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O presente trabalho consiste em abordagem parcial de nossa pesquisa de mestrado, cujo objetivo 

principal é analisar discursivamente a coluna Retratos Femininos, do jornal sergipano A 

Semana, circulado nos municípios de Simão Dias, Paripiranga e Lagarto, de 1946 a 1969. A 

“Retratos” perfilava mulheres da cidade de acordo com características físicas, psicológicas, por 

meio da observação do seu autor. Buscamos um esclarecimento a respeito do conteúdo desta 

coluna, para entender se ela carregava um discurso machista, conservador ou se seguia uma 

direção de quebra dos valores tradicionais. Chegaremos às conclusões levando em conta as 

condições de produção que permeiam o texto, como o contexto histórico em que ela estava 

inserida, algumas questões relativas à autoria, subjetividade e verdade. Diante do objeto posto, 

inicialmente, faremos um breve apanhado histórico sobre a mulher, suas representações em 

discursos circulados na sociedade, com devido enfoque à mídia, como uma dentre as que 

contribuem para a cristalização desses discursos. Ademias, destacamos o local do qual enuncia 

o jornalista responsável pela coluna, José de Carvalho Déda, diretor do jornal, assinante da 

coluna aqui trabalhada, sob o pseudônimo de “Leonardo DeVinci”. Para melhor trabalhar o 

objeto, foi selecionado apenas uma coluna dentre as publicadas no referido espaço temporal, 

representativa do conteúdo das demais publicações. O objeto será tratado sob a ótica da vertente 

francesa de Análise de Discurso, com contribuições de Michel Foucault. Pretendemos ainda 

utilizar a noção de Memória e Interdiscurso, trabalhados por Pêcheux e Orlandi, assim como os 

conceitos de subjetividade, autor e verdade, desenvolvidos por Michel Foucault. “Arqueologia 

do Saber” e “A Ordem do Discurso”, de Foucault, funcionarão aqui como guias metodológicos 

para a análise. Aspectos sobre mídia e discurso serão parte do corpus deste trabalho, para isto, 

contaremos com contribuições de Gregolin. Por fim, nas conclusões desta análise pretendemos 

identificar alguns discursos conservadores sobre a mulher, com destaque às comparações da 

perfilada com elementos da natureza para expressar a sua fragilidade. As representações 

encontradas nestes discursos contribuem para a docilização do feminino, cristalizando um papel 

de mulher que precisa ser guiada por um homem, encaixando-as em padrões não 

correspondentes à realidade de todas as mulheres. 
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