as mulheres 

gozassem da mesma liberdade conferida aos homens (como se apaixonar por outra pessoa, ter 

relações extraconjugais, assumir duas facetas distintas, etc.), a culpa e a coerção eram fortes 

elementos que sempre rondavam os textos.  

A análise da coluna sentimental Myrna Escreve revela este movimento. Ao fim do 

exame das dez crônicas, observamos que muitas se voltavam especificamente para a 

realização dos anseios masculinos. Apesar de o espaço ser dedicado ao público feminino, as 

mulheres buscavam, em seus pedidos, soluções para sentimentos, cobranças e atitudes que 

diziam mais sobre exigências masculinas do que delas mesmas. É importante ressaltar que 

falamos sobre uma época em que os chamados “segredos femininos” – assuntos relativos ao 

funcionamento biológico do corpo da mulher, necessidades fisiológicas e etc. – eram 

guardados a sete chaves e, muitas vezes, nunca externados publicamente. 

Nesse sentido, os eixos operadores encontrados ao final da primeira parte da análise 

reforçam o estereótipo feminino, a idealização do amor e as novas perspectivas de instauração 

de padrões aceitos socialmente, independentemente do estado emocional, se positivo ou 

negativo, que isto irá causar às mulheres. Ao reforçar estereótipos femininos como “boa 

filha”, “boa esposa”, “boa mãe”, as crônicas incubem a mulher de uma espécie de missão que 

deve ser cumprida independente dos pormenores e adversidades enfrentadas, tanto externa 

quanto internamente. Nas entrelinhas desse discurso, ronda, no universo feminino, um receio 

de incompetência caso alguns desses valores não cheguem a ser cumpridos ou se 

desenvolvam de forma inapropriada. Revestida de uma faceta atemporal, a idealização do 

amor não é, propriamente, um problema da época, visto que ainda é facilmente diagnosticada 

nos dias de hoje. Entretanto, no período analisado, esta expectativa acabava frequentemente 

estampada nas capas e páginas dos mais variados veículos de comunicação – em forma de 

manchetes sobre crimes passionais, propagandas de utilitários domésticos e, claro, na área de 
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entretenimento e lazer dos periódicos. Almejar, com todas as forças, um amor duradouro e 

verdadeiro não é um problema. Torna-se agravante a partir do momento em que a mídia 

passar a comercializar um padrão amoroso ou romantizar práticas abusivas dentro de um 

relacionamento conjugal, excluindo de seu discurso o caráter corrosivo que o amor pode vir a 

ter, por exemplo, em relações tóxicas. Representações como estas evidenciam de forma clara 

a manipulação dos sentimentos femininos, de modo que a mulher se sinta diminuída ao não 

lidar com aquela situação da maneira esperada ou aceita socialmente. É urgente que a ideia de 

idealização afetiva passe a não estar atrelada tão intimamente à realização pessoal. As novas 

perspectivas aparecem de forma a esboçar um possível rompimento com estes valores, mesmo 

que de forma tímida. O convite à mudança de perspectiva é moderado, mas já acenava 

positivamente para as transformações que viriam a ocorrer de forma sutil nas décadas 

seguintes, como é o caso da conscientização sexual no final do século XX. Já ditavam um 

novo tom de uma mulher com nova ótica, mais segura de si e menos dependente.  

Atualmente, mais de 60 anos após o lançamento do consultório sentimental, é possível 

perceber que as pautas femininas se modificaram. Há mais abertura para se abordar 

determinados assuntos, como mostra a segunda parte deste trabalho. Temas como 

comportamento e sexualidade receberam contornos mais reais, dando mais espaço para a 

informação e conscientização feminina. Por meio dos eixos da memória, da atualidade e da 

antecipação – apreendidos durante a análise – foi possível identificar tendências na forma de 

representar personalidades femininas de destaque. Diferentemente da primeira parte do 

estudo, onde se encontram mulheres anônimas em conflitos cotidianos, o exame das matérias 

jornalísticas sobre Dilma e Marcela mostrou como a mídia pode ser tendenciosa ao enquadrar 

e noticiar. Sabe-se que esta conduta não é exclusiva para com o sexo feminino, mas que o tom 

misógino, opressor e desmoralizante só aparece neste tipo de relação.  

Desta forma, a relação desenvolvida pela memória, atualidade e antecipação alinha-se 

com toda a conceituação acerca do espaço e tempo social, trabalhada no primeiro capítulo. 

Obervar a influência desses pilares nas representações femininas diz muito sobre papeis e 

projeções sociais, lugares de fala, visibilidade e credibilidade. Estas categorias do tempo – 

interligadas intimamente ao passado, presente e futuro – constituem também o espaço 

destinado a determinadas representações e suas relações de poder. Sob esta perspectiva, é 

possível afirmar como o corpo é também agente político e operacional em meio às relações 

sociais, de modo a determinar não somente representações, mas também antever ações e 

resgatar valores naturalizados no passado. 
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Em especial, o corpo feminino por si só abrange representações externas – tanto 

sociais, quanto midiáticas – diferenciadas que acabam por condicionar a própria visão de 

quem possui aquela matéria. Desta forma, os anseios, desejos e aspirações da mulher acabam 

por se envolver não somente pelo momento vivido em seu agora, mas também por tudo aquilo 

que se é resgatado do passado e antecipado em relação ao do futuro. Assim, essas 

representações na mídia acabam por receber uma espécie de chancela do sexo masculino, já 

que, situados em uma sociedade claramente patriarcal, a mídia é produzida sob a ótica 

masculina a fim de agradar, estritamente, os próprios homens.  

Esta é uma característica que atravessou gerações e perdura nos dias atuais, revestida 

de facetas atualizadas. Se, antigamente, a mídia dirigida ao público feminino ocupava-se em 

manter o ideal de felicidade por meio do matrimônio, hoje os meios de comunicação 

defendem a independência da mulher, desde que ela seja escolarizada, informada, aberta e, é 

claro, esteja inserida dentro dos padrões estéticos. Sob este viés, a mulher que se insere neste  

recorte social feminino tem mais chances de ser ouvida ao promover algum tipo de 

contestação que seja valorizada na era digital. O jornalismo deve considerar o escuro do 

contemporâneo que assola, em especial, as mulheres marginalizadas e invisibilizadas, 

trazendo representações mais fidedignas que pautem as verdadeiras urgências femininas e 

feministas. É necessário repensar, tanto acadêmica quanto jornalisticamente, a necessidade da 

produção de conteúdos de mulheres para mulheres, levando em consideração este rico 

universo que envolve o sagrado feminino.  

Por fim, pensar em representação feminina na mídia não é simplesmente ditar como 

uma mulher deve ou não aparecer nos meios de comunicação, partindo de interesses 

econômicos, sociais e culturais masculinizados. Pensar em representação feminina na mídia é 

trazer pautas de verdadeiro interesse, com valores-notícia reais, dando visibilidade às mais 

plurais vozes que constituem o feminino.   
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Myrna escreve 
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ANEXO B – Myrna aconselha 
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ANEXO C – Myrna afirma 
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ANEXO D – Myrna sugere 
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ANEXO E – Myrna declara 
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ANEXO F – Myrna pergunta 
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ANEXO G – Myrna adverte
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ANEXO H – Myrna exclama  
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ANEXO I – Myrna observa  
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ANEXO J – Myrna comenta 
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ANEXO K - Capa do Jornal Estado de S. Paulo, de 4 de maio de 2016.  

 


