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lntrodu\:iiO 
Um primeiro olhar 

0 presente trabalho e o resultado de uma disserta,iio de mestrado que procu
rou interrogar as relac;5es entre constrm;6es sociais do feminino e representa
c;5es visuais da mulher, entre o universe social e o visual, partindo da noc;ao de 
imagem. Este conceito aplica-se tanto as representac;6es sociais e estere6tipos 
do feminino (as imagens sociais da mulher), quanto as representa,6es visuais 
(as imagens visuais relativas ao genera feminino). Entende-se que a "imagem" 
e ponto de partida e de chegada da complexa, mas indubitavel rela,ao entre 
imagens sociais e imagens visuais e argumenta-se que imagens criam imagens. 
Por um lado, a sociedade produz imagens, representac;5es visuais do feminino 
(no cinema, na televis:io, nas artes visuais, na fotografia, na publicidade, etc.), 
que siio elas pr6prias reflexo e resultado das representa,6es sociais do que e
o feminino, de uma ideia socialmente enraizada relativa a feminilidade. Por
outro, aquelas imagens, mais ou menos massivamente difundidas, produzem e
sedimentam modos de pensar o feminino nas sociedades ocidentais.
Para analisar a rela�ao entre constrm;Oes sociais e representa�6es visuais,
parte-se de um tipo especifico de mensagens visuais, de imagens da mulher
- as publicitarias -, procurando perceber de que modo estas re/lectern e incor
poram formas de pensar o gfnero feminino e que ideias relativas ao feminino
elas reproduzem. Pretende-se tambfm explorar, ainda que especulativamente,
que imagens sociais poderiio originar tais imagens visuais, depreendendo a sua
capacidade de influenciar nao apenas a autoconcep,;ao feminina, mas tambfm
o modo como a sociedade, em geral, aprende a pensar o que e isso de ser mu-
lher.
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Assim, esta obra esta dividida em trfs partes fundamentais: uma primeira que 
dcl conta das constrw;:6es sociais do feminino, uma segunda, voltada para o 
universo da imagem, e uma terceira que explicita o estudo empfrico, que cruza 
as duas clreas abordadas anteriormente. 
A parte 1 divide-se em Ires capitulos. Um primeiro contextualiza a identidade 
feminina, as representac;:6es sociais e a no\ao de "feminilidade" neste trabalho. 
Comec;:a-se por problematizar o feminino como construc;:ao social, abordando os 
conceitos de sexo e genero, no iimbito do processo de socializac;:ao e face as expec
tativas culturais. Explicam-se tambem os conceitos de representac;:iio social e este
re6tipo social, abordando ainda a complexidade da "identidade feminina". Escla
recidos os conceitos orientadores de uma ancllise sociol6gica do feminino, parte
-se, de seguida, para um retrato dos modelos sociais enformadores do feminino 
nas sociedades ocidentais, pretendendo-se enquadrcl-los entre a permanfncia e 
a mudanc;:a, entre a tradic;:3o e a contemporaneidade. 
No capftulo 2, opta-se par uma incursao num dos mais persistentes e centrais 
modos de enquadrar a feminilidade, neste caso, entre aparfncia, beleza e cor
po. A importancia da aparencia feminina e balizada pelas ideias relativas ao 
olhar do outro e a hip6tese da mulher vigiada na sua aparencia por esse olhar. 
0 caminho percorrido neste capitulo vai dar a reflexiies acerca da beleza como 
atributo feminine e a problematizac;ao do corpo como centro da feminilidade. 
Trac;:ado o retrato social do gfnero feminino, ensaia-se, no capitulo 3, um mer
gulho nos contextos de produc;iio da feminilidade, no ambito de uma cultura 
massificada e nos diversos media; procura-se dar conta dos multiples discursos 
da cultura de massas no feminino, com especial relevo para o meio considerado 
privilegiado numa tal cultura: a imprensa feminina. Esta surge como uma reali
dade complexa, cuja discussiio parece ter que ser realizada a luz de explorac;iies 

da importiincia do consume e da publicidade nesta imprensa, mas tambem de 
incurs6es pelas conseq ufncias <las revistas femininas em termos de poder e de 
ideologia. 
A parte 2 diz respeito as imagens, ou seja, as representac;:6es visuais do femini
ne. Para ta!, o capitulo 4 aborda a intrincada relac;ao entre imagem e sociedade, 
reflectindo sabre as representac;:6es visuais contemporii.neas e na representac;:iio 
visual. Este capftulo procura ainda direccionar a perspectiva para as imagens 
visuais do feminine, dando conta do modo como a feminilidade e construida 
atravfs do visual e explorando ainda a teoria feminista da critica da representa
c;ao visual. 0 capitulo 5 encerra a componente te6rica do trabalho "afunilando" 
o olhar para as representac;iies visuais do feminine, especificamente na publi
cidade. Dar-se-cl relevo as caracterfsticas da imagem publicitaria, aos amincios
como discurso social e ainda 3s conclus6es de diferentes estudos no iimbito das
representac;:Oes imageticas publicitarias do feminino na imprensa escrita.
0 estudo empirico surge na parte 3 da presente dissertac;iio. 0 capitulo 6 tenta
mostrar ao leitor o percurso metodol6gico, entendido aqui como percurso do
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olhar. Diio-se a conhecer neste ponto o objecto, os objectivos e a problematica 
da investiga,iio, delinindo-se igualmente os locais de observa,iio, ou seja, o 
campo disciplinar, o que inclui a tentativa de articula<;iio disciplinar e escla
recimento da perspectiva de analise, mas tambem a procura de metodologias 
possiveis de analise do material visual. Este capitulo explica ainda, com algum 
pormenor, o processo de constitui<;iio do corpus, desde a escolha das fontes 
(as revistas femininas) ate a selec<;iio das imagens a integrar aquele corpus (as 
imagens publicitarias). Por lim, a circunscri,iio dos instrumentos do olhar uti
lizados na investiga,ao, ou seja, a delini,iio clara das metodologias de analise 
a empregar. Para tal, esclarecem-se igualmente os parametros orientadores do 
olhar sobre as imagens, explicando o procedimento de constru<;iio do formula
rio a aplicar, assim como o de preenchimento do mesmo para todo o corpus.

Esclarecidos os pontos de partida para a analise das imagens, o capitulo 7 da 
conta do olhar que percorreu as imagens do corpus, ou seja, explicita como 
e que se realiza o primeiro olhar sobre as mesmas e coma emergem os tra�os 
mais relevantes decorrentes da analise. E tambem neste capitulo que surgem os 
resultados e conclus6es da analise: cada um dos tra,os emergentes e problema
tizado, enquadrado e ilustrado visualmente. 
A parte 3 deste trabalho encerra com a articula,iio dos tra,os emergentes na 
fase anterior, da qua! se depreende um modelo de mulher, dado a ver pelas ima
gens sujeitas a investiga�ao. Partindo deste modelo, tenta-se uma derradeira 
e conclusiva forma de articula,ao do visual e do social, da representa<;iio das 
mulheres e da realidade das mulheres, procurando evidenciar as rela,6es entre 
as imagens das mulheres e as mulheres que olham essas imagens. Obviamente, 
a questiio p6e-se em termos do modo como as mulheres reais olham aquelas 
imagens e das implica,6es que estas podem ter na autopercep<;iio feminina e no 
modo de a sociedade pensar o feminino. 
As considera,6es linais fecham este trabalho com alguns comentarios relativos 
as questOes te6ricas centrais exploradas e as conclus6es do estudo empirico. 
Procura-se ainda estabelecer um Ultimo elo entre o visual e o social, apontando
-se caminhos de problematiza,iio dos resultados. 
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1. ldentidade feminina, representa�iies sociais e "feminilidade"

Ninguem nasce mu/her: tornaMse mu/her. 

0 "feminino" como constru�iio social: 

socializa�iio de genero e expectativas culturais 

Simone de Beauvoir 

Abordar o feminino como constru,ao social implica que se distingam os con
ceitos de sexo e de genero. Debater a no,ao de genero e as diferen,as entre o 
gfnero feminino e o genera masculino imp6e a considerar;ao tanto do processo 
de socializa�ao, como da interiorizar;ao de expectativas culturais face a homens 
e mulheres. 
Usar sexo e gfnero como conceitos diferentes e enfrentar a questa'.o do feminino/ 
masculino numa perspectiva sociol6gica. 0 sexo refere-se "a identidade biol6-
gica de uma pessoa e e usado para significar o facto de se ser macho ou fem ea,, 
(Andersen, 1997: 20). Fala-se, portanto, de sexo biol6gico, o qual pressup6e 
normalmente um padrao de expectativas de genera, mas que n:io corresponde 
necessariamente a identidade sexual. 
0 facto de se nascer homem ou mulher (do ponto de vista biol6gico) nao sig
nifica que se seja tipicamente feminino ou masculino, com tudo o que estas 
no,oes implicam, ja que feminilidade e masculinidade sao conceitos culturais 
e, como tal, tern significados variaveis, sendo aprendidos de forma diversa por 
diferentes membros de uma cultura, e remetendo para os contextos culturais e 
hist6ricos nos quais emergem. 
Assim, e uma vez que a noi;iio de sexo niio explica a "masculinidade" ou a 
"feminilidade", daquela forma entendidas, imp6e-se uma outra noi;iio: a de 
genera. Este diz respeito aos "comportamentos e expectativas socialmente 
aprendidos que sao associados a cada um dos dois sexos" (ibidem). 
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Assim, atravfs do processo de socializa\ao, a identidade sexual e construida, 
sendo conceptualizada como "a defini'rao espedfica do «eu» de um individuo, 
baseada no seu entendimento daquilo que significa ser homem ou mulher" 
(Andersen, 1997: 32). 
Este processo e activado pelos agentes de socializa'riio, como sejam familia, 
pares, professores, media, grupos religiosos, os quais determinam a interiori
za,iio de papeis e de comportamentos considerados adequados para homens e 
mulheres. As press6es exercidas para adoptar um comportamento de genera 
adequado siio evidencias de que o processo de socializa,iio nos controla de 
varias formas; ele "da-nos uma defini,iio de n6s pr6prios, ( ... ) define o mundo 
exterior e o nosso lugar nele, ( ... ) fornece a nossa defini\ao dos outros e a  nossa 
rela,iio com eles, ( ... ) encoraja ou desencoraja a aquisi,iio de determinadas 
qualidades de genera" (Andersen, 1997: 33). 
Sao as experiencias vividas ao longo de toda a vida (no pracesso de crescimen
to e envelhecimento) que permitem a apreensiio das expectativas relacionadas 
com papfis, e mais especificamente com os sexuais, apesar de a identidade 
sexual ser estabelecida relativamente cedo na vida dos individuos. E 6bvio que 
os adultos possuem estere6tipos de genera e uma identidade sexual ja formada 
e que os utilizam no seu pr6prio comportamento e para interpretar e avaliar os 
comportamentos dos outros. Porfm, tanto aqueles estere6tipos como a respos
ta a expectativas sociais e culturais nao surgem apenas na idade adulta. Logo a 
partir do seu nascimento, meninos e meninas siio tratados de forma diferente e, 
assim, as expectativas de gfnero sao interiorizadas muito cedo2

• 

Existem duas tendencias principais na abordagem das diferen,as do feminino 
e do masculino e da percep<;iio dessas diferen,as: a biol6gica e a sociocultural, 
sendo que a primeira ancora as diferen'ras de comportamento de homens e mu
lheres nas distin,6es fisicas inatas e a segunda na aprendizagem social daquilo 
que siio as identidades feminina e masculina (Giddens, 1997)3

• 

Segundo Andersen, "as explica,6es biol6gicas dos padr6es de genera na socie
dade estiio entranhadas de forma prafunda nas mentalidades dos individuos" 
(1997: 23), apesar de niio existir, como se vera, uma rela<;iio fixa entre os tra,os 
biol6gicos dos seres humanos e os actores sociais que vem a ser. 
Considere-se, entiio, a abordagem biol6gica do sexo (da qual esta investiga<;iio 
se distancia), frequentemente referida coma determinismo biol6gico. Este assu
me que uma determinada condi,iio (coma a presen,a do penis) inevitavelmente 
determina um acontecimento particular (ta! coma a agressividade masculina). 
0 reducionismo biol6gico esta relacioiiado com aquele determinismo, uma vez 
que reduz o complexo pracesso da identidade sexual a uma unica causa biol6-
gica, anat6mica: a forma dos genitais. Tanto uma perspectiva como a outra ex-

