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Introdução  

Os discursos midiáticos influenciam os modos agir, ser, estar e pensar. A midiatização 

teatraliza e produz práticas culturais. Pela midiatização, práticas são apresentadas e 

reproduzidas no cotidiano, criando imagens e estereótipos que são difíceis de serem 

descontruídos. Os discursos midiáticos formam pessoas, cultura e cotidiano; criam imagens 

que direcionam as interpretações de mundo.  

Pela rapidez com que as informações circulam entre diferentes grupos, a  cultura passa 

a ser modificada constantemente em tempos e espaços também diferentes. Significantes são 

produzidos para que o discurso midiático ganhe novas formas e continue sua produção de 

práticas culturais. Esses significantes são postos em teatralização, espetacularização. Por meio 

dessa linguagem, os estereótipos ganham forma. Os discursos midiáticos passam a incorporar 

no cotidiano das pessoas as imagens estereotipadas. A subalternização da mulher é um 

discurso midiático próprio de um sistema cultural e social machista e misógino.  

Diante disso, surge a pergunta norteadora deste trabalho: de quais modos as 

teorizações feministas possibilitam romper com os discursos midiáticos que criam imagens 

estereotipadas sobre as mulheres? O objetivo geral é: investigar sobre quais modos as 

teorizações feministas possibilitam romper com os discursos midiáticos que criam imagens 

estereotipadas sobre as mulheres. Os objetivos específicos são: conceituar discursos 

midiáticos e sua produção de imagens e discutir como as teorizações feministas produzem 

práticas culturais de enfrentamento aos estereótipos que subalternizam as mulheres.  

Como metodologia, o trabalho é uma revisão bibliográfica amparada no método 

exploratório. Os principais achados da pesquisa revelam que as teorizações feministas são 

capazes de construir práticas culturais que são contra-discursos. Não se trata apenas de se 
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opor, mas de revelar as percepções das mulheres sobre as imagens estereotipadas criadas 

sobre elas. 

 

Referencial Teórico 

Discurso Midiático e Produção de Imagens 

 

A modernidade apresenta, dentre tantas características, a mídia como dispositivo 

formador de imagens e sentidos que circulam no cotidiano e forjam práticas sociais e as 

relações de poder, de forma que os discursos que são formados na mídia assumem papel 

importante na construção de identidades. Assim, os  significados que sustentam as ações das 

pessoas são, prioritariamente, circunscritos nos discursos midiáticos.  

É importante perceber também que, os meios de produção e comunicação, na 

modernidade, são mais dinâmicos e trazem consigo informações que não são mais locais e 

contextuais, mas globais. É que a era da tecnologia é um advento da modernidade que 

transformou as relações sociais e os processos de construção de identificações sociais. Neste 

sentido, a atividade social é inscrita em um tempo e espaço ressignificado, onde os indivíduos 

vivem relações globalizadas.  

A globalização como fenômeno moderno possibilita criar sentidos para as mudanças 

sociais e para as experiências operadas pela mediação da mídia. Lopes (2002) nos diz que as 

mudanças sociais reorganizam os modos de sentir, pensar e viver o mundo. Os meios de 

comunicação social estruturam mensagens, discursos e atos que mediam as sociabilidades e 

produzem imagens sobre determinados grupos sociais e atores sociais. É assim que, o espaço 

público é atravessado por formas, imagens e ações que organizam a vida social.  

Wolton (1995) afirma que o espaço público moderno é um espaço público 

mediatizado, pois ele é pensado pela mídia. Falar de um espaço público mediatizado é pensar 

a influência, da qual não se pode fugir na modernidade, da mídia na construção de sujeitos 

contemporâneos, cultural e historicamente inscritos. Nesse caminho, é fundamental a ideia de 

