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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo analisar dizeres sobre o feminismo que circulam 

nas redes sociais, buscando apreender os efeitos de sentidos produzidos sobre o lugar da 

mulher na formação da sociedade brasileira contemporânea. Parte-se do pressuposto que 

a mulher desempenha papel fundamental na reprodução da sociedade capitalista, ao 

realizar dupla jornada de trabalho, pois além do trabalho remunerado no espaço público, 

efetua também atividades domésticas não remuneradas. A pesquisa filia-se aos 

dispositivos teórico-metodológicos da Análise do Discurso (AD), iniciada na França em 

meados dos anos 60, por meio de Michel Pêcheux. Essa elege o discurso como seu 

objeto de estudo e define-o como “efeito de sentidos entre locutores”. Caracteriza-se, 

assim, como uma disciplina de entremeio ao dialogar com a Linguística, o Marxismo e 

a Psicanálise. O corpus desta pesquisa consiste em materialidades discursivas, coletadas 

em diversos sites na internet, que abordam, de diferentes maneiras, questões sobre a 

mulher. As análises realizadas, num movimento que busca ir além da transparência da 

linguagem, propiciaram a compreensão do funcionamento de discursos vinculados a 

formações discursivas baseadas no machismo. Sendo impossível a neutralidade no 

discurso, os dizeres analisados sobre a mulher produzem efeitos de sentidos que 

remetem à dominação e ao controle do corpo feminino, ao mesmo tempo que 

naturalizam a ideia que vincula a mulher ao espaço doméstico e a culpabiliza pelos 

diversos tipos de violência a que é submetida numa sociedade ainda, 

predominantemente, machista. Conclui-se, assim, que o funcionamento dos discursos 

analisados se inscreve e atua na reprodução da ideologia e da sociedade patriarcal. 
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Introdução 

  Esta pesquisa teve como objetivo analisar dizeres sobre o feminismo que, de alguma forma, 

tiveram circulação regular nas redes sociais. Em nosso movimento de descrição e interpretação 

buscamos compreender o funcionamento dessas discursividades e os efeitos de sentidos por elas 

produzidos sobre o lugar da mulher na formação social brasileira contemporânea.  

 Mobilizamos, assim, o referencial teórico-metodológico da Análise do Discurso (AD). Essa 

perspectiva teórica, iniciada por Michel Pêcheux, se caracteriza por trabalhar a relação inseparável 

entre língua, história e ideologia, sinalizando que é apenas ao estar inscrita na história que a língua 

significa. Nesse sentido, nos diz Orlandi (2006, p. 14) que o sócio-histórico e o linguístico se 

relacionam de maneira constitutiva e não periférica, pois o que liga o dizer a sua exterioridade é 

constitutivo do dizer. 

 Consideramos, também, o funcionamento da sociedade capitalista e suas contradições, como 

a lógica do lucro, a exploração do trabalho e o culto à propriedade privada. Percebemos que a 

mulher desempenha um papel fundamental para a reprodução dessa sociabilidade, pois, ao 

naturalizar-se o espaço doméstico como o espaço feminino, as mulheres são responsabilizadas pela 

reprodução gratuita da força de trabalho. Assim, segundo Magalhães e Silva (2015, p. 215), a 

exaltação da maternidade como fundante de seu ser feminino, fundamenta o lugar da família 

nuclear como locus central para a reprodução do sistema. 

 Desse modo, articulamos, no decorrer da pesquisa, estudos sobre conceitos teóricos 

fundamentais da Análise do Discurso, como a própria noção de Discurso, de Condições de 

Produção, Memória Discursiva e Silenciamentos. Como também reflexões sobre a teoria do 

feminismo, a partir de autores como Saffioti (1987), Magalhães e Silva (2015). 

Em seguida, foi realizada a seleção de sequências discursivas, a partir de buscas na internet, 

especificamente nas redes sociais Facebook, Instagram e Blogs, que tratam sobre a temática da 

mulher e do Feminismo. Desta forma, o corpus deste artigo consiste em duas materialidades 

discursivas que abordam sobre a temática da mulher, com posicionamento favorável e contra as 

lutas feministas.  

