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ReDis – Representação e Discurso 
 

 

Ana Carolina VILELA-ARDENGHI (UFMT) 
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O grupo ReDis (Representação e Discurso) surgiu do interesse em torno da noção da 

representação, no sentido proposto por Hall (2016), isto é, como um processo no qual sentido e 

linguagem conectam-se com a cultura. A representação é, portanto, para Hall (2016: 31), “uma 

parte essencial do processo pelo qual os significados são produzidos e compartilhados entre os 

membros de uma cultura”. Tal processo materializa-se, como entendemos, nos discursos que 

circulam numa sociedade e numa época dadas. É fato que a temática de gênero tem recebido nos 

últimos anos grande atenção, inclusive do ponto de vista acadêmico. E o campo dos estudos do 

discurso – como as linguagens em geral – é espaço privilegiado para observação dos fenômenos 

que, na sociedade, envolvem as recentes mudanças ocorridas em relação às discussões de gênero, 

de maneira mais ampla, e da mulher, de forma mais específica. As disputas em torno de novas 

significações, por inscrições distintas nos espaços sociais, a luta por novas formas de identificação 

dos sujeitos são, nesse sentido, alguns dos fenômenos que podem ser analisados dessa perspectiva 

teórica. Nesse sentido, as pesquisas desenvolvidas pelo grupo procuram, então, pensar a questão 

da representação articulada com uma teoria do discurso, a Análise do discurso francesa. Os 

trabalhos desenvolvidos pelo grupo atualmente envolvem, de modo particular, discussões 

relativas à representação do feminino em diferentes campos e espaços da contemporaneidade 

(política, educação, religião, publicidade e artístico). Assim, as pesquisas em andamento 

procuram responder, em linhas gerais, quais as representações da mulher que são postas em 

circular no interior desses campos. Para o ReDis, a questão dos estereótipos – e das disputas aí 

envolvidas – mobilizados nos processos de representação da mulher mostraram-se espaço 

bastante profícuo, inclusive para discussões de ordem teórica, a partir de uma possível articulação, 

como propõe Paveau (2013), com a cognição distribuída. Atualmente, o grupo encontra-se em 

processo de certificação junto à instituição da qual faz parte, a UFMT. 
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ESTEREÓTIPOS DA MULHER NA PUBLICIDADE TELEVISIVA BRASILEIRA: 
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Historicamente a representação da mulher na propaganda - muitas delas consideradas 

problemáticas - está atrelado à venda de cosméticos, produtos de limpeza, como “manequim para 

vender cerveja” ou ofertada como “prêmio” na aquisição de um carro. Hoje, o papel social da 

mulher mudou, tem despertado interesse e está sob o olhar minucioso dos coletivos femininos e 

da sociedade em geral, fazendo com que as empresas anunciantes e publicitários repensem alguns 

princípios, valores e mesmo os estereótipos mobilizados, sendo cada vez mais inaceitável retratar 

a mulher a partir de uma visão sexista. As marcas que se recusam a fazer esse movimento sofrem 

as consequências dessa resistência. É preciso ressaltar, porém, que “falar dos estereótipos de 

gênero na publicidade, [...] não deve configurar como denúncia” ou, minimamente, apenas como 

denúncia, mas, antes como uma observação de como “a narrativa publicitária reforça ou atualiza 

os papéis sociais de homens e mulheres em nossa cultura” (CORREA, 2012). O objetivo deste 

projeto, portanto, é analisar e descrever os processos de subjetivação/identificação do sujeito no 

discurso, analisando por meio das imagens, memórias e espaços no discurso publicitário como as 

representações femininas estão sendo construídas em alguns comerciais de TV. Trata-se, assim, 

de descrever, em alguma medida, o seu funcionamento no discurso publicitário, verificando se, 

de fato, há um deslocamento dos estereótipos postos a circular nesse universo. Para tanto, o corpus 

é composto por dois tipos de propagandas, ambas direcionadas, em tese, a um público masculino 

– a hipótese que fazemos é que nesses espaços encontraríamos mais resistência a mudanças. A 

primeira é da cervejaria Skol, que passou por um processo de transformação intenso ao longo de 

dez anos, sendo que a campanha de carnaval de 2015 pode ser apontada como um acontecimento 

discursivo moral (PAVEAU, 2015) que desencadeia essa mudança. Na referida campanha a 

marca usou cartazes alltype onde se liam “Deixei o não em casa” e “Topo antes de saber a 

pergunta”, interpretados como estímulo ao assédio sexual. O segundo tipo de propaganda a ser 

analisado é, na verdade, um conjunto de propagandas de caminhonete, de diferentes marcas, que 

ainda tem caráter quase que totalmente masculinizado e a representação feminina é praticamente 

inexistente ou insignificante. O pressuposto é que também o “apagamento” e/ou “silenciamento” 

da mulher nesse contexto produz sentido. A pesquisa tem como base os pressupostos da Análise 

do Discurso francesa. 
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“I TAKE ALL IS MINE”: IDENTIDADE E REPRESENTAÇÃO DA MULHER NA 