Wagner (2010) sobre o contexto simbólico. O antropólogo americano diz que, o conjunto de 

diferentes motivações e as relações entre tais motivações, assim como suas influências sobre 

os sujeitos, forma o contexto simbólico. Esse contexto é um ambiente virtual, onde palavras, 

gestos e imagens ganham significação em função dos outros e a partir de associações mútuas.  
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No contexto simbólico, o espaço público mediatizado é um espaço de constituição de 

sujeitos que se fazem uns com os outros a partir de imagens e discursos que se lançam na 

construção de identificações e na formatação da sociedade. Em outros termos, “a definição e a 

extensão de uma palavra ou outro elemento simbólico constituem fundamentalmente uma 

mesma operação (WAGNER, 2010, p. 80). Dizermos com isso que, a definição das coisas é 

sempre uma extensão, enquanto a conceituação é sempre um empréstimo. Indo além: uma 

realidade diversa daquele onde se encontra determinado sujeito é decodificada por ele em 

função metafórica e analógica que conseguem traduzir as diferenças em termos que lhes são 

próprios.  

Pela interação social, criam-se protocolos de linguagem – não limitados apenas aos 

aspectos e estruturas linguísticas, mas como processo de criação de sentidos e significados. 

Esses protocolos de linguagem são uma gramática social que inventa imagens que irão 

atravessar experiências, discursos e atos. A linguagem age sobre os corpos e define 

comportamentos. São as imagens as expressões mais cotidianas que atravessam as relações 

sociais e definem posturas e visões de mundo. Na prática, as imagens constroem identidades e 

identificações. É um processo colaborativo entre o espaço público mediatizado e a postura das 

pessoas perante a vida e a sociedade.  

As imagens criam uma identidade partilhada. Isso quer dizer que há sentimentos, 

percepções e visões que são experimentadas por diversas e diferentes pessoas a partir da 

travessia das imagens na formação do sujeito e de suas interpretações sobre o mundo. É 

preciso compreendermos, assim com Wagner (2010) propôs, que o ser humano é 

constantemente trajado, cultural e socialmente, para demonstrar o que pode. Não importa o 

que se é, importa-se o devir das coisas e de si mesmo. Podemos falar de uma improvisação, 

onde a performance do indivíduo na sociedade é orientada para a passagem das suas criações 

e das imagens que influenciam suas criações. Assim, as imagens tornam-se controles que 

guiam a performance das pessoas em sociedade. 

Pelo que, as pessoas agem e se motivam por ordens exteriores, conforme Wagner 

(2010) nos mostra. Decerto, imagens e objetos moldam e direcionam o comportamento dos 

agentes porque tudo se converte em motivação e influencia as maneiras de experimentar o 

mundo e de nele se posicionar. No contexto simbólico, nos ensina Wagner (2010, p. 61): “[...] 

a percepção e a compreensão dos outros só podem proceder mediante uma espécie de 

analogia, conhecendo-os por meio de uma extensão do familiar, cada estilo de criatividade é 
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também um estilo de entendimento”. Assim, uma imagem falará por outra imagem, bem 

como um discurso falará por outro discurso. 

Pensando nos discursos midiáticos, as realidades são discutidas nas visões de grupos 

hegemônicos e sob ideologias que estruturam determinada visão sobre a sociedade que se 

pretende. Assim, a estrutura comercial e industrial da mídia mantém relação com o viés 

ideológico e de poder que se quer perpetuar. As imagens construídas nos discursos da mídia e 

que fundamentam o espaço público mediatizado criam relações e identidades que levam 

questões socioculturais (FAIRLOUGH, 1997). O capital de imagens elaborado nos discursos 

midiáticos carregam poder e expressam ideologias e visões de mundo.  

 

Discursos feministas e práticas culturais 

 

 Uma das disputas básicas do feminismo contemporâneo é sobre o corpo como 

elemento de pertencimento da mulher e onde ela inscreve as relações de poder, de gênero e o 

posiciona nos espaços público e privado. Essa disputa é um grito político, mas também uma 

tática de resistência eu tenta dá outros sentidos ao corpo que não aqueles pensados pelos 

homens sobre as mulheres. Corpos disciplinados e controlados são facilmente retirados de sua 

existência e tolhidos de sua liberdade. 