 Por fim, as análises das materialidades discursivas, nos permitiram uma maior compreensão 

sobre as discursividades que dizem qual o papel da mulher e o que ela pode e deve fazer na 

sociedade contemporânea. Buscamos ir além do efeito ilusório de transparência da linguagem, 

apreendendo o caráter material dos sentidos, pois, como diz Orlandi (2006, p.25) “a ideologia 

representa a saturação, o efeito de completude que, por sua vez, produz o efeito de evidência”. 

 

 

 



Análise do Discurso 

 Em um contexto de alta eferverscência política e social, Pêcheux introduz, nas reflexões 

sobre as práticas linguísticas, a relação indissociável entre língua, história e ideologia, constituindo 

o conceito de discurso. Com isso, delimita as bases para a construção de uma “teoria materialista do 

discurso”, que permitisse uma reflexão não subjetiva da subjetividade. 

 Ao compreender que a materialidade da língua funde-se à materialidade da história e opera 

nas relações sociais (FLORÊNCIO et. al. 2009), Pêcheux, além de inaugurar uma região teórica 

própria, visa a contribuição para o debate revolucionário. Portanto, mais que apenas criar um campo 

de estudos, ou uma área de conhecimento, pretendia obter também um instrumento de luta política 

que fosse significativo para os estudos linguísticos na perspectiva do materialismo histórico. 

As condições de produção, que incluem os sujeitos e a situação, ressaltam a necessidade de 

articulação dos dizeres. Assim, é preciso considerar o sentido estrito, que se refere ao contexto 

imediato (aqui e agora do dizer) e o sentido lato, que compreende o contexto sócio-histórico e 

ideológico, a formação social e suas contradições, mais especificamente, as relações sociais 

engendradas no sistema capitalista.  

 Podemos dizer, em linhas gerais, que o capitalismo se sustenta pela existência da 

propriedade privada e da exploração do homem pelo homem. Essa relação gera a concentração das 

riquezas nas mãos de alguns e toda sorte de misérias para imensa maioria, além de naturalizar a 

discriminação sobre determinados grupos, como negros e mulheres. 

 A classe dominante, por deter o controle dos meios de produção, obriga os trabalhadores a 

venderem o único meio de que dispõem para sobreviverem, a sua força de trabalho. O interesse é 

que os meios de produção, geradores de riquezas, não sejam geridos para a plena satisfação das 

necessidades sociais, mas para que os seus poucos detentores obtenham lucro. Sobre a sociedade 

regida pelo capital, Lessa e Tonet (p. 98, 2008) esclarecem: 

O capital assume, na sociedade capitalista, a direção da vida dos homens. Eles agem e 

pensam, em larga medida, segundo as necessidades do processo global de acumulação 

deste, sempre na esperança de também amealharem a sua riqueza pessoal. 

 

 A discussão sobre a formação da atual sociedade é fundamental para o analista do discurso. 

Observando que Pêcheux coloca como necessidade a articulação dos dizeres a suas condições de 

produção, é preciso realizar, sempre, uma reflexão de cunho histórico-social, considerando a relação 

antagônica capital x trabalho, e suas complexas mediações, sem a qual não se pode apreender o 

caráter material do sentido. 

 Tal articulação com a realidade objetiva, social, está posta também ao se pensar a questão do 

sujeito. Dialogando sempre com o materialismo histórico, a AD considera que o sujeito é o sujeito 



de seu tempo e de sua forma social específica, que sua constituição se dá por sua radical 

historicidade e pela atuação da ideologia. 

 Segundo Orlandi (2000, p. 49), “a ideologia é a condição para a constituição do sujeito e dos 

sentidos”. No entanto, é próprio de seu funcionamento produzir evidências, gerando um tecido de 

evidências “subjetivas” que apresentam ao sujeito a realidade como algo dado, natural, através da 

evidência do sentido e da evidência do sujeito. Ilusões que colocam a língua como transparente e o 

sujeito como causa de si. 

 O sujeito para a AD, portanto, não é a pessoa empírica, mas as posições sujeito que ele 

ocupa. A respeito disso, Orlandi (2006, p. 20) afirma que: “a materialidade dos lugares dispõe a 

vida dos sujeitos e, ao mesmo tempo, a resistência desses sujeitos constitui outras posições que vão 

materializar novos/outros lugares, outras posições”. Os sujeitos e os sentidos não podem ser 

quaisquer um, pois estão inscritos historicamente e significam e ressignificam um dizer a partir da 

posição ocupada pelo enunciador. Dessa forma, podemos afirmar que a identidade do sujeito surge 

a partir de processos de identificação. 