2 Sterne Karraker (referidos por Andersen, 1987: 37) descobriram que as criam;as muito jo\'ens descre\'em as 
outras criam;as de uma forrna mais estereotipada, em termos de genero, do que os adultos. 
J No capitulo 5, Giddens fornece uma sfmese das perspecti\'as relativas ao genero ea sexualidade. 18 



plicam as diferen\as de genero no mundo social como consequencias naturais e 
inevitaveis de um unico factor: a natureza (Andersen, 1997). 
A segunda grande abordagem do sexo e a  sociocultural (Giddens, 1997), com 
especial destaque para o fundamento institucional do gfnero; este e sistemati
camente estruturado nas institui\Oes sociais, estando profundamente enraizado 
na estrutura e nas pr:iticas sociais. 0 gfnero e criado n3o apenas nas rela\6es 
familiares e interpessoais, mas tambfrn na estrutura das principais instituii;Oes 
sociais (educativas, religiosas, econ6micas, politicas). 
As ciencias sociais (em especial a Psicologia e a Sociologia) contribuem com 
diferentes perspectivas te6ricas para explicar a formai;3o do gfnero e a cons
trw;iio social da identidade sexual. 
No ambito da Psicologia Social, destaca-se a Teoria da Identificac;iio que afirma 
que as crianc;as aprendem o comportamento de genero apropriado atraves da 
identifica<;iio com o progenitor do mesrno sexo e assenta na ideia de uma apren
dizagem inconsciente (Andersen, 1997). Ja a Teoria da Aprendizagem Social, 
de tendencia behaviorista, enfatiza a envolvente do indivfduo como factor de 
socializa<;.io de genero, ou seja, ve o cornportamento de gfnero como explic:ivel 
em termos de respostas dos indivfduos ao ambiente que os rodeia. As crian<;as 
aprendem por imita\3o, modelando o seu comportarnento de gfnero a partir 
de variadas fontes do seu ambiente, que incluem os media (Rakow, 1986). 
Os teorizadores desta Corrente defendem ainda que as crianc;as moldam o seu 
comportamento de acordo com os papeis dos outros significativos do seu sexo, 
que funcionam como modelos. Esta teoria pode, pois, assumir uma compo
nente polftica, jcl que d:i pistas para dirninuir as assimetrias entre sexos. Ali.is, 
Andersen (1997) afirma que ela estara ligada as considerac;6es feministas de 
que as mulheres precisam de modelos de indivfduos do seu sexo em posic;6es de 
lideranc;a e de autoridade para compensar a identidade adquirida atraves das 
prclticas tradicionais de socializa\30. 
Relativamente a perspectivas de carclcter rnais sociol6gico, siio diversas as que 
analisam a socializac;iio e a construc;iio social de identidades, desde Durkheim 
a Parsons, passando por Bourdieu e Weber4

• E igualmente importante niio ne
gligenciar as contribui\6es "das duas grandes teorias que antecedem e acompa
nham a emergencia da Sociologia ( ... ): a teoria marxista e a  Psicanalise" (Leite,
1998: 19)5

• 

Procurando n3o ignorar a centralidade dos contributos dos autores e teorias
referidos, optou-se por realc;ar aqui uma abordagem que parece mais proficua
para as quest6es relativas a socializa<;.io relacionada com a comunicai;ao e a
interac<;3o, ou seja, a socializai;ao como construi;ao social da realidade baseada

4 Cf. C. Du bar (1997) para uma panor3.mica das diferemes abordagens do processo de socializa\iio, com especial 
destaque para a socializa\iio prim8ria. 
5 Ver C. Leite (1998), ponto I. 2.1., "Idenridade feminina, gfoero e teoria sociol6gica", para uma perspecriva 
crltica das contribui\Oes da teoria sociol6gica no esclarecimento das quest6es de genera. 

19 



na interacc;iio e na troca de significados simb6licos. Refira-se a perspectiva de 
Mead (1934) e, mais tarde, a dos interaccionistas simb6licos, nomeadamente 
Goffman, que se referem a este processo enquanto constrm;ao do "eu" (seff) 

na rela<;3o com o outro. A criam;a interage, numa primeira etapa, com aqueles 
que lhe sao pr6ximos ("os outros significativos"), sendo capaz de se aperceber 

dos papeis por estes desempenhados e de os assumir (imitando). Mais tarde, a 
criarn;a adquire uma nova compreensao do outro, que j.i nao e um indivfduo 
particular, mas "o outro generalizado", ou seja, a organizai;ao <las atitudes 
daqueles que estiio inclufdos num mesmo processo social. A identificac;iio da 
criarn;a com este "outro", a constru<;.io de uma identidade social atraves de uma 
"abstrac<;iio de papfis", e o mecanismo central do processo de socializa<;3o. 
A corrente do interaccionismo simb6lico argumenta que os indivfduos dao 
sentido ao mundo usando os significados partilhados pelos membros da socie
dade a que pertencem e, quais actores em palco, representam um determinado 
papel. A tomada do papel do outro e uma componente determinante da sua 
Socializa\ao de meninos e meninas jcl que e atraves dela que adoptam e desen
volvem certos trai;os de personalidade considerados masculinos ou femininos, 
de acordo com expectativas sociais. 
Se as crian\aS desenvolvem as expectativas relativamente aos papeis sexuais e 
definem a sua pr6pria identidade sexnal a partir de situac;6es as quais assistem 
no quotidiano, salienta-se a importincia das mensagens recebidas atravfs de 
v:irios agentes de socializai;ao. De entre elas, destacam-se as mensagens comu
nicativas (visuais ou nao) veiculadas pelos mass media e, mais especificamente, 
devido ao tema deste trabalho, pela publicidade. Estas podem assumir-se como 
fornecedoras de padr6es de comportamento socialmente desejaveis para cada 

um dos sexos e de simbolos de feminilidade e de masculinidade que tenderiio 
a ser interiorizados como a norma feminina e a norma masculina, tornando-se 
parte da identidade de meninas e meninos6

• Naturalmente, a interioriza\ao de 
qualquer atitude, comportamento ou identidade par parte das crianc;as tera que
ser situada nas etapas de desenvolvimento das mesmas7

• 

Em sintese, a perspectiva interaccionista fornece um enquadramento em que 
os individuos agem em relai;ao as rnais variadas coisas, de acordo com os 
significados simb6licos que essas coisas rem para eles, e derivando esses signi
ficados da cultura em que os actores sociais se inserem. 0 mais interessante na 
perspectiva interaccionista simb6lica, em termos de constru\80 social de gfne
ro, e, coma refere Andersen (1997), o facto de o genera niio ser considerado 
coma uma essencia ou coma uma entidade fixada atraves da biologia ou dos 
papfis sociais. Pelo contrclrio, os significados de gfnero e as estruturas sociais 
de gfnero sao recriados pelos individuos sempre que estes agem de forma ti-

'T. Dietz (1998) afirma este fen6meno para o caso especifico dos jogos de video. 
7 Cf. S. Golombok e R. Fivush (1995) e ainda K. Durkin (1985: 115-121). 
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pica em termos de gfnero. Assim, o gfnero e quotidianamente reproduzido na 
interac,;ao do dia-a-dia, nao se afirmando a identidade sexual adquirida como 
algo produzido individualmente, mas antes criado e reproduzido na interac,;ao 
social, e existindo apenas na medida em que os actores agem em conformidade 
com as rela,;6es de genero culturalmente partilhadas. No entanto, e segundo 
Rakow, e importante nao perder de vista que "nao e o gfnero que determina 
o comportamento <las mulheres, mas e o nosso sistema de gfnero que coloca
algumas pessoas coma mulheres numa organiza�ao particular da vida social,
fazendo com que essa localiza,;ao pare,;a natural e o resultado da biologia e da
psicologia, e nao da cultura ou da politica" (1986: 24).
A constrw;ao cultural de dois sexos distintos e assimftricos serve coma prind
pio organizador que opera a v:lrios nfveis da vida dos individuos. "O gfnero
e simultaneamente algo que fazemos e algo com que pensamos, e ao mesmo
tempo um conjunto de pr:lticas sociais e um sistema de significados culturais.
As pr:lticas sociais - o «fazer» do gfnero - e os significados culturais - «pensar
o mundo» utilizando as categorias e experifncias de gfnero - constituem-nos
como homens e mulheres, organizados numa configura,;ao particular de rela
,;oes sociais" (idem: 21).
Nao ha, pois, duvidas (e as diversas teorias mostram-no) da centralidade da
cultura e <las expectativas sociais para a forma�ao da identidade sexual nos
individuos: "Desde o dia em que nascemos ate a nossa morte, somos confron
tados, no nosso quotidiano, com expectativas sociais relativas ao gfnero. Estas
expectativas sociais externas sao interiorizadas nos nossos auto-conceitos e
tornam-se identidades atraves <las quais experenciamos o mundo social" (An
dersen, 1997: 47).

Representa�iies sociais, estereotipos e identidade feminina 

Abordar a cultura e as expectativas culturais como centrais para a constrw;ao 
de identidades de genero implica a explora,;ao e a explicita,;ao das representa
�5es sociais ligadas a um e a outro gfnero. A no�ao de representai;ao social e 
conceptualizada e utilizada por diferentes ciencias sociais, com destaque para 
a Sociologia, a Antropologia e, claro est:l, a Psicologia Social. E curiosamente 
uma expressao utilizada tambem pelo senso comum e no vocabul::irio corrente 
dos media. 

Segundo Moscovici, as representa�5es sociais sao "sistemas de valores, de 
ideias e de pr:lticas" que estabelecem "uma ordem que permite aos indivfduos 
orientarem-se e dominar o seu ambiente social, facilitando, pois, a comunicai;ao 
entre os membros de uma comunidade ao procurar um c6digo para designar 
e classificar os diferentes aspectos do seu mundo e da sua hist6ria individual e 
de grupo" (citado por Semin, 1989: 243). 0 mesmo autor remete para outros 
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soci6logos marcantes que, de algum modo, contribuiram para a emergencia e 
esclarecimento do que siio as representa,6es sociais. Simmel (referido por Mos
covici, 1989) ve nas ideias ou nas representa\Oes sociais uma espfcie de opera
dor que permite cristalizar as aq:Oes redprocas entre uma soma de individuos 
e formar uma unidade superior (partido, igreja, etc.). Weber descrevia-as como 
um saber comum tendo o poder de antecipar e de prescrever o comportamento 
dos individuos, de os programar: "Assim, as representa\6es individuais tern por 
substrata a consciencia de cada um e as representa\5es colectivas da sociedade 
na sua totalidade" (Weber citado por Moscovici, 1989: 64 ). Em Durkheim, 
a representa\iO designava uma vasta classe de formas mentais (ciencias, reli
gi6es, mitos, espac;o, tempo), opini6es e saberes indistintos, tendo, de algum 
modo, um carclcter fixo, pois trata�se de um conceito, e tendo objectividade, 
porque e partilhada e reproduzida de maneira colectiva (1960). 
Em sintese, "as representa\6es sociais permitem-nos orientarmo-nos ao darem
-nos as interpretac;Oes particulares do mundo social e fisico" e "sao, antes de 
mais, pontos de referenda, elas fornecem uma posic;ao ou uma perspectiva a par
tir da qual um individuo ou um grupo observa e interpreta os acontecimentos, 
as situac;Oes, etc. Sobretudo, dao os pontos de referenda atraves dos quais uma 
pessoa comunica com o outro, permitindo�lhe situar-se a si pr6pria e situar o seu 
mundo" (Semin, 1989: 243). Outro dos tra,os essenciais da representa,iio social 
e a  ideia de simplifica,iio, da necessidade de reduzir a complexidade de um mun
do cheio de entidades iinicas e distintas, devido ii incapacidade humana de lidar 
com tal complexidade. Este e um dos pontos onde a no,iio de representa,iio so
cial intercepta de forma mais clara um outro conceito: o de estere6tipo social. 
Tal como as representac;Oes, os estere6tipos sao generaliza\6es, que nao rem 
em considerac;ao as diferen\as e varia\6es. No entanto, estas Ultimas dizem 
respeito especificamente a grupos sociais, nao se tratando j:i do "mundo social 
e fisico", ou de ideias abstractas, acontecimentos, etc., mas particularmente de 
grupos de individuos. Deste modo, "os estere6tipos sao generaliza\Oes acerca 
de grupos sociais - caracteristicas que sao atribuidas a todos os membros de 
um determinado grupo, sem terem em aten\80 as variac;Oes que existem entre 
os membros desse grupo. Os estere6tipos nao sao necessariamente baseados em 
experiencias directas das pessoas com membros do grupo estereotipado. Podem 
ser aprendidos atraves de outras pessoas ou dos media. A ausencia de conside
ra,iio das diferen,as dentro de um grupo estereotipado transforma os estere6ti
pos em «generalizac;Oes abusivas», e, como tal, eles sao sempre pelo menos um 
pouco distorcidos." (Babad, Elisha Y. et al. citados por Seiter, 1986: 15). 
Na sua obra, Public Opinion, de 1922, Lippmann (1965) afirma que os estere6-
tipos sao "imagens na nossa cabec;a" que usamos para apreender o mundo a 
nossa vol ta, de uma forma simplificada8