 Sexualidades normalizadas servem para silenciar experiências cotidianas e privadas 

sobre o sentir o mundo e as pessoas. Assim, o controle da sexualidade e a normatização 

heterossexual passa a ser um instrumento que disciplina os corpos e produz práticas culturais 

pensados pelo patriarcado. Contra isso, o discurso feminista se abre para o debate político 

sobre os corpos e suas diferenças. Reivindica os direitos do corpo, da diferença e do 

reconhecimento da existência plural e não normatizada. Pode-se dizer que o discurso 

feminista é um contra-discurso insurgente contra o controle social dos corpos femininos, 

subalternizados, estigmatizados e marginalizados (PATEMAN, 1993).  

 O corpo é um território de disputa de poder. Não é livre de ideologias, ao contrário, é 

carregado, inscrito e circunscrito de ideologias e de poder. O corpo é assim, disputado nos 

discursos feministas como um corpo-sujeito, não medicalizado, desatado de nós morais, 

religiosos e da autoridade do Estado. Tais ideias representam novas imagens sobre o corpo e 

sobre a própria mulher que cria essas imagens plurais sobre os corpos. Uma das primeiras 
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imagens quebradas sobre a mulher e seu corpo é sobre a maternidade como condição natural 

do desejo da mulher e do seu corpo (HARAWAY, 1994).  

 Ao se livrar da obrigatoriedade da maternidade, a mulher acabou reconstruindo sua 

historicidade (KNIBIEHLER; FOUQUET, 1977). A importância da reescrita de sua 

historicidade se dá no momento em que a desconstrução da ideia da maternidade como 

condição natural da mulher dissocia a identidade da sexualidade feminina relacionada à 

procriação. Começa o discurso feminista a descontruir o lugar, também naturalizado, dado às 

mulheres na família e na sociedade, ou seja, no espaço público e privado. Afirmar a condição 

naturalizada da maternidade é destinar um papel social para as mulheres de cuidado, de zelo e 

de educação de sua prole. A mulher é reduzida ao útero. Essa imagem não é somente 

desestabilizada pelo discurso feminista, como é golpeada por outras imagens de mulher. A 

mulher deixa de ser apenas mãe e passa a ser o que ela quiser.  

 Foucault (2006) nos mostra que o direito à contracepção livre e gratuita é uma 

conquista do discurso feminista dos anos 1970. Esse direito se relaciona com o autodomínio 

do corpo e da vida da mulher por ela mesma. A estratégia política feminista consiste na luta 

por direitos que se desdobram em uma ética e moral que rompe com o controle social dos 

corpos das mulheres, das suas representações e imagens. A importância cultural do discurso 

feminista é porque cria, conforme Costa (2014), práticas culturais que produzem novos 

deslocamentos produtivos, novas geopolíticas, conhecimentos outros e lutas culturais que 

pretendem a justiça social a igualdade nas relações de gênero.  

 As práticas culturais produzidas nos discursos feministas reinventam a materialidade 

da condição da mulher, saindo das imagens subalternas para as imagens de empoderamento, 

de engajamento e de resistência política. Os efeitos das práticas culturais configuram uma 

articulação entre os contextos políticos, sociais e culturais, tecendo novas narrativas de mundo 

criadas a partir das experiências femininas, que são variadas e plurais. Essas narrativas 

ganham importância porque atravessam o cotidiano e influenciam as práticas sociais, as 

relações socais e enfrentam as práticas culturais do patriarcado.  

 Lévi-Strauss (1991) mostra que as narrativas desenvolvem significados que se 

realizam nas estruturas mentais. São portanto, construções onde “[...] o espírito, deixado a só 

consigo mesmo e liberado da obrigação de compor-se com os objetos, fica de certo modo 

reduzido a imitar-se a si mesmo [...] e evidencia assim sua natureza de coisa entre as coisas” 
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(LÉVI-STRAUSS, 1991, p. 19). Com isso, ele quer dizer que as estruturas que dão sentido às 

coisas são sensíveis, representativas e criam uma teoria de comunicação.  

 

Discussão  

Não se pode fugir da mídia, na modernidade, como dispositivo de formação humana. 

Quando a mídia faz circular mensagens, discursos, imagens e ideias, não é uma ação isenta de 

intencionalidade, mas se quer disseminar valores, estruturas e ideias que constroem o 

cotidiano e as relações sociais estabelecidas no cotidiano. A mídia é uma instituição, é um 

tipo de poder, é uma estrutura que opera visando, não apenas na disseminação de 

informações, mas que trata dos processos de construção das identidades e dos processos de 

identificação das pessoas. Por isso, a mídia se ocupa da formação humana.  

