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Neste trabalho, objetivamos analisar a representação da condição feminina em um texto literário. 

Para tanto, partimos do referencial teórico e metodológico da Análise de Discurso Crítica 

(CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999; FAIRCLOUGH, 2003, 2016; THOMPSON, 2011; 

VIEIRA; RESENDE, 2016; VAN LEEUWEN, 1997), em diálogo com os estudos sobre a 

condição feminina (BOURDIEU, 2018). A condição que a mulher tem sido submetida, desde os 

primórdios do processo de constituição da sociedade, é um problema social. Essa vicissitude tem 

uma faceta discursiva, ou seja, a linguagem faz parte tanto de sua constituição quanto de reflexões 

sobre ela. Essa concepção de linguagem, uma forma de ação e um momento das práticas sociais 

que influencia outros momentos e é por eles influenciado, é o que chamamos de discurso. Ele 

significa dialética e simultaneamente de três modos: modo de ação (gêneros), modo de 

identificação (estilos) e modo de representação (discursos). Os textos, por sua vez, são produtos 

de eventos sociais que materializam discursos, são recursos que as pessoas utilizam para 

(inter)agir, identificar(se) e representar, mas, também, possuem poderes causais na maneira como 

compreendemos o mundo em que vivemos. Sendo assim, esta é uma pesquisa qualitativa 

documental, cujo o corpus é composto por excertos extraídos do conto Corpo inteiro (2009), da 

escritora paraense Maria Lúcia Medeiros. Para a análise, mobilizamos as categorias analíticas 

interdiscursividade e intertextualidade. Os resultados revelam que a condição feminina é 

representada pela personagem principal, que tem sua liberdade de ir e vir ameaçada pelo medo de 

abusos físicos e/ou sexuais. A cadeia intertextual é composta por textos bíblicos que materializam 

discursos que sustentam relações de dominação através de sentidos ideológicos. Finalmente, 

entendemos que o texto analisado filia-se a um discurso contra-hegemônico, pois leva-nos a 

refletir acerca das diversas violências físicas/simbólicas as quais o ser feminino é submetido, o 

que reitera a potencialidade que os textos têm de mudar a forma como entendemos a realidade. 

 

Palavras-chave: Condição feminina; Subversão; Análise de discurso crítica. 

rayltoncarlos@gmail.com
rsns@ufpa.br