• Porfm, Lippman enfatiza nao apenas 

8 Segundo Seiter (1986), esta nrn;fo de economia de esfon;o, de simplifica�ao, a parre cognitiva da no�ii.o de 
estere6tipo, foi mantida pelos psic6logos soclais. 
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acontecimentos e situac;6es que os envolvem, ou seja, as representac;6es sociais 
do feminine. Deste modo, a identidade feminina ter:i tendfncia para ser uma 
incorporac;:'io de crenc;as face ao feminino, de representac;6es e de estere6tipos, 
uma vez que e criada numa sociedade que produz ideias e valores acerca do que 
significa ser mulher, logo, que cria expectativas e prescreve comportamentos 
socialmente aceites para o feminino. 
Joga-se, assim, o jogo da eterna perpetuac;:'io circular: as identidades silo cria
das tendo por base representa,;6es partilhadas e estere6tipos, e tern como resul
tado comportamentos das mulheres e representac;6es de si que v:'io de encontro 
e reforc;am aquelas representac;6es e estere6tipos. 
Se a identidade feminina e edificada socialmente e inscrita nas mulheres atraves 
do processo de socializac;:'io (e se este se baseia em concepc;6es de genera, que e, 
em si, construido e n:'io natural), pode afirmar-se que a identidade feminina n:'io 
diz respeito a uma essfncia do feminino (natural e imut:ivel), mas, pelo con
tr:irio, a uma construc;:'io cultural. A identidade feminina e assim, mas poderia 
perfeitamente ser de outra forma - porque o seu fundamento n:'io e natural, 
mas puramente social e cultural. 
E, entao, inevitavel a questao levantada por Butler (1990: 7): "Se o genera e 
construido, poderia ser construido de outra forma, ou esta construc;ao implica 
uma especie de determinismo social, encerrando a possibilidade de agencia
mento e transformac;:'io?". A pergunta tern sentido, nao apenas porque indirec
tamente afirma que o genero como constru,;ao pode impossibilitar mudan,;as 
(o que levaria a discussao para o campo da ac,;ao politica feminista), mas
porque p6e a hip6tese de outros cen:irios, de outras construc;6es de genero, de
outras identidades para as mulheres.
Camps (1998) afirma que a mulher foi, ao longo dos seculos, "um <lesses indi
viduos privados de identidades", ou melhor, "com uma Unica identidade: o ser
mulher" (idem: 75). Afirma-se a identidade feminina como nunca se real,;ou
a identidade masculina: "Da identidade masculina nunca se falou como algo
especifico ou digno de aten,;ao. 0 homem ( ... ) era o ser humano, pura e sim
plesmente" (idem: 78). Os homens nao foram nunca distinguidos por serem
homens, o que nao se passa com as mulheres. A identidade destas coincide com
o seu sexo e define-se pela especificidade de ser mulher.
Nao se pode, de qualquer modo e sem mais, ignorar que esta identidade femini
na existe enquanto construida, ja que a generalidade das mulheres se identifica
com a categoria "feminino" e age de acordo com as expectativas sociais face
a essa categoria. A identidade feminina pode, portanto, ser considerada um
"ideal normativo" e, no fundamental, um conjunto de ''pr:iticas reguladoras da
forma<;ao e da distin,;ao de genera" (Butler, 1990: 16), mais do que uma espe
cie de "essfncia" do feminino, constitulda por trac;os constantes, prevalecentes
e definidores das mulheres em geral. Enquanto ideal, a identidade convida it
conformidade com a norma, com modelos prescritivos, tendo consequfncias
para cada mulher.
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Modelos do feminino: permanencia e mudan�a 

Prop6e-se, neste momenta, que se explorem as concep,;6es tradicionais da mu
lher, as heran<;as culturais, e as representar;6es actuais do feminino, argumen
tando que as primeiras continuam, de algum modo, a enquadrar a mulher nas 
sociedades ocidentais contemporaneas. Tseelon defende que o retrato da mulher 
ocidental pode ser delineado atraves das ideias relacionadas com os mitos e relatos 
teol6gicos da primeira mulher, que se assemelham: Pandora - helenica -, Lilith - ju
daica - e Eva - crista. "Produzidas em diferentes religi6es e com sfculos de distclncia 

entre si, e representando apenas uma <las possfveis galerias de constrm;6es femini
nas em cada uma das respectivas culturas, estas vers6es do mito da origem da 
primeira mulher partilham, porem, algumas caracterfsticas" (1995: 8). 
Pandora articula as noi;i'ies de beleza e pecado. Ela estaria, de resto, destinada a 
pecar, uma vez que foi criada pelos deuses como castigo para os humanos (pelo 
roubo do fogo por Prometeu). E uma figura feminina que incorpora todos os 
dons e qualidades (destacando-se a beleza), porem, frivolidade e curiosidade 
determinam o seu destine. Segundo o mito, ela e incapaz de resistir a tenta,;iio 
de abrir uma caixa proibida; ao faze-lo, liberta todos os males da humanidade 
- doern;as e morte - enclausurando dentro da caixa a esperan�a, quando a
fecha. E a sua fraqueza de caracter que abre caminho a tudo o que e mau no
mundo dos humanos. Tseelon refere ainda Lilith, mulher da tradii;iio judaica,
cuja fun�ao e seduzir os homens que dormem sozinhos e estrangular recem
·nascidos. Como modelo do feminino para a cultura ocidental o seu papel niio
e de protagonismo, ao contrario do de Pandora e de Eva. Quanta a ultima, e a
narrativa biblica da criai;iio da mulher, o seu desempenho e tambem malefico.
No Jardim do Parafso, Eva e Adiio tinham tudo, mas era-lhes negado um fruto.
Eva sucumbe a tentai;iio da serpente, comendo a mai;ii e oferecendo-o a Adiio.
0 seu acto p6s fim a existencia paradisfaca e abriu caminho aos problemas
humanos ea mortalidade. E atraves dela que o pecado original e "sexualizado
e demonizado. A sua tentai;iio de comer o fruto proibido torna-se sedui;iio, e
a sedutora - a serpente - uma fusao demoniaca entre o mal e a sexualidade"
(idem: 11).
Nos tres mitos da primeira mulher, esta e apresentada como um ser que se
esconde por detr.is da ornamenta�ao, usando a sua beleza como vefculo para
levar os homens a destruii;iio ( caracterizai;iio que niio pode deixar de se reflectir
nas representai;6es actuais do que e ser mulher). Segundo Tseelon, "os trai;os
arquetfpicos da mulher codificados nas lendas de Pandora, Eva e Lilith enfor
mam, no Ocidente, as atitudes morais em rela�ao a mulher, em termos do seu
caracter e aparencia" (1995: 12).
No Ocidente, a lenda de Eva e das mais marcantes em termos de modelos tradi
cionais do feminino, uma vez que se trata de uma figura crista. Fornecendo um
discurso povoado de imagens justificadoras - mas apresentadas como naturais -,
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o Cristianismo disponibiliza as mulheres modelos de representa,iio que estas tern
tendencia a aceitar passivamente como naturais e nao como hist6rica e social
mente construidos. Sao, deste modo, fornecidos prot6tipos de comportamento
destinados as mulheres e a sociedade em geral face a ela e "existe uma grelha
que tende a fixar imagens proto tfpicas, isto e, modelos e padriies que balizam a
sna visiio <las mulheres e que lhes sao apresentados coma ideais dos quais elas se
devem aproximar" (Toldy, 1998: 27).
Podem ser identificados dais paradigmas do feminino que, ao longo do tempo,
enquadraram a percepqiio social <las mulheres, contribuindo para a cria,iio dos
seus modelos de auto-representa�iio. Estes paradigmas sio "encarnados,, por
duas mulheres centrais na tradi\8.o cat6lica, Eva e Maria, que curiosamente
possuem caracteristicas antag6nicas. De facto, estas figuras s:io tipos que se
destinam a funcionar de forma oposta para as mulheres, podendo ser perspec
tivadas a luz de um paralelo antitetico: Eva ligada ao pecado, ao demonfaco, a
desobedifncia e a ruptura com o divino; Maria, pelo contr.irio, assumindo-se
coma uma ''Nova Eva" e, par oposi��fo a primeira, relacionada com a virtude e
o divino (Toldy, 1998). Estar-se-a perante a habitual e actual antitese da virgem

e da prostituta?
Eva esta fortemente ligada aos mitos da Cria,ao e do Pecado Original, sendo
pois importante reflectir sabre algumas <las interpreta,oes e implica,oes possi
veis do discurso biblico. De facto, a hist6ria da Cria,iio e a hist6ria da Queda
( o Pecado Original) fornecem as bases para dois dos principais argumentos
da misoginia avan,ados por Trible (referido em Bal, 1987) e que aparecem de
forma explicita numa passagem da Carta de S. Paulo a Timoteo: a mulher foi
criada depois do homem e foi responsavel pelo pecado original - "Adao foi
formado primeiro e, depois Eva. Nao foi Adiio que foi seduzido, mas a mulher
e que, enganada, ocasionou a transgressao" (1 Tim. 2: 13-14).
A ordem da Cria,iio, primeiro Adiio e depois Eva, e central nos argumentos
teol6gicos que legitimam uma constru,ao social onde a mulher aparece sempre
depois do homem e em fun,iio das suas necessidades. 0 segundo argumento
teol6gico justificador da hierarquia sexual ea culpa de Eva pelo Pecado Origi
nal. Difunde-se niio s6 a ideia de que a mulher nao reflecte a imagem de Deus
na mesma medida que o homem (e um produto derivado e criado depois), mas
tambem a de que tera perdido a sua imagem divina coma resultado do Pecado
Original. 0 argumento da ordem da Cria,ao face a subordina,iio feminina e
suplantado pelo da mulher coma originadora do pecado. Fundamental e, por
tanto, o facto de Eva ter sucumbido as tenta�6es da serpente, comendo o fruto
proibido e oferecendo-o a Adiio.
Que implica,6es tera tido este tipo de discurso ao longo dos tempos? Podera
Eva corresponder a generalidade <las mulheres, havendo atribui,iio de carac
teristicas da primeira mulher a todo o genera feminino? Parece que sim, e que
a natureza essencialmente pecaminosa de Eva e, ainda hoje, atribufda as mu-
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possibilidade de viverem de acordo com aquele modelo ideal. Segundo Toldy, 
"o discurso de exaltac;clo de Maria por contraste com Eva estabelece a cisclo, 
niio apenas entre ela e Eva, mas entre ela e todas as mulheres, representadas 
em Eva" (1998: 41). 
S6 existe um modelo a seguir e e impossivel segui-lo. Veicula-se um padrao da
quilo que a mulher deveria ser, mas como poderia se-lo? Nesta dificil situa�ao 
de ambiguidade entre um ser concreto e um clever ser inatingivel, as mulheres 
a ca ham por se deixar conduzir e "docilizar", enclausuradas na sua imperfeii;ao 
face a Maria e aquilo que deveriam ser, e na sua herarn;a de pecado, legado 
de Eva e marca daquilo que s:io. Assim, cada mulher tera de viver com uma 
imagem de si sempre incompleta, sempre imperfeita, face a impossibilidade de 
fugir da sua natureza humana identificada com Eva e de ascender a natureza 
imaculada e virtuosa de Maria. 
Sem duvida, estes modelos tradicionais de mulher contribuem de forma mar
cante para a autoconcepc;:'io e identidade feminina nos nossos dias, apesar <las 
muitas mudarn;as na condic;ao feminina a que se tern assistido. Na opiniclo 
de Lipovetsky, "as furn;5es e os papeis antigos perpetuam-se, combinando-se 
de forma infdita com os papfis modernos", sendo a modernidade "tambfm 
aquilo que reconcilia o novo com o passado, aquilo que reconduz blocos de 
«tradi�ao» para o interior do mundo individualista" (2000: 11). Esta articu
lai;ao entre o antigo e o novo, entre tradii;ao e cultura contemporanea, no que 
ao feminino diz respeito, e partilhada por Passerini: "A figura feminina surge 
de facto na cultura de massas contempor.inea como potencial sujeito e coma 
objecto, utilizando tanto sugest6es provenientes dos estimulos libertadores po
liticos e sociais, quanta tradi�Oes e permanfncias de velhos estere6tipos sabre 
as mulheres no seio da cultura ocidental" (1995: 381). 
Mas o que existe de novo na mulher dos nossos dias? A que se refere a expressao 
"a nova mulher" (ou "a mulher moderna")? Que circunst.incias determinaram 
(ou determinam ainda) as mudani;as no estatuto e nos comportamentos das mu
lheres, na condii;ao feminina? Que alterai;6es se verificam, e em que dominios? 
Em primeiro lugar, e necess.irio refori;ar a ideia de que os avarn;os a este nivel 
niio aniquilam o processo social de distirn;ao entre os sexos (que ja se referiu). 
Lipovetsky afirma mesmo que "o advento da mulher-sujeito nao significa a 
aniquila�ao dos mecanismos de diferencia,ao social dos sexos. A medida que 
se amplificam as exigencias de liberdade e de igualdade, a divisao dos sexos 
surge reorganizada, reactualizada sob novos tra,os" (2000: 10). Ha, pois, e na 
opiniao do autor, uma actualizac;ao da distini;iio feminino/masculino, ainda que 
sob uma nova capa, e uma continuidade relativa dos papfis de sexo, que nos 
deve levar a reflectir acerca da "invariancia" do feminino. 
No entanto, e apesar das assimetrias persistirem, as mudani;as ocorridas no 
estatuto politico, social e cultural da mulher, especialmente nos ultimos 50 
anos, devem ser exploradas, no sentido em que oferecem as mulheres a pos-
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nomeadamente a contracep\iio, que contribuiu para o desenvolvimento de uma 
sexualidade mais livre, e nao necessariamente no contexto do casamento. Mas 
ha mais: os costumes femininos emancipados jc:l nao sao alvo de desprezo, os 
sonhos femininos jc:l nao se concentram exclusivamente no amor, as mulheres 
tornam-se menos tolerantes para com as infidelidades dos seus parceiros, os 
homens deixam de exigir virgindade (Lipovetsky, 2000). 
A partir da decada de 40, o cinema poe em cena novas atitudes femininas que 
revertem o esquema tradicional de sedu,iio, por exemplo, ser a mulher a tomar 
a iniciativa, a ter um papel activo na aproxima\iiO amorosa e sexual face ao 
parceiro. Contribui,iio assinalavel e tambem a das revistas femininas (que se
riio abordadas posteriormente) no sentido de desculpabilizar e ate de incentivar 
a mulher que da o primeiro passo. 
Tais altera,oes niio podem, como de resto ja foi afirmado, ser separadas das ati
tudes face aos homens e dos comportamentos dos pr6prios homens. As mulhe
res come\am a elogiar, cada vez mais, a aparCncia masculina e a  valorizc:1-la. Os 
homens parecem, por seu !ado, estar cansados da eterna posi,iio de predador 
(Lipovetsky refere-se a um "Don Juan Fatigado" [2000: 53]), o que leva a al
tera,iies da rela,iio com a sedu,iio, difundindo-se a ideia de que a persegui,iio 
masculina se tornou mais rara: "A cultura masculina da conquista entrou num 
ciclo de recessiio tendencial: a semelhan,a de outros her6is modernos, Don 
Juan sofre de uma enorme fadiga" (idem: 54). 