 Assim, o jogo dos sentidos presente na língua depende das posições ideológicas atuantes 

durante o percurso sócio-histórico, do qual o sujeito não pode abster-se, porque faz parte do seu 

próprio entendimento de mundo e este significa, mesmo involuntariamente, na construção de seu 

texto ou dizer. O dizer do sujeito está inscrito em uma formação discursiva que, por sua vez, filia-se 

a uma formação ideológica, determinando os sentidos produzidos, pois “as palavras, expressões, 

proposições adquirem seu sentido em referência às posições dos que as empregam, isto é, em 

referência às formações ideológicas nas quais essas posições se inserem” (ORLANDI, 2006, p. 17). 

 Portanto, não há discurso neutro e original, no sentido de que todo discurso sempre responde 

a outro, anterior. Pêcheux (1990, p. 56) afirma que “todo discurso é o índice potencial de uma 

agitação nas filiações sócio-históricas de identificação, na medida em que ele constitui, ao mesmo 

tempo, um efeito dessas filiações e um trabalho”. Assim, todo dizer remete a uma memória 

discursiva já dita e “esquecida”. É ainda Orlandi (2006, p. 21) ao explicitar “quando enunciamos há 

essa estratificação de formulações já feitas que presidem nossa formulação e formam o eixo de 

constituição de nosso dizer”.  

 Ao pensar as significações, a AD considera não apenas aquilo que está dito na 

materialização do discurso, mas também o implícito e silenciado. Dessa forma, para compreender o 

silêncio deve-se ter em mente que há um modo de estar em silêncio, correspondendo a um modo de 

estar no sentido, e de certa maneira as próprias palavras transpiram silêncio. E, sobretudo, que o 

estudo do silenciamento (que já não é silêncio mas “pôr em silêncio”) nos mostra a existência de 



um processo de produção de sentidos silenciados que nos faz entender uma dimensão do não-dito 

absolutamente distinta da que se tem estudado sob a rubrica do “implícito”. Ao se distinguir o 

silêncio do implícito, recupera-se e ressignifica o sentido do silêncio (ORLANDI, 2007, p.11-12). 

O silêncio, portanto, é fundante, pois existe nas palavras, significa o não-dito e dá espaço de 

recuo significante, produzindo as condições para significar, sendo o silenciamento ou a política do 

silêncio dividida em duas formas: silêncio constitutivo, que nos indica que para dizer é preciso não-

dizer (uma palavra apaga “outras” palavras) e silêncio local, que se refere à censura propriamente 

dita (àquilo que é proibido dizer em certa conjuntura). Segundo Orlandi, a censura se dá na relação 

do dizer e do não poder dizer, ela é caracterizada como a interdição da inscrição do sujeito em 

formações discursivas determinadas, isto é, proíbem-se certos sentidos porque se impede o sujeito 

de ocupar certos lugares, certas “posições” (2007, p.104). A diferença entre ambos é perceptível, 

pois a política do silêncio produz um recorte entre o que se diz e o que não é dito, enquanto o 

silêncio fundador significa em (por) si mesmo. 

A questão da mulher na sociedade capitalista 

 É fato que a sociedade contemporânea ainda é palco dos mais diversos tipos de violência 

contra a mulher. Segundo dados do IBGE (2012), os números de registros de denúncias são 

alarmantes, visto que os casos de violência sexual como estupro, exploração sexual e assédio no 

trabalho aparecem em 5º lugar, com 2.318 casos, em 2010, 1.298 em 2011 e 915 em 2012. 

Ressaltando, ainda, que a maioria das mulheres que sofrem algum tipo de abuso não tem coragem 

de denunciar o parceiro, fato que acarretaria em um aumento significativo desses dados. 

Desta forma, mostra-se urgente e necessária a discussão sobre o lugar do gênero feminino na 

sociedade brasileira. Ao buscarmos compreender como funcionam os discursos que circulam sobre 

a mulher, nas redes sociais, e quais os sentidos produzidos em relação aos espaços que devem 

ocupar, de acordo com a lógica da sociedade capitalista, nos colocamos em uma posição científica 

que se pretende comprometida com as questões sociais, ou seja, que se pretende, também, política.  