Ao criar os sentidos e significados que se inscrevem em sinais e significantes, a 

mídia precisa de elaborar discursos. Esse discursos são narrativas que atravessam o cotidiano 

e para ele levam imagens. Os discursos constroem imagens e essas imagens trazem consigo 

significados que orientam as relações de poder, as relações socais, as posições culturais, o 

sentir e fazer humanos. Imagens são pois, significantes que guardam ideias, poder e 

influenciam as identidades e identificações.  

Ainda, sobre os discursos midiáticos, eles forjam imagens e posicionam os sujeitos 

sociais em determinadas posições de poder. Isso acontece pelo que Wolton (1995) chama de 

espaço público mediatizado. Dito de outra maneira, o que considerávamos espaço público 

agora é entendido como uma estrutura mediada pela mídia. O poder da mídia se inscreve em 

um movimento de criar imagens que configurarão as práticas culturais e que influenciarão, 

quando não determinarem, as formas pelas quais os atores sociais se relacionam e interpretam 

os fenômenos do mundo e da vida. Assim, o sentir, o pensar e o intervir são postos em função 

do poder da mídia, conquanto esta seja um instrumento de formação humana. 

No espaço público mediatizado, os sujeitos contemporâneos cria uma rede de 

relações que figuram o contexto simbólico de suas identidades e identificações. Wagner 

(2010) ensina que é no contexto simbólico que as subjetividades se cruzam entre si e com o 

ambiente cultural e social. Esse contexto simbólico produz palavras e imagens que levam as 

pessoas a associarem o conhecimento de mundo a partir das experiências dele.  
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Podemos pensar que, no contexto simbólico de uma sociedade patriarcal, sexista e 

colonial, como é o caso da sociedade brasileira, as imagens sobre a mulher são pensadas pelo 

homem, que determina os limites sobre as produções de práticas culturais da mulheres, bem 

como da visão de mundo que elas deveriam ter. As imagens da mulher submissa, obediente ao 

marido, uma mãe por excelência que cuida da sua  e da sua prole, formam um capital cultural 

de imagens sobre a mulher que reduzem a mulher ao papel do cuidado para com os seus 

filhos, marido e sua casa. O espaço público é destinado ao homem, enquanto que o espaço 

privado é o lugar naturalizado e legítimo da mulher.  

Esse capital de imagens é transposto para os discursos midiáticos, que atualizam 

essas imagens para a mulher-objeto, a mulher que trabalha apenas para suprir as necessidades 

básicas de sua família, que não realiza produções de conhecimento e que é incompetente para 

as intervenções no  cotidiano. As imagens de uma mulher Amélia3, desprovida de afetividade, 

de racionalidade, de consciência de si mesma, ainda povoam os discursos midiáticos. Quando 

se representa a mulher nos discursos midiáticos, o contexto simbólico, que oferecerá matéria-

prima para essas elaborações e representações, coloca-a como uma mulher servil, desprovida 

de ambições e projetos, que tem sua existência reduzida no serviço ao homem.  

Essas imagens estereotipam as mulheres e as colocam em situação de desigualdade 

de gênero. Não se trata apenas disso, mas cria uma gramática social que reduz a mulher ao 

útero, quando não ao seu órgão genital, que a faz ser uma personagem que abdica de sua vida 

e seus projetos para salvar sua família das mazelas sociais, que a coloca em posição de 

desprestígio social. Vai além das representações e chega a interferir no seu salário, que é 

menor que dos homens, a coloca em situação de vulnerabilidade social, bem como justifica 

feminicídios.  

Os discursos midiáticos sobre a mulher acabam criando práticas culturais machistas, 

misóginas e opressoras, quando são produzidos por grupos hegemônicos que pretendem a 

perpetuação do poder em suas mãos. Eles operam para a subalternização da mulher e para o 

silenciamento das narrativas produzidas pelas próprias mulheres sobre elas e sobre o mundo. 