Simultaneamente, afirmam-se tendfncias como a do homem terno e "doce" 
(ate "feminino") e a  da emancipac;ao sexual feminina, que liberta as mulheres 
na direc,iio de uma maior acessibilidade como parceiras sexuais (niio sem que 
esta Ultima tendCncia represente, de algum modo, uma carga amea\adora para 
os homens). No entanto, a aparente crise da masculinidade esta longe de cons
tituir um fen6meno social de massas e "a desvaloriza\ao das condutas machis
tas e a nova independCncia das mulheres nao originaram de forma nenhuma 

uma fragiliza,iio extrema da identidade viril" (Lipovetsky, 2000: 55). Apesar 
de tudo, permanece entao a assimetria de papfis: "No feminine, a sedu\ao 
apoia-se , essencialmente, na aparencia e nas estratfgias de valoriza\iio estftica. 
No masculino, a paleta dos meios e mais ampla: a posi\iio social, o poder, o 
dinheiro, o prestfgio, a notoriedade e o humor podem funcionar como instru
mentos de sedu,iio" (idem: 59). Por outro !ado, a valoriza,iio da sexualidade 
e a nova atitude de aceita\ao do desejo feminino "sao acompanhados por uma 
pressiio normativa em pro! da conjugalidade e dos modelos de aparencia, inspi
rados por estrelas e manequins, moldados pelos concursos de beleza e obceca
dos pela esbelteza. Simultaneamente, entre as defini,oes visuais da feminilidade 
moderna impoe-se a da dona de casa profissional, rainha do lar e consumidora 
avisada. A publicidade vende-lhe objectos mas tambem representa,iies de si 
pr6pria, muito pr6ximas, apesar de actualizadas, de modelos antigos" (Thf
baud, 1995: 11). 
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2. Modus de pensar o feminino:

a persistencia da aparencia, da beleza e do corpo

Genteel women are, literally speaking, slaves to their bodies, and glory 

in their subjection, ... women are everywhere in this deplorable state ... 
Taught from their infancy that beauty is woman's sceptre, the mind 

shapes itself to the body, and, roaming round its gilt cage, only seeks to 

adorn its prison. 

Marv Wollstonecraft 

Aparencia no feminino: o olhar do outro ea mulher vigiada 

Para a mulher, a aparencia e o corpo parecem assumir uma importancia nas 
rela,oes sociais e na sua autopercep,ao sem paralelo no homem. Apesar de nao 
haver nada de fisicamente inerente a mulher que torne a sua aparencia, o seu 
"eu" visual, tiio fundamental para a interac<;iio social, pri:lticas e residuos cultu
rais sedimentados codificam e enformam as concep,oes do feminino, real,ando 
a importancia vital daquilo que a mulher da a ver de si: "Espera-se que ela 
encarne uma «intemporal» fantasia cultural, mas ela niio e naturalmente mais 
atraente que o homem" (Tseelon, 1995: 79). Barthel vai mais longe, afirmando 
que "o conteudo da sua vida deriva da aparencia" (1988: 60) e que uma mu
dan,a nesta ultima determina seguramente profundas altera,oes na primeira. 
Este e um ponto fundamental, uma vez que culturalmente o sexo feminino 
esta mais predisposto para uma preocupa�ao com a aparfncia. E esta a ideia 
defendida por Berger, ao afirmar que "a aparencia social da mulher e de uma 
especie diferente da do homem" (s/d: 49). Por outro !ado, ela e entendida coma 
alga natural para a mulher e coma fazendo parte da sua identidade: "A apa
rfncia, para uma mulher, e tao intrinseca a sua pessoa que os homens tendem 
a consider8.-la uma emanai;ao pessoal, uma espf:cie de calor, um aroma ou uma 
aura" (idem: SO).

Segundo Tseelon (1995), a aparencia (e disciplina sociocultural que a enforma) 
nao s6 define a posi,ao social da mulher, coma influencia tambem aquilo que 
ela acaba por pensar de si pr6pria e o modo como se apresenta. A autora apon
ta ainda para um curioso paradoxo: a existfncia feminina e fisicamente visivel, 
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apesar de ser socialmente invisfvel, constituindo-se a mulher coma espectclculo 
visual e como objecto do olhar. 
Esta visibilidade e interiorizada coma um trac;a constante do "eu" feminino, 
uma vez que a torna permanentemente autoconsciente do seu corpo e da sua 
aparencia face ao outro. A questiio da autoconsciencia e da projec<;iio do eu pode 
ser analisada do ponto de vista da interioriza<;iio de atitudes e comportamentos 
socialmente desejaveis para um determinado papel. Para a mulher, pode tentar
-se perceber de que forma a interaci;:io com o outro, mais especificamente com 
o olhar do outro, contribuiu para uma autoconsciencia e auto-apresentai;:io que
tern como referencia uma performance social baseada na beleza e no corpo.
0 olhar do outro, essencialmente o olhar masculino, e crucial para a constru
<;iio do eu visual feminino. Referindo-se ao trabalho de Rubens, Rosengarten
afirma que "o maior elogio da beleza feminina e identificado com o olho mas
culino" (1988: 217). Os c6digos representacionais patrilineares apostam na
distin,iio homem/activo e mulher/passiva. 0 homem/sujeito/espectador olha
(faz), a mulher/objecto/espectaculo e olhada (e).
Segundo Bourdieu, "ser, quando se trata da mulher, e ( ... ) ser percepcionada10

, 

e percepcionada pelo olhar masculino ou pelo olhar de alguem habilitado pelas
categorias masculinas" (1998: 106). Face a mulher (o visive!), o olhar masculino
sera o invisfvel; o homem adaptara apenas a pasii;:io de observador. Porem, o
"invisfvel", o masculine, n:io surge aqui coma passive, ignorado ou desprovido
de poder. Pelo contrario, ele e a fonte do olhar, aquele que olha constantemente
sem ser olhado e que adquire, logo, uma posi<;iio de for,a. E o olhar discipli
nador: "E o facto de ser constantemente vista, de ser sempre susceptfvel de ser
visto, que mantem o individuo disciplinado na sua sujei,iio" (Foucault, 1975:
187). Tendo por base este olhar, a mulher coma consciencia da sua fun,iio de
objecto do olhar masculino e age de acordo com esse papel.
Segundo Goffman (1993), de acordo com o principio das regi6es, o actor tern a
capacidade de controlar a informa,iio que e mostrada a audiencia. Assim, nos
bastidores, uma regi:io privada, a rnulher paderia esperar controlar o acesso
a um conjunto de dados sobre si pr6pria quando esta perante os outros. No
entanto, uma vez que muita informai;aa pade ser directamente percepcionada a
partir do seu corpo e do seu comportamento ffsico, ela dificilmente conseguir.i
sair de cena e fazer valer o direito de n:io ser constantemente observada, ana
lisada e avaliada. Tseelon argurnenta que "as mulheres estiio sempre em palco ,
sempre observadas, sempre visfveis: n:ia disp6em de uma regiao de bastidores,
literal ou simbolicamente" (1995: 74). Literalmente, porque os homens violam
as suas reservas de informa,iio a partir do olhar e dos comentarios. Simboli
camente, porque, coma se referiu, ela sente-se continuamente num palco, em
actuac;:io para uma plateia masculina: "Uma mulher tern que tomar conta de si

10 "Per�u", no texto original. 
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de uma certa identidade, como urna actividade de coopera�iio entre actor e 
audiencia. Na mulher, a beleza e um dos tra,os centrais da identidade que ela 
redama. No entanto, esta identidade s6 e percepcionada como real quando 
sustentada pela pr6pria performance, sendo, por isso, exigido grande esfor,o a 
rnulher para estar "8 altura do papeP' e nunca ser vista como n:io atraente. 
A beleza pode ainda funcionar como significante de bondade ou riqueza in
terior. V arias analises foram realizadas no cam po da rela,ao Belo/Born. Uma 
grande parte das condus6es parece atestar que aos indivfduos fisicamente 
atraentes siio atribufdas caracterfsticas ligadas a beleza espiritual. A literatura 
infantil e os desenhos anirnados fornecem-nos igualmente pistas riqufssimas 
para percebermos corno e que os indivfduos, praticamente desde que nascem, 
adquirem uma predisposi,ao para opor a herofna/bonita/boa a vila/feia/ma. 
Veja-se, por exernplo, a Cinderela, a bela herofna que enfrenta as suas irmiis, 
as feias vii.is. 
A no,ao de beleza como atributo feminino que as mulheres possuem ou devem 
possuir tern sido alvo de crfticas, niio apenas no que diz respeito aos seus aspec
tos nocivos, mas tarnbern porque a beleza n:io e algo universal ou imut:ivel, e 
muito menos algo intrinsecarnente ligado ao ferninino. 0 belo sexo nem sempre 
foi o ferninino (f:, pois, historicarnente localiz:ivel), e n:io o e, ainda hoje, em to
das as sociedades. Perspectiva-se ent.io, neste trabalho, a beleza como uma ca
racterfstica atribufda socialmente ao feminino, j:i que, como foi referido acima, 
n:io ha nada de inerente as rnulheres, de biol6gico, que torne a sua aparfncia 
ffsica ou a sua beleza mais relevante do que a dos homens. 
A beleza e, no entanto, urna das caracterfsticas rnais marcantes no modo de 
pensar a mulher em termos do que ela e e do que deve ser. Do ponto de vista das 
expectativas sociais, do estatuto das mulheres e da sua vida quotidiana, ser bela 
ou n:io o ser tern consequfncias. E, ent.io, central explorar a beleza enquanto 
modo de pensar o feminine, enquanto enformadora da no,ao de mulher. 
A beleza esta, de facto, associada ao feminino: "As imagens mostram-no, os 
cornportarnentos provam-no e as expectativas confirrnam-no: a beleza n:io 
possui o mesmo valor no masculine e no feminine"; "as fotografias de moda, 
os institutos, os concursos de beleza e os produtos de cosrnf:tica n.io cessarn de 
recriar o prirnado da beleza feminina, de reproduzir a irnportclncia do parecer 
na identidade feminina" (Lipovetsky, 2000: 97). Segundo Lipovetsky, afirma-se 
um estatuto privilegiado da beleza na mulher e uma identifica,ao desta com o 
"belo sexo". A pr6pria feminilidade baseia-se no atributo beleza, ja que quanto 
mais bonita for a mulher mais percepcionada ela e como ferninina, o que nao 
se passa com os homens (a masculinidade nao existe em fun,ao da beleza do 
hornem). Estci-se, assim, no domfnio das expectativas sociais e do valor de que 
se reveste a beleza, que n:io s:io equivalentes no feminino e no masculino. 
No entanto, argumenta-se aqui que n:io existe uma rela�:io necessclria entre 
feminine e beleza e que esta n:io e uma caracterfstica universal e objectiva. Para 
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nas forma<;Oes sociais primitivas ser-se mulher, a identidade feminina, niio tern 
essencialmente que ver com o sexo anat6mico, com virgindade ou casamento, 
mas fundamentalmente com a fecundidade1 1, e enquanto o estatuto da mulher 
se relacionou com a fecundidade, a beleza niio pOde ser vista coma uma pro
priedade exclusiva do feminino. 
A partir da Antiguidade Grega, e depois da Romana, diversos textos fazem 
referencia a praticas de beleza femininas. Apesar de isto niio significar ainda 
uma cultura do belo sexo, fala-se ja do embelezamento feminino. Mas "para 