Nossa perspectiva sobre feminismo, neste trabalho, coaduna com Saffioti (1987, p. 98), ao 

esclarecer que este feminismo  

 

pode ser chamado de uma perspectiva político-científica. Isto significa que se identificaram 

as contradições fundamentais da sociedade e sua interação simbiótica, como um só sistema 

de dominação-exploração, que prejudica a maioria esmagadora dos membros da sociedade. 

 

Considerando que o ser humano não é apenas um ser determinado biologicamente, mas, 

especificamente, é um ser que se constitui em suas relações em sociedade, ressaltamos que, também, 

os elementos que definem o que é um homem e uma mulher não são meramente naturais. A 



construção que diz o que é ser mulher e o que uma mulher pode e deve fazer, assim como o que 

identifica um homem, é resultado de um processo histórico-social, estando sujeito, portanto, aos 

interesses de poder em jogo nas diversas sociabilidades. 

Nesse sentido, podemos afirmar que o papel a ser desempenhado pela mulher na sociedade 

vigente é o espaço doméstico. Ainda que esta trabalhe fora, ela sempre será “socialmente 

responsável pela manutenção da ordem na residência e pela criação e educação dos filhos” 

(SAFFIOTI, 1987, p.9). Isto se dá pela naturalização do papel das mulheres enquanto organizadoras 

e mantenedoras da “harmonia do lar”, devido a sua suposta vocação para o cuidado.  

Fato que leva à dupla jornada de trabalho desempenhada pelas mulheres. Ressaltando-se que 

o trabalho doméstico não é caracterizado como trabalho produtivo, de acordo com a lógica 

capitalista, pois consiste em cuidados diretos e indiretos e não produz mais-valia. Diante disso, 

observamos que:  

tem-se uma divisão social e política interna à classe trabalhadora, na medida em que se 

mantém uma relação de trabalho desvalorizada, considerada natural, que cria para uma 

parcela do gênero humano uma condição de subalternidade, com desdobramentos de 

controle social em todas as esferas da vida, gerando possibilidades outras de coisificação 

das mulheres na sociedade de mercado (MAGALHÃES e SILVA, 2015, p.228).  

 

Dessa forma, podemos observar que a sociedade “investe” fortemente na naturalização do 

espaço doméstico como lócus tipicamente feminino.Tal processo, em última instância, visa garantir 

os lucros do capital, barateando a reprodução da mão-de-obra, pois como diz Magalhães e Silva 

(2015, p. 219), “o trabalho doméstico e de cuidado não pode ser visto como um problema privado; 

trata-se de uma necessidade econômico-social que não tem como objetivo primeiro, como pode 

parecer, afastar as mulheres do campo sociopolítico, mas garantir um tipo de reprodução biológica”. 

A ideologia patriarcal, ao enaltecer o papel da mulher no lar, produz evidências que atuam na 

construção de uma forma de intensificação de exploração da classe trabalhadora que, dentre outras, 

envolve baixas remunerações atribuídas às mulheres e às atividades ditas femininas e ausência de 

políticas para as atividades de reprodução da família (MAGALHÃES e SILVA, 2015). 

Sobre esse processo Saffioti (1987, p.11) afirma a extrema importância de compreender 

como a naturalização dos processos socioculturais de discriminação contra a mulher e outras 

categorias sociais constitui o caminho mais fácil e curto para legitimar a “superioridade” dos 

homens, assim como a dos brancos, a dos heterossexuais e dos ricos. Assim, é construído 

historicamente um espaço socialmente desvalorizado, o qual, tendo sido “sempre” ocupado por 

mulheres, deve continuar sendo aceito por estas com resignação e obediência. 

 

 



 

Os sentidos sobre a mulher: análises 

Materialidade 1 

 

 

 
 

Iniciaremos a análise da materialidade selecionada, a partir da imagem, pois de acordo com 

Silva Sobrinho “as imagens [...] dão pistas do funcionamento do discurso e de seus processos de 

significação que intervêm nas práticas sociais”. Dessa forma, podemos observar três mulheres 

jovens, brancas, loiras, que estão aparentemente felizes, pois aparecem sorrindo na imagem e que 

representam os estereótipos de determinada classe social, a dominante. Assim podemos ressaltar 

como o corpo significa essa discursividade e ainda o imaginário que a sociedade faz/tem das 

mulheres que são consideradas bem-sucedidas e como estas servem de “inspiração”, “modelo”, para 

a reprodução da ideologia da classe dominante, para as demais. Na imagem segue o seguinte 

enunciado “Não preciso do feminismo” e outros dois enunciados que compõem esse discurso: 

“Porque não quero ser igual aos homens, sou mulher e tenho papéis sociais diferentes na 

sociedade”/ “Moça não sou obrigada a ser feminista”. 