Podemos pensar que os discursos midiáticos, em uma sociedade tão anti-democrática, 

classista e sexista, coloca a mulher em situação de desvantagem social e hierarquiza as 

 
3 Referência à canção “Ai que saudades da Amélia” de Mário Lago e Ataulfo Alves. O samba-canção traz a 

imagem de uma mulher sem vaidade, sofredora e que se conformava com a vida que levava. Essa imagem é uma 

marca simbólica criada sobre a mulher no imaginário sexista brasileiro.  
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práticas culturais dos homens e das mulheres, sendo que as práticas culturais masculinas são  

supervalorizadas e colocadas como de maior poder.  

O contexto simbólico é importante porque nos leva a compreender os mecanismos 

que fundamental os discursos midiáticos e a produção do espaço público mediatizado. É esse 

contexto simbólico que é construído a partir de estruturas sexistas e coloniais que oferece 

meios para a criação de imagens sobre a mulher e a torna submissa, serviente e 

subalternizada. Silenciam-se, por das ferramentas culturais que dão formas às práticas 

culturais e discursivas, os discursos da mulher. 

Contudo, outras alternativas de realidades sociais são postas para enfrentar a 

hegemonia dos discursos midiáticos que insistem na desigualdade das relações de gênero. Os 

feminismos consistem em movimentos políticos e epistemológicos, para além de outras 

categorias, que disputaram o corpo da mulher. A existência da mulher foi negada 

primeiramente pelo corpo, por isso que uma das lutas dos feminismos é sobre o corpo da 

mulher. Se a mulher foi reduzida a certos órgãos de seu corpo, ela começa a ocupar seu corpo 

por inteiro e ser ele mesmo, pois é no corpo que ela inscreve as relações de poder, seu gênero 

e suas posições sociais.  

Trata-se de pensar o corpo da mulher por ela mesma e de ocupa-lo a fim de criar 

outras narrativas sobre ele. Ao fazer isso, os corpos dóceis e disciplinados podem resistir e 

lutar contra essa docilidade e disciplina. A liberdade, sua existência e suas práticas culturais 

são inscritas em práticas culturais que concebem a mulher como pessoa outra que não aquela 

pensada pelas estruturas patriarcais e pelos discursos midiáticos sexistas. Busca-se o domínio 

de si, das sexualidades, das intepretações de mundo, das práticas culturais feministas e dos 

discursos midiáticos que possibilitem novos rearranjos sociais de poder. 

Ao reivindicar o  corpo, a mulher luta por sua existência, que não é singular e 

destinada apenas à maternidade. O discurso feminista é uma luta política pelo reconhecimento 

e convívio das diferenças, de modo que elas aconteçam socialmente em horizontalidade e não 

verticalidade. O discurso feminista é um contra-discurso porque vai contra as narrativas 

sexistas e coloniais que criam imagens de uma mulher única, que é apenas mãe e que se limita 

a existir apenas no espaço privado. Assim, o corpo-mulher, que é plural e diverso, é uma 

prática inventada a partir do discurso feminista.  

O corpo é poder, por isso que as práticas culturais feministas disputam o corpo e 

inscrevem nesse corpo signos de liberdade, que se propõem não somente à sua liberdade, mas 
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as liberdades de outras pessoas subalternizadas e silenciadas na história pelos discursos 

patriarcais. Deseja-se um corpo liberto das amarras religiosas, da autoridade do Estado, não 

medicalizado; um corpo carregado de imagens de igualdade e justiça social, da equidade nas 

relações de gênero; um corpo que inventa narrativas sobre o mundo e participa ativamente do 

mundo. Para isso, é preciso romper com a imagem de uma mulher que apenas é mãe, que sua 

existência se justifica na maternidade.  

Livrando-se da condição obrigatória da maternidade, a mulher reescreve sua história. 

Ela não é descrita, mas ela é autora na história, de modo que os discursos produzirão 

identidades plurais e identificações não subalternizadas. Esses discursos são base para 

construção de novos contextos simbólicos onde a mulher é representada como ser político, 

epistemológico, estético, sensível e racional. Criam-se outras práticas culturais que sustentam 

estruturas de libertação no cotidiano, assim como se pensa outras formas éticas e morais de 

existir que são fundadas no respeito às diferenças e no reconhecimento das diferenças.  