que surgisse a idolatria do belo sexo, foi precise - condi<;iio necess3ria mas 
certamente niio suficiente - que emergisse a divisiio entre classes ricas e classes 
pobres, classes nobres e classes trabalhadoras, com o correspondente apareci
mento de uma categoria de mulheres isentas do trabalho" (Lipovetsky, 2000: 
103), ou seja, foram necessarias mulheres libertas do trabalho produtivo. Sao 
estas novas condi<;Oes que permitem associar a feminilidade as pr3ticas de be
leza. Revelam-se, desta forma, os elos que unem o culto da beleza feminina a 
valores aristocr3ticos, sendo a beleza considerada incompativel com o trabalho 
feminino. 

Na sua sfntese hist6rica do "belo sexo", Lipovetsky localiza a tendencia de as
socia<;iio da mulher it beleza (nao acontecendo o mesmo com o homem) apenas 
no Renascimento, afirmando que s6 a partir dos seculos XV e XVI a mulher 
e considerada a suprema encarna<;iio da beleza, havendo um "reconhecimen
to explfcito e «teorizado» da superioridade estftica do feminine, glorifica<;iio 
hiperb6lica dos seus atributos fisicos e espirituais" (2000: 109). Ate entiio, a 
mulher tinha sido considerada arma do Diabo e s6 a partir deste periodo, nos 
meios letrados e aristocr3ticos, e finalmente consagrada como uma emana<;iio 
da beleza divina e elevada ao nfvel de anjo superior ao homem, tanto pela sua 
beleza como pela sua virtude. Instaura-se, nos sfculos XV e XVI, "um processo 
excepcional de dignifica<;ao da aparencia feminina e de celebra<;iio da sua su
premacia estetica de que somos herdeiros directos" (idem: 110). 0 Humanismo 
do Renascimento e acompanhado por um novo significado da beleza feminina, 
por oposi<;iio a sataniza<;iio anterior, e a beleza e considerada um meio para a 
eleva<;iio ate Deus (a mulher bela e a mulher divina). 
Porem, o que e mais relevante na l6gica do belo sexo e que ela deriva de uma 

mentalidade assente na dissemelhan<;a radical entre os dois sexos e nos este
re6tipos gerados a volta dos mesmos: os homens sao associados a for<;a, ao 
espfrito e a razao, enquanto que as mulheres sao identificadas com a fraqueza 
de espfrito, a beleza e o corpo. 
Retomando a questiio do surgimento do belo sexo, a revolu<;iio industrial e 
um marco hist6rico essencial na instaura<;iio do mito da beleza feminina. Wolf 
(1992) afirma que o mito floresce quando os constrangimentos materiais dei-

11 Cf. Fram;:oise Heritier (1996). 
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de atraci;ao fatal exercida pela mulher. Em todas elas, esta inscrita a marca da 
mulher que, directa ou indirectamente, utiliza deliberadamente o seu corpo 
para atingir objectivos. 0 que Bordo pretende e demonstrar o contfnuo poder 
hist6rico de certas imagens culturais e de uma ideologia, ao qual mulheres mas 
tambem homens sao vulner.iveis. Tais representac;6es ideol6gicas sao interiori

zadas e levam, nao raras vezes, a situa<;5es graves, como as de assfdio masculi

no ou de culpabilizai;ao feminina em casos, por exemplo, de violai;ao. 
A dualidade espfrito/corpo tern sido uma <las mais poderosas no que diz respeito 

ao gfnero e est:i intimamente relacionada a uma outra: actividade/passividade. 
Assim, resta ao corpo feminino a associac;iio com a passividade, enquanto que 
ao masculine est.i reservado o lugar de espfrito activo. Adicionalmente, h.i que 

referir a oposic;iio natureza/cultura, sendo que o corpo (e, neste caso, o femini
no) esta relacionado com a natureza (com aquilo que e do ambito da biologia) e 
o espirito (o masculine) com a cultura. Desta forma, o corpo feminino, porque

natural, e concebido como historicamente estclvel e imutclvel.

No entanto, o corpo feminino e tudo menos unicamente biol6gico ou natu
ral. As feministas tem-se insurgido, alias, contra a ideia deste corpo (Bordo,
1993), ja que a biologia serve de fundamento ideol6gico para a inferiorizai;ao
do feminine, mas n3o esconde o facto de socialmente a diferern;a entre corpos
feminines e masculinos ser culturalmente estabelecida.
Lorber (1998) afirma que, ate ao seculo XVII, os fil6sofos e cientistas ocidentais

acreditavam que s6 havia um sexo e que os 6rg3os genitais femininos internos

eram o inverse dos masculinos. Todavia, actualmente, o pensamento ocidental
ve os corpos femininos e masculinos como tao distintos, a ponto de quase pa

recer que se trata de duas espfries diferentes. Segundo a autora, homens e mu

lheres comec;am a ser vistos como muito distintos e estas diferenc;as anat6micas
destinavam as mulheres a uma vida social muito distante da dos homens. Desde
o sfculo XIX, que se sabe que as criarn;as podem nascer com 6rg3os genitais

ambiguos e que, nestes casos, a definic;3o do sexo e quase arbitrclria. Ainda
assim, nas sociedades ocidentais vemos dois sexos discretos e dois gfneros

distintos porque a nossa sociedade e construfda tendo por base duas classes de
pessoas: homens e mulheres (Lorber, 1998). A perspectiva da autora pretende
ir "para alfm das abordagens feministas aceites de que o gfnero e uma camada

cultural que modifica as diferenc;as sexuais fisiol6gicas", afirmando: "O que eu
estou a argumentar e que os corpos diferem fisicamente de muitas formas, mas
estes sao completamente transformados pelas prclticas sociais de modo a encai

xarem nas categorias salientes de uma sociedade, as mais penetrantes das quais
s3o «feminino» e «masculino» e «mulher» e «homem»,, (idem: 13).
Nao estcl aqui em causa a negac;ao <las 6bvias diferenc;as anat6micas entre ho

mens e mulheres, porfm, n3o pode ser ignorado que, a este respeito, nao exis
tem categorias puras. 0 "masculino" e o "feminino" articulam genes, anato
mia, identidade, comportamento, etc., apesar de serem construidos socialmente
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mulher de 50 anos niio deve nunca aparentar ta! idade mas consideravelmente 
menos); isto altera a percepi;iio das mulheres do que ea aparencia de uma mulher 
de 50 anos e tern profundas consequencias na sua auto-estima. Por outro lado, a 
obediencia a obrigatoriedade de possuir um corpo jovem p6e a questiio do bem
-estar psicol6gico das mulheres, em geral, ja que todas elas estiio envolvidas no 
processo de envelhecimento, no seio de uma sociedade que o rejeita. Dinnerstein 
e Weitz perguntam: "Como lidar com um corpo que envelhece, numa cultura na 
qua! envelhecer desafia as noi;6es aceitaveis de feminilidade?" (1998: 189). 
A segunda ordem que implica obediencia em termos de corpo material feminino 
e a magreza. Sabe-se que as mulheres obesas sao, muitas vezes, discriminadas no 
trabalho e vistas coma seres "deformados", raramente consideradas femininas 
pelos outros e frequentemente vistas coma "aberrai;6es" e seres desprovidos de 
bem-estar sexual e afectivo. Tern sido bastante estudado o facto de as mulheres 
serem mais tiranizadas pelo ideal actual da magreza do que os homens, ta! como 
tern sido pelos ideais de beleza em geral. Repare-se, por exemplo, que e mais 
importante para os homens do que para as mulheres que o parceiro seja magro, 
dai que magreza seja um ideal especifico da atraci;iio feminina (Wolf, 1993). 
As interpreta�6es relativas ao modo coma as mulheres entendem esta persegui
i;ao do ideal de magreza sao, como ji:1 se referiu, diversas. Houve uma mudani;a 
acentuada, desde os anos 60, daquilo que se considera um corpo feminino em 
termos de dimens6es. 0 estilo alongado e magro, de seios pequenos, ancas 
estreitas ( quase andr6gino ), pode ser entendido tanto como uma conteni;iio do 
desejo feminino (associado ao a petite, a sexualidade, as emoi;6es) como uma li
bertai;ao de um destino domestico e de reprodrn;iio (ligado ao corpo de formas 
redondas) (Wolf, 1993). A magreza feminina encerra, pois, um leque alargado 
de significados, por vezes contradit6rios, como sejam, por um lado, a negai;ao 
de um espa,o social da mulher e uma associai;iio a fraqueza (o sexo fraco), por 
outro, a autonomia e libertai;ao de um corpo identificado com a maternidade e 
a capacidade de moldar o seu pr6prio corpo. 
De qualquer forma, apesar da diversidade de significados que podemos atribuir 
els caracterfsticas prescritas como femininas para os corpos <las mulheres e in
dependentemente das interpretai;6es particulares de cada mulher face ao ideal 
prescrito, "ao longo da hist6ria, as ideias acerca dos corpos das mulheres tern 
afectado de forma significativa as estruturas dentro das quais as mulheres vi
vem. Apenas olhando para as experiencias «incorporadas» pelas mulheres, as
sim como para a forma como essas experiencias siio socialmente construidas, se 
pode realmente compreender as vidas das mulheres, a sua posii;ao na sociedade 
e as suas capacidades de resistencia contra esta posi,ao" (Weitz, 1998a: 10). 
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de destaque na divulga,ao de representa,6es sociais e estere6tipos acerca do 
feminine. No entanto, e importante que ni'io se tomem a cultura massificada e 
a cultura dita popular num sentido demasiado estrito e que ni'io se considerem 
apenas jornais, estac;Oes de televis:io, r.idios, Internet ... E vital ter em conta ma
nifestac;6es como o cinema, as artes visuais, a literatura, a fotografia, etc. 
Diferentes, e muitas vezes contradit6rios, modelos de mulher si'io transmitidos 
nos vclrios media ( desde os artigos que lemos num dicl.rio, ate aos outdoors, 