Partiremos, nesse momento, para a análise do título que diz: “Não preciso do feminismo”, 

podemos constatar como a negativa “Não preciso” traz a tona em nossa memória discursiva há algo 

que “não é necessário”, que é “dispensável” para nossas vidas. No entanto, como a linguagem não é 

transparente, podemos observar a política do silêncio, que se define pelo fato de que ao dizer algo 

apagamos necessariamente outros sentidos possíveis, mas indesejáveis, em uma situação discursiva 

dada (ORLANDI, 2007, p.73). 



Assim, quando se diz: “Não preciso do feminismo” observamos que há uma deslegitimação 

do movimento feminista que é caracterizado por sua luta pela igualdade social entre os sexos. Dessa 

maneira, percebemos a presença do silêncio constitutivo, no qual se diz “x” para não (deixar) dizer 

“y” (ORLANDI, 2007, p.73), ou seja, apagam-se outros sentidos possíveis que poderiam ser 

produzidos e não foram. A partir da relação entre paráfrase e polissemia, podemos perceber a deriva 

dos sentidos no qual: 

Não preciso do feminismo = Não preciso lutar 

Preciso do feminismo = Preciso lutar 

Dessa forma, podemos afirmar que o enunciado “não preciso do feminismo” está inscrito em 

uma formação discursiva (FD) da sociedade patriarcal, que visa a “subordinação da mulher ao 

homem” (SAFFIOTI, 1987, p.48) nas grandes decisões que afetam a sociedade, principalmente, nos 

campos econômico e político. Logo, este enunciado interpela as mulheres para a resignação, 

tentando silenciar a importância da luta do movimento feminista e as condições de desigualdade e 

violências vivenciadas por todas as mulheres. 

Seguiremos para a análise do segundo enunciado, que além de reforçar o título aparece 

como uma justificativa do que foi dito anteriormente sobre o feminismo.  

“Porque não quero ser igual aos homens, sou mulher e tenho papéis diferentes na sociedade” 

Conforme pode-se observar o enunciado: “porque não quero ser igual aos homens [...]” 

dialoga com os discursos de igualdade social propostos pelo Feminismo, porém a “igualdade” que é 

apresentada no enunciado está relacionada a igualdade biológica e/ou de gênero e não a igualdade 

social entre os sexos. Dessa forma, a mulher é interpelada pela sociedade patriarcal, baseada na 

formação discursiva (FD) da Saúde, a negar seus direitos sociais, afinal de acordo com essa lógica, 

não se pode ser “igual” aos homens, pois somos biologicamente diferentes. A respeito disso 

Magalhães afirma que: 

O que é biológico são as capacidades de gestar e aleitar, que foram chamadas de 

maternidade e inculcadas nos seres sociais como a expressão mais importante da vida da 

mulher, submetendo todas as outras práticas sociais desse ser à realização desse dom da 

natureza e, porque não divino, segundo as normas de cada momento histórico 

(MAGALHÃES, 2005, p. 99).  

Podemos observar como esse enunciado: “sou mulher” reforça essa diferença, e ainda 

delimita sentidos sobre a vida das mulheres que são feministas, e remete em nossa memória 

discursiva a discursos que dizem: “Não sou feminista, sou feminina”, pois de acordo com essa 

sociedade sexista ser “feminista” é totalmente oposto a ser “feminino” e ambos não podem conviver 

juntos. Dessa maneira, são criados estereótipos que afetam diretamente a subjetividade dos sujeitos. 

Prosseguindo com a análise, temos o seguinte enunciado: “e tenho papéis diferentes na 

sociedade” que busca por meio da divisão de papéis sociais inculcar quais são os lugares do sujeito 

no mundo. Diante de uma sociedade calcada no falocentrismo, o papel estipulado para as mulheres 



nesta é, como aponta Magalhães (2005, p.41), “o lugar da reprodução biológica, da afetividade, da 

família; o espaço da casa; o lado de dentro”, enquanto para os homens é destinado “o lugar da 

produção, do trabalho; o espaço da rua; o lado de fora”. Os estudos de Saffioti apontam que: 

A identidade social da mulher, assim como a do homem, é construída através da atribuição 

de distintos papéis, que a sociedade espera ver cumpridos pelas diferentes categorias do 

sexo. A sociedade delimita, com bastante precisão, os campos que pode operar a mulher, da 

mesma forma como escolhe os terrenos em que pode atuar o homem (SAFFIOTI, 1987, 

p.8). 