Esse movimento é uma reorientação epistemológica de mundo que produz outras 

geopolíticas do poder, do conhecimento e de história. Mudam-se os contextos socias e as 

relações sociais quando novas imagens atravessam o discurso midiático. Isso porque o 

discurso midiático é uma forma de discurso mítico breve. Por discurso mítico – ou narrativa 

mítica – entendemos, como nos mostra Lévi-Strauss (1991), que é uma construção discursiva 

e narrativa que centra-se em significados e suas estruturais mentais. Assim, o indivíduo é 

atravessado por estruturas que compõem as coisas do mundo. Essas estruturas carregam 

poder, significado e sentidos para a atuação da pessoa no mundo social e age em suas 

estruturas mentais, elaborando os sentidos que são atribuídos às coisas do mundo.  

Com isso, reiteramos que, os discursos feministas produzem outras discursos 

midiáticos que sustentam outras imagens de mulheres e que originam outras narrativas e 

histórias. Constitui, portanto, um outro capital de imagens que cria narrativas que forjam 

sentidos e significados de mundo onde a mulher não é  uma pessoa hierarquizada e inferior ao 

homem, mas que, juntos constroem o mundo e por ele dividem igualmente suas 

responsabilidades.  

É um outro contexto simbólico criado a partir de discursos feministas que pensam o 

mundo como algo dinâmico e não estático e que funda uma ética não sexista e não patriarcal, 

mas das diferenças. Importa, pois, que práticas culturais possam servir para a produção de 
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narrativas que elaborem outras identidades e identificações para as mulheres, rompendo com 

aquelas que a subalternizaram e a silenciaram historicamente.  

 

Considerações finais 

 

 Retomamos a pergunta que orientou este trabalho: de quais modos as teorizações 

feministas possibilitam romper com os discursos midiáticos que criam imagens estereotipadas 

sobre as mulheres? Essa questão se relaciona às mudanças epistemológicas e metodológicas 

propostas pelas teorizações feministas.  

 Primeiro, é preciso compreender que os discursos são marcas de existência cultural, 

social e política. Eles carregam poder e inscrevem poder nas relações sociais porque são 

produtores de imagens que definem pessoas, grupos, afetos e fenômenos do cotidiano. As 

imagens produzidas pelos discursos são políticas e assumem a função de formação.  

 Com isso, afirmarmos que os discursos midiáticos são projetos de poder. Se os 

grupos hegemônicos que criam os discursos midiáticos são sexistas e coloniais, então 

sabemos que as imagens criadas por esses discursos subalternizam a mulher e suas práticas 

culturais. As imagens produzidas, nesse sentido, conduzem a uma formação voltada para a 

misoginia, a violência contra a mulher, bem como naturaliza discursos de inferiorização da 

posição social da mulher.  

 Contra isso, as teorizações feministas permitem a criação de outros discursos e 

imagens sobre a mulher. São imagens e discursos produzidos pela própria mulher que a 

desvincula, principalmente, do papel da maternidade. A maternidade é uma condição 

naturalizada imposta nas imagens sobre a mulher, mas que foi pensada pelo homem. Isso tem 

consequências sérias e reais, pois limita a mulher ao espaço privado e a coloca como objeto 

do homem, que decide tudo em sua vida. 

 Outros discursos midiáticos sobre a mulher são produzidos graças às epistemologias 

feministas que disputam espaços públicos, imagens de resistência e da mulher como sendo 

produtora de sentidos e práticas culturais válidas para a sociedade e o cotidiano. É necessário 

pois, que esses discursos midiáticos resistam para que outras imagens sobre a mulher possam 

formar homens não misóginos e relações sociais pautadas na equidade de gênero.  
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 Da subalternização, a mulher começa a criar outras imagens e formar outros 

discursos que atravessam a mídia e chega no espaço público mediatizado. O domínio dessas 

imagens é uma importante conquista das mulheres e das epistemologias feministas porque 

devolvem poder para a mulher e a reescrita da história social da mulher, bem como permite 

práticas culturais não misóginas.  
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