passando pelo design grafico e pela fotografia). Todos estes meios e mensagens 
par eles disponibilizados contribuem para a cria,iio de um imaginario social 
relative ao feminine, indo mais ou menos de encontro as representac;6es mais 
hegem6nicas. Todavia, em alguns destes contextos de produ,iio de feminilida
de tem-se assistido a crfticas, a debates e a produ,ao de textos que procuram 
subverter aquelas representa,oes ( a literatura feminista e a arte dita feminina 
siio bans exemplos). 
Frequentemente, tern sido discutida a questiio da invisibilidade da mulher nas 
representac;6es dos media. No entanto, o pr6prio movimento feminista tern 
reconhecido que as mulheres sao representadas e tornadas visfveis quotidiana
mente na cultura dominante, mas a sua preocupac;ao e a de analisar e descons
truir o modo como essas representac;6es produzem e despertam significados e 
fazem circular ideologias. 
Os diversos textos culturais, difundidos de forma mais ou menos alargada, 
siio entendidos coma organizadores de todo um imaginario ligado a mulher, 
afirmando-se, por isso, como um campo incontorn.ivel, quando se trata de 
questionar rela,6es de poder e de combater mecanismos de perpetua,ao da 
dominac;ao masculina. Entende-se que estas representac;6es contribuem para a 
sedimentac;ao e legitimac;ao de pr.iticas sociais concretas por terem a capacida
de de dar a ver um mundo social, do qua! elas pr6prias emergem, e que, em si, 
funciona de acordo com aqueles mecanismos. 
0 movimento das mulheres, desde a sua reemergfncia nos anos 60 no oci
dente, sempre se envolveu na contestac;ao dos discursos acerca das mulheres, 
tornando-os tema de luta, de discussao e de analise e desenvolvendo um corpo 
de textos relativos a critica da representa,iio da mulher nos diferentes meios. 
A publicidade, as belas-artes, a fotografia, o cinema, as revistas femininas, a 
televisao, enquanto contextos de produ,iio de feminilidade, colocam a questiio 
de compreender coma eles pr6prios trabalham para definir o que se entende 
como "feminino" e como poderiio ser alterados, de modo a permitir a explo
rac;ao de novas formas atravfs das quais a mulher possa produzir e assumir o 
controlo das suas pr6prias representac;6es e dos textos culturais acerca de si. 
Este objectivo procura fazer face a rela,iio de ambiguidade que se entende que 
as mulheres mantem com as variadas representa,6es de mulheres: frequente
mente representadas, o seu papel de produtoras e leitoras raramente e tido em 
considera,iio. 
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Todavia, no perfodo entre as guerras, quando a for,a de trabalho masculino 
regressa, elas voltam a centrar-se no domfnio do domfstico e da beleza: "A 
imprensa feminina impulsiona uma diniimica activista ao glorificar a utilizai;ao 
de cosmfticos e ao encorajar as mulheres a fazerem tudo o que for necess.irio 
para aumentarem o seu charme" (Lipovetsky, 2000: 159). 
Nos anos 40, por causa da Segunda Guerra Mundial, surge um renovado foco 
de interesse no trabalho feminino do esfor,o de guerra. No entanto, e apesar 
de as mulheres estarem a realizar trabalhos masculinos, ha ainda assim uma 
tentativa de que se mantenham "femininas"; os anU.ncios procuram preservar 

uma imagem feminina socialmente aceitclvel para as trabalhadoras de guerra 

(Wolf, 1992). Segundo Wolf, os pr6prios artigos centram-se na necessidade de 
as mulheres manterem o seu coeficiente de feminilidade, niio fossem elas liber
tarem-se da leitura das revistas femininas ao perderem parte da necessidade de 
serem femininas. 

De facto, existe uma forte liga,iio entre o mito da beleza e a evolu,iio das revis
tas femininas, ou, se se preferir, a maneira de Lipovetsky (2000), entre o culto 
do belo sexo e estas publica,6es. Na opiniiio do autor, o momento democratico 
do belo sexo niio se liga apenas a produ,iio e consumo de massas de produtos 
de beleza, mas tambem e acompanhado de um nova sistema de comunicai;ao e 
promrn;ao das normas estfticas - a imprensa feminina e a pedra angular deste 
sistema. Com a expansao da imprensa feminina de grande tiragem surge uma 

nova maneira de falar da aparencia feminina. As revistas femininas e publici
dade exaltam a utiliza,iio de produtos cosmeticos por todas as mulheres. E o 
surgimento de uma nova ret6rica que conjuga beleza e consumo. A isto acresce 
um trabalho de encena\ilO dos discursos, uma apresenta\ilO estetica do texto e 
das imagens: na imprensa feminina "tanto o contelldo como a forma exaltam a 
beleza e as mensagens, tal coma as imagens, fortalecem a defini\ilo do feminino 
como genero reservado a beleza" (Lipovetsky, 2000: 152). 
Quando este soci6logo refere um novo sistema de comunica\ilo e promo\ilo 
das normas esteticas, aponta o facto de a cultura confidencial dos sussurros en
tre miies e filhas e entre amigas, ter sido destruida pela imprensa feminina. Aos 
truques trocados em confidencia entre mulheres sucederam-se as rubricas, as 
publi-reportagens, as exposi\6es de marcas, uma comunica\ilO de massas direc

ta e recreativa. No entanto, uma boa parte dos artigos e da publicidade e cons
truida num tom que procura reproduzir os conselhos e truques de beleza desde 
sempre trocados entre as mulheres, especialmente os que reflectem a rela\ilo mae 
/filha. A este prop6sito e relevante a analise de Barthel (1988), num capitulo da 
sua obra referente as "Vozes de Autoridade" presentes na publicidade dirigida 
3s mulheres. Na sua perspectiva, a beleza fala a v.irias vozes, entre as quais a 
do conhecimento feminino, que se baseia na proximidade da rela,iio miie/filha. 
lsto pode acontecer nos amincios atraves de uma voz maternal implicita ou do 
aparecimento de alguem que desempenha explicitamente o papel de uma miie. 
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co" (Buitoni, 1986: 63). Quanto a conflitos entre a componente editorial e a 
componente publicit.iria destas revistas, e curioso o facto referido por Buitoni 
(1986) de a revista americana Ms. (fundada nos anos 60 e dirigida por uma 
feminista, Gloria Steinem) ter recusado, durante muitos anos, a publicidade de 
produtos exclusivamente femininos. 0 que entao estava em causa ainda hoje 
se mantfm: as perigosas ligai;Oes entre anunciantes de produtos femininos ( de 
entre os quais se destacam os da indllstria cosmetica) e jornalistas, ou melhor, o 
conflito entre o que e publicidade para mulheres e artigos dirigidos as mulheres. 
Coloca-se o problema de saber como e que convivem, por vezes !ado a !ado (ou 
na mesma p:igina), por exemplo, artigos sobre cuidados de beleza e an(mcios 
de produtos de beleza. 
A imprensa feminina e extremamente vulner.ivel as press6es dos anunciantes, 
uma vez que e um dos sectores que mais depende dos lucros publicitarios. No 
seu artigo "Advertising and the Media: The Case of Women's Magazines", 
Earnshaw (1984) examina as implica,oes dos lucros da publicidade na indus
tria <las revistas femininas, concluindo que tal dependencia tern dois efeitos 
principais no contelldo das revistas: uma "pressiio sobre os editores para que 
produzam publica<;oes que atraiam as cada vez mais segmentadas audiencias 
que os publicitarios desejam atingir"; e uma "pressiio adicional sobre os jorna
listas para que fornec;am um ambiente adequado e, ate certo ponto, persuasivo 
( ... ) para a venda dos produtos dos anunciantes" (1984: 411). Isto implica que 
os pr6prios funcionarios <las revistas estejam conscientes de que tern dois pll
blicos aos quais tern de agradar: os leitores e os anunciantes. 
Wolf (1992) afirma que a imprensa feminina e fortemente censurada, nos seus 
contelldos, atraves dos silencios dos editores face as determinac;6es e press6es 
dos anunciantes e a temas que niio lhes interessam. Gloria Steinem afirma que 
e muito dificil "convencer os anunciantes de que as mulheres olham para os 
anuncios de champo sem que estes sejam acompanhados de artigos sobre como 
lavar o cabelo, tal como os homens olham para os anuncios de produtos de 
barbear sem artigos sobre como se barbear" (citada por Wolf, 1992: 81). 
De facto, a vinculac;iio entre consurno e imprensa feminina e mais marcante do 
que noutras publicac;6es, e isto por v.irias raz6es que podem ser exploradas. 
Nao se esquec;a que a mulher e considerada consumidora par excelencia, sobre 
os seus ombros recaindo, no contexto familiar, a tarefa de fazer as compras para 
a casa, para os filhos e para o marido: "O processo de consumo ainda e um 
trabalho de mulher" (Barthel, 1988: 7). Esta e, apesar de tudo, uma tendencia 
que tern vindo a enfraquecer: o hornern aparece cada vez mais nos anllncios de 
produtos anteriormente dirigidos apenas a consumidoras, coma os detergentes; 
por outro lado, devido a alterac;Oes na pr6pria constituic;iio familiar, existem 
cada vez mais homens tiio consurnidores quanto as mulheres - aqueles que 
vivem sozinhos ou com elementos do mesmo sexo e que rem, tal como as mu
lheres nos lares tradicionais, de adquirir detergentes, produtos culin.irios, etc. 
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de que "uma nova ideologia era neceSs:iria para obrigar ao mesmo consumis
mo inseguro; essa ideologia tinha que ser, ao contr::irio da «Mistica Feminina», 
uma neurose do tamanho de uma pasta que a mulher pudesse levar consigo 
para o emprego" (Wolf, 1992: 66). 
Wolf refere-se a Betty Friedan, no sen livro The Feminine Mystique, que ques
tiona porque e que nunca disseram as mulheres que a fuu,iio primordial da
quelas que aspiram a ser beldades e, na realidade, comprarem produtos para o 
corpo. Segundo a aurora, "de algum modo, algures, alguem deve ter percebido 
que elas comprariam mais se fossem mantidas a detestarem-se, a falharem, 
famintas e num estado sexualmente inseguro de aspirantes a beldades" (1992: 
66). Relativamente ao mito da beleza, actualmente tao ligado ao consumo e aos 
amincios nas revistas femininas, Wolf afirma que aquele, "na sua forma moder
na, emergiu para tomar o lugar da «Mistica Feminina», para salvar as revistas 
do descalabro econ6mico decorrente da revolu,iio das mulheres" (ibidem). 

No que diz respeito .ls revistas femininas e ao consumo das mesmas, nos anos 60, 
questionou-se se as mulheres emancipadas continuariam a ler revistas femininas 
(o facto e que, entre 1965 e 1981, as vendas das revistas femininas decresceram
em quase 150 milh6es de c6pias no Reino Unido [Wolf, 1992]). Os editores das
revistas femininas conseguirarn prever que o seu tradicional dominio sobre as
mulheres sairia diminuido pelos novas ventos da mudan,a social. Libertas da di
tadura da moda, da maquilhagem e da liga,ao aos produtos domesticos, as mu
lheres tinham apenas a OViiio da preocupa,iio com o corpo. Assim, a imprensa
feminina concebe o problema do corpo imperfeito, aumentando o numero de
artigos sobre dietas e exercicio fisico. Um novo foco de insegurarn;a para as
mulheres tinha sido descoberto. A sua preocupa,iio e o seu sentimento de culpa
por nao terem uma casa a brilhar, ou uma roupa impecavelmente branca, ou um
jantar irrepreensivelmente preparado, d::i lugar a inseguranr;a face ao seu corpo:
nao ser suficientemente magra ou nao parecer eternamente jovem17

• 

Apesar de tudo, da instigac;ao ao consumismo, das press6es dos anunciantes e
da determinac;iio dos contelldos atravfs <las preocupac;Oes em vender produtos,
"a imprensa feminina trata da vida - o vestir, o comer, o morar, o amar. Ela
pode influir mais decisivamente no cotidiano das pessoas que um poderoso
jornal di::irio. Mllltipla e contradit6ria - como a vida - ela e um campo imenso,
movimentado, estimulante" (Buitoni, 1986: 79). Todavia, niio se pode ignorar
que este tipo de publicac;Oes se centra em temas considerados, por vezes, triviais
ou fllteis, evitando frequenternente o tratamento de temas mais sfaios, como
os direitos das mulheres, os movimentos sociais e a actualidade politica, por
exemplo. A fuga deste tipo de realidades do mundo, com as suas polemicas e
contrariedades, do mundo em que os seres humanos, em geral, vivem, pode

17 Segundo Buitoni, "a juventude e um dos mitos modernos que foi totalmenre adoptado pelos veiculos femini
nos, servindo para estimular o mercado ao exigir a etema renova�iio" {1986: 78). 
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criar uma perspectiva pouco realista do contexto social, ficando as mulheres 
encerradas entre batons, folhos, rendas, acess6rios ou receitas de comporta
mento face aos homens. Assim, e como afirma Buitoni, "evitando polemicas 
e controvfrsias, n:io tomando partido, para agradar a um maior mimero de 
pessoas, ela [imprensa feminina] acaba formando uma visiio mitificadora da 
realidade" (idem: 76). Os media feminines niio procuram modificar o mundo 
social ou chamar a aten�ao para os problemas sociais, pelo contr3rio, "muitos 

sao dirigidos a maioria silenciosa que se interessa mais pelas rugas do rosto do 
que pelas injusti�as sociais. As contradi�Oes quase nao aparecem ou sao dimi
nufdas" (idem: 79). 
A "despolitiza�ao" e uma das crfticas mais frequentemente apontadas a im

prensa feminina, ligada que esta a subordina,iio da consciencia social <las mu
lheres a uma conscifncia individual (3 volta do corpo, da aparencia, do amor, 
do domestico, do familiar). Buitoni vai de encontro a esta ideia quando destaca: 
"Transferindo a solu,iio da maior parte dos problemas da esfera ptiblica para a 
esfera privada, as revistas contribuem para refor�ar o pessoal em detrimento do 

social" (1986: 70). Elas incentivam o individualismo, o conforto dos hens ma
teriais, a aquisi�ao de coisas supfrfluas e o conformismo social: "A imprensa 
feminina, num discurso que parece corriqueiro, ensinando a fazer tricO e daces, 
e onde se veem frequentemente finalidades publicitarias (a maior crftica seria 
en tao essa excessiva vincula�ao ao mercado ), envolve toda uma representa�ao 
da imagem da mulher. Representa,iio em geral conservadora, que tolhe as suas 
possibilidades de realiza,iio como pessoa. Representa,iio que, nesta civiliza,iio 
de consumo, lhe diz que e preciso ter para ser. Representa�ao que continua a 

lhe ditar receitas sobre o seu comportamento" (ibidem). 