SÉRIE GAME OF THRONES 
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O gênero narrativo conhecido como de “capa e espada”, como, por exemplo, Rei Arthur e Os 

três Mosqueteiros, desenvolveu-se, ao longo da história, como hegemonicamente masculino, 

isto é, trata-se de um estilo narrativo que até pouco tempo era exclusivamente conhecido pelos 

grandes feitos de seus “cavaleiros” e não de suas “princesas”. Apesar de as primeiras 

adaptações terem surgido em paralelo ao advento do cinema, observamos o seu crescimento a 

partir das primeiras adaptações televisivas nos anos 1950 (The Adventures of Robin Hood, 

Sword of Freedom, The Buccaneers). Hoje a série americana Game of Thrones impulsiona 

outras do gênero. A opção pela série, aliás, e não pelos livros, deveu-se ao observar que a 

adaptação tem maior projeção não apenas sobre o público ao qual é destinado, mas também 

sobre aqueles que se identificam com seus personagens. Esta pesquisa – que se encontra ainda 

em fase inicial – assume a série Game of Thrones como um acontecimento discursivo 

(PÊCHEUX, 1990), na medida em que ela apresenta incontáveis personagens femininas que 

desempenham papel de destaque em um gênero que, como já dito, não se consolidou dessa 

forma. O acontecimento, uma ruptura da “estabilidade anterior” no regime de circulação 

discursiva, legitimando novas formas e saberes, subverte, portanto, representações 

historicamente cristalizadas da mulher, bem como do próprio gênero discursivo em questão. O 

objetivo geral da pesquisa é, assim, analisar as diversas formas de representação do feminino 

presentes na série, verificando o modo como elas materializam discursos recentes que 

problematizam, dentre outras questões, os papéis desempenhados pela mulher na sociedade 

contemporânea. Hall (2016) aponta que a representação é o processo pelo qual sentido e 

linguagem conectam-se com a cultura e, nessa perspectiva, é comum que se recorram a 

estereótipos que, ainda segundo o autor, reduzem, naturalizam, essencializam e fixam a 

diferença. Nesse sentido, a pesquisa objetiva fazer uma análise dos estereótipos da mulher 

postos a circular no interior da série. Por fim, é preciso dizer que assistimos atualmente a um 

crescimento nos estudos em torno das questões de gênero, decorrentes, em boa medida, de um 

alcance e penetração maior dos estudos queer e dos movimentos feministas. É inegável que, ao 

longo dos anos, os processos de representação do feminino – especialmente na sociedade 

ocidental – passaram por significativas mudanças, como apontam Beauvoir (1980), Davis 

([1981]2016) e Butler (2016). A pesquisa intenta contribuir com a temática do ponto de vista da 

Análise do discurso. 
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ANÁLISE DO DISCURSO DA AUTOAJUDA PARA MULHERES CRISTÃS 
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marianerochacamargovasconcelos@gmail.com 

 

 

Este trabalho, que é parte de uma pesquisa ainda em fase inicial, lança algumas questões em torno 

de um fenômeno relativamente recente do mercado editorial: a autoajuda para mulheres cristãs. 

Essa modalidade da autoajuda pode ser encontrada não somente em livros, mas distribuída por 

toda a parte e em gêneros diversos, como em blogs, sites, aplicativos para celular etc. Trata-se de 

uma autoajuda dirigida a um público bastante específico (mulher cristã, principalmente 

evangélica) e, de certo modo, com objetivos igualmente específicos: como tornar-se a mulher 

“perfeita” aos olhos de Deus. Diferentemente da autoajuda em geral, a autoajuda para mulheres 

cristãs prescreve os comportamentos que as mulheres devem seguir, justificando-os e 

fundamentando-os nos versículos bíblicos, ao contrário de outras modalidades de autoajuda que 

se apoiam sobre discursos “científicos” ou “motivacionais” e “psicológicos”. Parte de um projeto 

maior em que se analisam as diversas representações do feminino na sociedade brasileira 

contemporânea, esta pesquisa procura descrever as representações da mulher que circulam nos 

livros (e somente neles) de autoajuda para mulheres cristãs. Essa opção justifica-se por serem eles 

primeiros em relação aos demais gêneros e mídiuns e, além disso, por não termos identificado até 

o momento diferenças significativas nas representações da mulher que circulam nesses outros 

meios em relação aos livros. Na seleção do corpus – ainda em processo – optamos, inicialmente, 

pelos dois mais vendidos, “Trinta e um segredos de uma mulher inesquecível” (MURDOCK, 

2009) e “A Mulher” (CARDOSO, 2011), sejam eles escritos por homens ou por mulheres. É 

possível, contudo, que mais livros entrem para o corpus da pesquisa. Nesse sentido, um dos 

objetivos será identificar se há alguma diferença sistemática entre eles que possa ser atribuída ao 

gênero do autor. Nossa hipótese inicial no que tange à representação do feminino é a de que se 

trata de uma mulher essencialmente fragilizada em decorrência de uma presumida “falta de Deus”. 

As primeiras leituras realizadas sugerem duas mulheres que são confrontadas no interior dos 

livros: a sem Deus e a com Deus, antes e depois das “orientações” dadas. A mulher que se deseja 

alcançar é, invariavelmente, descrita como “perfeita”, “excelente” e “inesquecível”. 
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