 

Assim podemos considerar que o enunciado “tenho papéis diferentes” colabora para 

aceitação pacífica dos papéis que foram atribuídos para cada sujeito através da naturalização dos 

seus lugares e silencia ainda, que o lugar social atribuído a mulher é o de “rainha do lar” e “mãe”, 

ou seja, do espaço doméstico. Diante disso, a mulher moderna, principalmente a casada, que 

necessita exercer uma atividade profissional (espaço da rua) só será “autorizada”, seja por seu 

marido ou pela sociedade, a ocupar um lugar que não é seu, desde que não negligencie as suas 

atividades: cuidar, aleitar, cozinhar, passar (espaço da casa), o que acarreta na dupla jornada de 

trabalho vivenciada por estas. 

No último enunciado: “Moça, não sou obrigada a ser feminista”, podemos perceber a 

reformulação de um “bordão” que circulou nas redes sociais que dizia: “Não sou obrigada a nada”, 

que geralmente era utilizado quando alguém solicitava algo a/para um determinado sujeito. Dessa 

maneira, podemos considerar que este enunciado é uma resposta para uma mulher: “Moça, não sou 

obrigada” a partir disso, podemos resgatar em nossa memória discursiva (interdiscurso) os sentidos 

que a palavra “obrigada” remete tais como: algo forçado, empurrado e também possuí uma relação 

específica com um tipo de violência.  

Dessa forma, no contexto em que está inserido o enunciado, podemos afirmar que o ato de 

violência consiste no empoderamento e sororidade femininos, no qual “ser feminista” é associado à 

violência, a qual as mulheres da nossa sociedade patriarcal, de classes, machista e sexista, vêem o 

movimento feminista como uma ameaça dos valores estabelecidos por esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materialidade 2 

 

A materialidade discursiva acima é uma animação, publicada nas redes sociais, que traz a 

representação de uma mulher que sofre assédio sexual, em diversas fases, ao ser chamada de 

“gostosa”. O título da imagem nos chama a atenção: “A culpa” e os seguintes enunciados que 

completam esse dizer: “A culpa é sua que anda sozinha a noite!” / “a culpa é da roupa que você usa!” 

/ “é por causa do jeito que você fala e se expressa!” / “a culpa é da sua maquiagem!” / “a culpa é do 

seu cabelo e corpo que chamam muita atenção!” / “a culpa é tua que gosta de chamar atenção!” / 

“Não! A culpa não é nossa”. 

Iniciaremos nossa análise pelo título: “A culpa”, palavra que se repete nos demais 

enunciados e remete em nossa memória discursiva a sentidos como: mal causado a alguém, 

responsabilidade por dano, mas também está ligada intrinsecamente a delito e/ou crime.  

No seguinte enunciado: “A culpa é sua que anda sozinha à noite!”, podemos observar a 

ideologia machista que prevalece nesse dizer, pois segundo um discurso reproduzido por esta, uma 

“mulher de bem” não pode andar sozinha à noite porque “os lobos saem à noite” para caçar, o que é 

caracterizado como um instinto natural. Desta forma, uma mulher que “anda sozinha à noite” 

equivale à caça, ou seja, pede para ser assediada/violentada, por não ser considerada uma “mulher 

de bem” pelo simples fato de estar sozinha à noite. Assim, é silenciada a violência sofrida pelas 

mulheres por saírem sozinhas e naturalização deste crime ao qual o culpado acaba sendo a vítima. 

Seguindo com a análise temos: “A culpa é da roupa que você usa”, diante desse enunciado 

observamos que a roupa se torna fator determinante, segundo a lógica da sociedade patriarcal, para 

culpabilizar as mulheres pela violência que sofrem. Desta forma, levando-se em consideração que 



os homens são visuais e “caçadores” a roupa que determinada mulher veste a torna responsável por 

instigar os “desejos sexuais” dos homens. 