Evelyne Sullerot (referida por Buitoni, 1986) afirma que a imprensa feminina 
nao sera apolftica mas antipolftica, pois evita a polemica e um posicionamento 
directo: "A revista precisa de gratificar a sua leitora e n:lo enche-la de preocu
pa,6es" (idem: 71 ). Assim, no que diz respeito as lutas feministas e a procura 

da equidade masculino/feminino, o seu tratamento nestas publica,6es e mais 
raro do que seria desejivel e tern necessariamente que ser equilibrado com 
assuntos menos sfrios, nomeadamente aqueles que servem os anunciantes, li

gados ao mito da beleza. Deste modo, as revistas femininas tern que compensar 
o seu contelldo sfaio, por vezes, pr6-feminino, com o movimento antifeminino

do mito da beleza e as suas armadilhas. Nao viio as mulheres ser afectadas
pelos efeitos de uma possfvel qualidade do jornalismo feminine - a pressiio dos
anunciantes faz-se sentir (Wolf, 1992).
De qualquer forma, niio se pode negar o potencial destes vefculos e alguns as
pectos benefices. Wolf, tao crftica do papel que as revistas femininas desempe
nham na amplia,iio do mito da beleza (segundo ela, muitas mulheres acreditam
que esta imprensa transmite os piores aspectos do mito da beleza), n:io deixa
todavia de apontar para um curioso paradoxo: o mito da beleza e tambem
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que referem um trabalho de homogeneiza<;ao esquecem o processo de abertura 
e multiplica<;ao dos criterios esteticos, a partir dos anos 60 na America (por 
exemplo, o reconhecimento da beleza negra - o black is beautiful, da Vogue). 

Alem disso, apesar de ser verdade que as mulheres copiam modelos, e tambem 
verdade que elas copiam selectivamente os modelos que consideram que tern 
mais que ver consigo pr6prias. Segundo o autor, as mulheres siio apenas consu
midoras de imagens, mas siio tambem agentes, "fazendo uma utilizac;ao pessoal 
e «criativa» dos modelos propostos em grande numero" (2000: 165), havendo, 
pois, que interpretar a acc;iio destes media simultaneamente coma meios de 
orientac;::io colectiva dos gostos e coma vector de personalizac;ao e de auto
-apropriac;ao estetica. 
De todo o modo, e qualquer que seja a perspectiva - mais ou menos "sataniza
dora" - e inegavel o poder ideol6gico e enformador da imprensa feminina nos 
modos de pensar o feminino, por parte da sociedade em geral, e pelas pr6prias 
mulheres, ate por aquelas que niio leem este tipo de publica<;6es. Uma mesma 
ideia percorre a mente dos actores sociais: aquelas revistas siio "femininas", 
reflectem o feminine, as mulheres s:io (ou deveriam ser) coma la esta, caso 
contr.irio, as imagens veiculadas e as mensagens contidas niio seriam assim, tal 
como sao mostradas. E o nao questionamento de que aquilo que se ve nas re
vistas e aquilo que e o feminino, e o nao aprofundamento dos mecanismos (no
meadamente econ6micos) que estao por detras, e o nao afrontamento politico 
das prescric;6es de comportamento (mais ou menos implfcitas), que constituem 
o verdadeiro poder ideol6gico da imprensa feminina.
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( ... ) actuam, segundo muitos cientistas sociais, como agentes de socializac;iio e 
levam muitas pessoas, jovens e idosas, a acreditar em papeis de gfnero tradi
cionais e discriminat6rios" (1982: 77-78). Assim, os anuncios niio espelham 
ou reflectem os significados e as condic;Oes sociais, mas ensinam-nos formas de 
pensar e sentir, normalmente atravfs da fantasia e do sonho. Muitos autores 
argumentam que os verdadeiros efeitos da publicidade siio ao nfvel do clima 
cultural da sociedade. Por exemplo, a Escola de Frankfurt considerara o grande 
impacto, a longo prazo, da cultura de massas, logo da publicidade. 
As perspectivas e modelos siio diversificados mas, genericamente, apontam para 
uma grande influencia da publicidade na cultura ocidental actual. Tai influencia 
pode ser atribufda, em parte, as recentes inovac;6es tecnol6gicas na produc;iio e 
distribuii;ao de representai;6es visuais e pict6ricas da realidade. Dyer (1982) re
fere-se a Daniel Boorstin que, ja nos anos 60, afirmava que as novas tecnologias 
alteraram o significado e o caracter da imagem. As imagens organizam a nossa 
compreensiio e experiencia de uma forma significativa e o autor vai mais longe, 
defendendo que a realidade nunca esta a altura da imagem. 
Mais importante talvez do que abordar apenas as implicai;6es das imagens pu
blicitarias e questionar o que significarn os anllncios e de que forma produzem 
significados. Assim, Dyer argumenta que as "imagens siio mais «faceis» de 
compreender e tern mais impacto do que as palavras, e normalmente oferecem 
mais oportunidades para a comunicac;iio de excitac;iio, ambiencia e imagina
i;ao" (idem: 86). Todavia, "apesar de habitualmente pensarmos as imagens, 
particularmente as fotografias, como «iguais a vida», logo reais, devemos estar 
atentos ao facto de o significado de urna imagem niio ser <<transparente» mas 
tal como outros aspectos dos ant'incios, construfda e manipulada" (ibidem). 

Ha, pois, quest6es de poder e de ideologia a serem exploradas, nomeadamente 
no que diz respeito as relac;6es entre os diversos grupos sociais. 

A publicidade como discurso social face ao feminino 

Na cultura ocidental actual, as mensagens publiciti:1.rias assumem assinal:ivel 
importancia enquanto veiculos de valores a volta dos quais e face aos quais os 
indivfduos, de uma ou outra forma, constituem a sua identidade. Por relac;iio 
aquilo que e mostrado nos ant'incios, os actores situam-se face a grupos e a 
tendencias sociais. Refere-se, pois, a ideia de identificac;iio com aquilo que e 
dado a ver em termos de valores e comportamentos. Por outro lado, afirma-se 
a noc;iio de interiorizac;iio daqueles valores e comportamentos, no sentido j.i re
ferido relativamente ao papel dos media enquanto enformadores das vivencias 
individuais e colectivas dos seres humanos. 
Est.i-se, pois, no campo da influencia, mais ou menos directa, a media e a  longo 
prazo, da publicidade na sociedade em geral. Os modelos do feminino apresen-
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de percurso que propiie para a investigai;iio da imagem e pelas categorizai;iies de 
itens a considerar nas imagens publicit8.rias fixas2

• 

Explicitadas algumas <las disciplinas e perspectivas de analise do visual (apon
tando ja para as percursos e metodologias que lhes poderiio corresponder), 
e necess8.rio nao perder de vista que, apesar de o objecto de estudo consistir 
em imagens, por detr3s da sua anilise estao objectives de investiga\ao e uma 
problematica de caracter sociol6gico. Pretende-se chegar a reflexiies relativas as 
representa\6es sociais e modelos do feminine, nao se dispensando, pois, uma 
abordagem que, em Ultima inst3.ncia, e sociol6gica. 
Como j3 foi referido, o estudo das representac;Oes, modelos e estere6tipos situa
-se entre a Psicologia Social e a Sociologia. Assim, tambem a Psicologia Social 
enquadrar.i necessariamente a explorac;:io <las representac;6es sociais, identida
des e estere6tipos ligados ao feminino inscritos nas representac;Oes publicit:irias 
visuais. Quanta a Sociologia, ela e o terreno no qual se move esta investigac;i'io 
e central para a explicitai;iio dos modelos do feminino, criados e difundidos 
socialmente. 

Objectos do olhar: constitui�iio do corpus

Face aos objectivos e questiies de partida, e face igualmente a perspectiva de 
analise adoptada, optou-se par um tipo de imagens particular: as publicitarias 
fixas, mais especificamente os anllncios da imprensa que contenham imagens 
visuais de mulheres. Esta escolha esteve relacionada n.io apenas com a neces
sidade de limitar o corpus a um tipo de meio publicitario (par raziies que tern 
que ver com a facilidade de construir instrumentos de analise adequados e de 
aceder as fontes de recolha), mas tambem com uma op,iio pessoal de focaliza
c;i'io nas imagens fixas. 

A recolha <las imagens implicou a escolha do tipo de peri6dicos que serviram 
coma fonte de recolha dos anuncios, com a preocupai;ao da diversidade de 
imagens da mulher que poderiam fazer parte do corpus e que seriam posterior
mente interpretadas. Foi precisamente este aspecto que determinou que se esco
lhessem as revistas femininas, considerando-se que estas si'io as publicac;6es que 
fornecem uma maior diversidade e quantidade de anllncios cpntendo imagens 
visuais da mulher. Par outro lado, pareceu mais Util a recolha dos anllncios em 
fontes dirigidas essencialmente ao gfnero feminino, uma vez que se pretendia 
reflectir acerca da interiorizac;.io <las imagens par parte das mulheres. 
Quanta a escolha dos tftulos que serviram de base a recolha, foi utilizada a classi
ficac;.io para as revistas femininas portuguesas segundo o Anudrio da Comunica-

2 Estas categorizai;Oes serao abordadas mais adiante, tornando-se igualmente dara a sua articular;iio com catego
rizar;Oes ou propostas de elementos de an3.lise avani;adas par outros autores de diferentes terrenos te6ricos. 
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perfil do policia. Este parece rnmprir a fun�ao, nao de urn observador activo, 
mas de parte de uma ambiencia destinada a desracar que ela e objecro do olhar, 
cumprindo assim, e antes de mais, uma fun�ao de refor�o e nao de contradi�ao 
<la norma do observador "de fora". 