O trecho a seguir: “É por causa do jeito que você fala e se expressa!” demonstra como a 

sociedade capitalista utiliza a Formação discursiva (FD) do patriarcado para ditar estilos de vida, o 

que afeta diretamente a identidade do sujeito, pois são inculcados a assumirem um padrão, que 

geralmente é reproduzido pelas mídias. 

Os enunciados a seguintes reforçam essa ideia de normatização: “A culpa é da sua 

maquiagem” e “A culpa é do seu cabelo e corpo que chamam muita atenção”, nesses enunciados 

observamos como são silenciadas as contradições da sociedade capitalista-machista, pois as 

mulheres são sempre interpeladas por discursos inscritos na FD científica, da saúde e da estética, 

para consumirem seus produtos e serviços, assim, se de um lado as mulheres não demonstram 

interesses em usar maquiagem, são prontamente taxadas como: “displicentes”, “acomodadas”, 

“mal-amadas”, mas por outro lado se as mulheres se maquiam se arrumam e demonstram vaidade 

são significadas também de maneira negativa sendo, pois, culpadas por estar chamando à atenção 

dos homens.  

“A culpa é do seu cabelo e corpo que chamam muita atenção” as outras partes do corpo, 

também são significadas, de forma a gerar pré-conceitos que segundo Saffioti (1987, p.28) “nasce 

do jogo de interesses presente na vida social, da defesa de privilégios, da correlação de forças 

políticos sociais”. Logo, quando se diz que o cabelo crespo e/ou cacheados são “ruins” e “feios” e 

dizer que as mulheres que são magras representam o verdadeiro significado de beleza é silenciar a 

heterogeneidade de todas as mulheres tentando colocá-las em um molde, no qual às que não se 

encaixarem neste são responsabilizadas “A culpa é tua que gosta de chamar atenção”. 

Diante dos enunciados, desta materialidade podemos perceber uma das formas da política do 

silêncio, a censura, que segundo Orlandi (2007, p.77) “estabelece um jogo de relações de força pelo 

qual ela configura, de forma localizada, o que, do dizível, não deve (não pode) ser dito quando o 

sujeito fala”. Assim, podemos afirmar que os discursos que falam sobre a condição da mulher, na 

sociedade contemporânea, tentam naturalizar as violências sofridas por estas e ainda culpá-las. 

Desse modo, a censura afeta, diretamente, a identidade do sujeito, pois este é regulado a 

ocupar apenas o “lugar” que lhe é destinado e produzir os sentidos que lhe é permitido. Porém 

podemos afirmar que a censura também é o lugar da resistência, pois ao ser silenciado os sentidos 

migram para outros objetos simbólicos, como podemos observar no último enunciado da 

materialidade discursiva “Não! A culpa não é nossa” que é caracterizado como um lugar de 

resistência diante das diversas formas de opressão, resistência essa formada através da sororidade e 

empoderamento femininos para combater a cultura da violência/estupro e a inferioridade das 

mulheres. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos estudos realizados, podemos afirmar que os discursos que circulam sobre a 

condição da mulher na sociedade contemporânea reproduzem sentidos que trazem à tona o 

imaginário social sobre a mulher como dependente, frágil, “naturalmente” dona de casa. No que se 

refere à violência, há ainda um processo de culpabilização da vítima, culpada por não estar na rua e 

não no espaço doméstico, por usar determinada roupa, ou, em última instância, pelo fato de ser 

mulher em uma sociedade brutalmente machista. 

Observamos, assim, que a sociedade capitalista, como dito acima, machista e sexista 

deslegitima o movimento feminista, caracterizado como um lugar de resistência e luta, diante das 

diversas formas de opressão. O discurso machista, portanto, busca também silenciar essa forma de 

organização política das mulheres, fundamentada na luta por direitos que sejam iguais para todos, 

na resistência aos ataques do capital aos trabalhadores e em conceitos como o de sororidade e 

empoderamento femininos que visam o combate à cultura da violência/estupro. 

Dessa forma, os discursos aqui analisados representam as contradições que fazem parte do 

funcionamento da sociedade sob o patriarcalismo. Vimos dizeres que reproduzem tais sentidos e se 

inscrevem em uma Formação Discursiva que diz que a mulher é inferior. Percebemos, também, 

dizeres que se contra-identificam à tais discursos e que produzem sentidos de resistência, pondo-se 

ao lado das mulheres contra a opressão. 
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