Figura 86 Figura 87 

Na Figura 86, ele olha para ela e ela olha para um ponro fora do cnquadra
menro, permitindo ser observada pelo homem que a acompanha na imagem e 
pelo observador, que se imagina fora desta. 0 papel deste espectador invisfvel 
e refor�ado pela composi�ao da imagem, que coloca a figura feminina em pri
meiro piano e o homem, pelo contrario, no fundo da imagem. 
Tambem a Figura 87 merece analise, na sequencia do que foi dito anterior
mente e face a presen�a de elemcntos do sexo rnasculino na imagem. De facto, 
no an{1ncio sao visfveis tres homens que enquadram o elemenro feminino. Ela, 
voltada para a camara, parece olhar um dos homens a sua frente. Na imagem, 
ela esta em posi�ao frontal para a camara, cles, de costas para o observador. 
0 enquadramento coloca a figura fcminina no centro, em posi�ao frontal, mas 
esconde o olhar dos homens, uma vez que os apresenta de costas voltadas para 
o espectador. Adivinha-se que eles a observam, mas o respectivo olhar nao e
desracado, pelo contr,frio, e esconclido .
Assim, a figura fcrninina, em pose frontal e no centi:o da composi�ao, parece
ainda expor-se visualrnente de forma mais marcada ao olhar de quern observa a
imagern (e esta fora dela) do que ao dos elementos rnasculinos da imagem que,
apesar da sua importancia numcrica e composicional, nao substituem, nem
dirninuem o observador fora da imagem.
Na Figura 88, vemos um par masculino/feminino, mas, desta vez, ele nao di
rige o seu olhar ou aten�ao para a mulher. E ela? Procura o olhar dele? Da-se
a ver ao elemento masculino dentro da imagem ou procura o observador que
imagina fora? Ela volta a parte superior do seu corpo para olhar sensualmente
o observador fora da imagem e isto apesar de estar a interagir fisicamente com
o homem (montado).
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Pose, cen.irio, aderec;os, vestu.irio e expressiio siio apenas alguns dos indica
dores de disponibilidade sexual da Figura 102, aquela que parece ilustrar de 
forma mais visivel o trac;o em an.ilise. 
A pose da ligura feminina e sedutora, passiva e convencional de disponibilidade 
sexual: sentada no chao, de cabec;a baixa, de perlil, e pernas afastadas. A lin
gerie branca rendada, o lenc;o transparente, o colar dourado, os saltos altos e o 
excesso de maquilhagem parecem remeter para o universo das fantasias sexuais 
masculinas (a mulher despida mas adornada e com sedutores saltos altos). 
0 corpo dela - a sua carne, a sua pele - e o centro visual e conceptual do aniin
cio. A imagem realc;a o toque dos tecidos e do colar nesse corpo, nessa pele, 
nessa carne, e das n.idegas e pernas nuas no chiio de madeira. 0 dominio da 
came e realc;ado pela predominancia das cores de pele e dos dourados e pelo 
piano pr6ximo do corpo feminino - a quase totalidade da fotogralia -, trans
mitindo-se a sensac;ao de fechamento do espac;o (que e o fechamento sabre o 
corpo dela). No entanto, o cen.irio e perceptivel, sendo interior: um quarto 
de vestir? uma cozinha? (armarios e gavetas brancos). 0 espac;o fisico, apesar 
de ser real e quotidiano, aparece aqui com uma func;iio que niio e a de dar a 
ver uma situac;ao real da vida desta mulher. Pode perguntar-se o que faz uma 
mulher vestida com lingerie apenas, de saltos altos e maquilhada, no chiio? Ela 
nao. esta ali par acaso. Poder-se-a apontar para a hip6tese da insinuac;iio de um 
acto sexual neste local, uma vez que as indicadores ja referidos apontam para a 
erotizac;iio do seu corpo, reforc;ada ainda pelos labios entreabertos. 
A mensagem lingufstica remete tambem para o universo da sexualidade. "Pra
zer a flor da pele" enquadra as motivos ic6nicos, em que a pele se destaca pela 
exposic;ao e pelo brilho. Adicionalmente, o olhar alheado e a cabec;a baixa 
podem ser interpretados coma submissiio face aquele que olha. A sua face, 
quase de perlil e escondida pelo cabelo, escondida do olhar, oculta visualmente 
a identidade individual desta mulher (torna-a invisivel), contrastando com a 
presenc;a muito visive[ e a exposic;ao do seu corpo. A mulher enquanto pessoa 
(a sua face, o seu olhar) retira-se, esconde-se (nao esta presente), o seu corpo 
mostra-se, exibe-se e £ala par ela (forc;a a sua presenc;a na imagem), oferecendo
-se ao olhar, ao toque e a explorac;ao. 
Noutras imagens, o corpo ferninino apresenta-se coberto pelo vestu.irio. Toda

via, e mais uma vez outros indicadores que nao os da visibilidade do corpo despi
do, apontam para a erotizac;ao da mulher. E o caso das imagens que se seguem. 
A mulher representada na Figura 103 afirma uma atitude de desafio e pose pro
vocadora, com as miios na cintura, o corpo inclinado para a frente na direcc;iio 
do observador (em baixo) e queixo e nariz voltados para cima. Acrescente-se 
ainda o joelho esquerdo ligeiramente flectido e as pernas afastadas de modo a 
destacar as contornos sabre o £undo azul-claro. 0 angulo de tomada de vista do 
observador prolonga ainda mais o longo corpo e reforc;a a ideia de que a ligura 
feminina se inclina para a frente (e para baixo) na direcc;iio do observador. 
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Em sintese, no corpus os recursos visuais que contribuem para este trac;o relacio
nam-se, na maioria das imagens, com a exposic;ao do corpo, a exibic;ao corporal, 
atraves de vestu9.rio reduzido e nudez ou ainda da pose e do movimento corpo
ral. No entanto, a erotizai;iio do corpo passa tambem e frequentemente pela in
sinuai;iio de disponibilidade sexual, conotada na pose, olhar, labios, boca, etc. 
Curiosamente, a transformac;ao do corpo feminino em objecto er6tico e dis
·ponivel sexualmente nao e conseguida, na esmagadora maioria das imagens,
atraves da presenc;a na imagem do elemento masculino, ou seja, atraves da
interaci;iio homem/mulher. Este corpo dirige-se sim a um elemento masculino
que se imagina fora da imagem, mas que raramente e representado na mesma .
Tal coma Berger (s/d: 59) defendia, referindo-se aos nus da pintura europeia,
"o quadro [a imagem] foi concebida para atrair a sexualidade deste. Nada tern
que ver com a sexualidade dela". 0 autor contribui ainda para refori;ar a inter
pretac;ao destes corpos er6ticos e representados como sex�almente disponfveis
e "encenados" para um espectador fora da imagem: o corpo est:i assim para set
apresentado ao homem que ve o quadro.
Tratando-se, no caso presente, de imagens para consume essencialmente femi
nino (porque divulgadas em revistas de audiencia constitufda por mulheres), as
considerac;Oes apresentadas poderiam merecer contestac;Oes ou, pelo menos, cola
car algumas quest5es. Porem, as ilustrac;Oes acima apresentadas parecem, de fac..: 

to, apresentar corpos e express6es faciais "de uma mulher correspondendo, com
encanto calculado, ao homem que imagina a olhar para ela" (Berger, s/d: 59).

4 - Estar sem fazer: mulheres niio actuantes e apagamento da ac�iio 

Segundo Berger, "poder-se-ia simplificar tudo dizendo: os homens agem 
e as mulheres aparecem" (idem: 51). Nao se indagara a actividade dos 
homens (uma vez que e de imagens de mulher que se trata), mas, no que 
diz respeito as figuras femininas, a sua principal func;ao nas imagens ana
lisadas e aparecer, estar, sem nada fazer. Um dos trai;os emergentes pre
dominante e a niio representai;ao e a negligencia do fazer par parte das 
mulheres representadas. A enfase e no estar, no aparecer, salientando
-se uma vertente decorativa do sexo feminine nos amincios. 
Os parametros de analise mais salientes para a explorai;iio deste eixo foram os 
ligados a actividade, gestualidade, movimento e aci;iio, empreendida pela figu
ra ou figuras representadas. 0 toque e o movimento corporal sao igualmente 
importantes indicadores dentro do parametro actividade. 
Como foi ja referido, aquando da explicai;iio dos trai;os constitutivos do for
mulario, o toque ritual distingue-se do toque funcional (aquele que desempenha 
uma ac�ao). Do mesmo modo, o movimento corporal pode ser funcional, se 
relacionado com a actividade concreta da figura com a aci;iio que esta a desem
penhar, ou meramente passivo, e ate est.itico, quando associado ao estar e nao 
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8. Para alem do visivel:

discussiio, conclusiies e levantamento de hipoteses

Olhar, olhar, ate jd niio sermos n6s mesmos. 

AlvaroMutis 

Articula�iio dos tra�os: emergi!ncia de um modelo de mulher 

Foram explorados, na fase anterior deste trabalho, seis eixos de analise que, 
individualmente, permitiram ji algumas conclus5es. No entanto, e a sua articu
la,ao, de modo a criar um modelo do feminino, que importa aqui. Serao estes 
eixos ou tra<;os parcialmente contradit6rios entre si ou, pelo contr::1.rio, concor
rerao em conjunto para um modelo de mulher (padrao do feminino) veiculado 
por este tipo de publicidade dirigido as mulheres? De facto, as constata,6es 
apresentadas separadamente face aos diferentes aspectos ( e traduzidos em 
di versos tra,os relevantes, emergentes do corpus) merecem agora um esfor,o 
de articula,ao. Parecem ir no sentido da complementaridade, caminhar para a 
edifica<;ao de uma mesma mulher, um mesmo padriio de mulher, sem contradi
<;6es significativas, dando, pelo contrario, coerencia e solidez aquele modelo. 
Como tinha sido ja passive! verificar, aquando da analise de cada um dos tra
c;os, a circunscric;iio dos aspectos relativos a cada um deles oferecia, por vezes, 
grandes dificuldades, o que apontava para uma tendencia de rela,ao estreita 
entre os diversos tra,os constitutivos do modelo de mulher representado nas 
imagens. Circunscrever, par exemplo, as considerac;Oes relativas a beleza ape
nas ao primeiro eixo emergente foi um esforc;:o analitico artificial, se se tiver em 
considera,ao que o segundo eixo (relativo a disponibilidade visual) se encontra 
em estreita articulac;ao e dependencia face ao primeiro. 
O modelo feminino apresentado parece indissociavel da no<;ao de corpo femi
nino. 0 corpo feminino assume-se como aspecto unificador e articulat6rio dos 
v.irios tra1ros emergentes das imagens, sendo, como o provou a an.ilise, um in
contorn.ivel elemento a ter em conta. Poderia dizer-se, todavia, que pretenden-
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de etnia "ocidental", parecendo o corpus ir no sentido da hip6tese de Dyer 
(1982), segundo a qua! a publicidade normalizaria a ra,a branca, tornando
-a invisivel, dada a esmagadora representa<;iio de mulheres de pele clara. Um 
outro aspecto ligado a beleza ideal relaciona-se com a classe social das mu
lheres representadas, uma vez que nestas imagens as mulheres belas aparecem 
frequentemente acompanhadas e favorecidas na sua beleza por uma serie de 
indicadores visuais de uma classe social elevada. Concluiu-se que a classe social 
elevada, apesar de nao ser um critfaio propriamente ffsico, e mais urn aspecto 
no ideal de beleza difundido atraves das imagens, precisamente porque a classe 
social e indiciada por "rnarcas" exteriores que tern que ver corn aparf:ncia fi
sica e beleza. Nestas irnagens, a rnulher bela e necessariamente de classe social 
elevada, tal coma e necessariarnente rnagra, jovem, etc. 
A questao que oferece nesta fase rnotivo de discussao relaciona-se corn a exclu
siio de toda e qualquer rnulher cuja aparencia nao se adeqlle aos para.metros 
definidos. Tal exclusiio niio seria vital em termos de reflexiio, niio fosse o facto 
de a mesma nao se lirnitar ao universe das imagens e da representa<;:io. 0 irrea
lisrno destas imagens diz respeito a eliminac;ao das "imperfei<;6es", dos tra\os 
fisicos divergentes do ideal, ou seja, das mulheres concretas cujos corpos, por
que reais, nunca poderao estar totalmente em acordo com o ideal, nunca sendo 
representados. As imagens rnostram corpos que encarnam uma beleza irreal, 
porque afastada necessariamente dos corpos reais, "imperfeitos", <las mulheres 
concretas, o que alarga o campo da questao da exclusao do domfnio da repre
senta<;iio para o da realidade da vida das mulheres, do domfnio estetico para o 
politico. 0 ideal de beleza veiculado nao seni talvez algo sem consequencias, 
hip6tese que sera discutida mais a frente, quando se explorar a rela\iio entre 
imagem e realidade, entre o visual e o social. 
N:io constituira surpresa que estas rnulheres fisicamente ideais se prestern 
a contempla\iiO e explora\ao enquanto objectos visuais. Assim, as imagens 
demonstram visualrnente - e, como vimos, atraves de vclrios indicadores - a 
oferta do corpo, da aparf:ncia feminina, ao olhar de alguem, urn observador, 
que na maior parte dos casos nao esta na imagem, mas fora dela. Torna-se aqui 
de emprestimo a referencia de Berger (ja explicitada anteriormente) de que a 
mulher se transforma num "objecto visual: uma visiio" (s/d: 51). 
A mulher e, nestes anUncios, alvo do olhar de um observador que n:io se 
encontra no espa\O de representa\iiO e que os indicadores relativos a perso
nagem feminina (pose, olhar, movimento corporal, etc.) permitem depreender. 
E esta existencia imaginada (implfcita) de um observador que da sentido a 
uma grande parte <las irnagens do corpus, aquelas em que o motivo humano 
feminine se dirige (directa ou indirectamente) a alguern nao representado, 
aquelas em que a mulher est.i na imagem com o objectivo de se mostrar e de 
estabelecer urna rela\iio com quern a objectualiza visualmente, ou seja, corn 
quern a olha. 
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Concluiu-se ainda que este olhar niio e um olhar qualquer, pelo contrario, e 
um olhar marcado do ponto de vista do genera: e um olhar masculino. Face 

a mulher (o visive!), o olhar masculino sera o invisivel (nunca percepcionado 
visualmente porque fora da imagem). Esta questiio merece esclarecimentos adi
cionais, uma vez que os ant'incios analisados se destinam a mulheres, sendo o 
pllblico ao qual se dirigem necessariamente o feminino (as fontes sao revistas 
femininas), e nao masculino. Como explicar uma referfncia a um olhar mascu

lino quando quern realmente observa as imagens siio mulheres? Mais, quando 
estas imagens, na sua quase totalidade, siio de produtos dirigidos ao sexo femi

nino e o espectador-alvo e premeditadamente uma mulher? Como depreender 
um olhar masculino? 
Bourdieu esclarece numa afirma,iio a ideia da mulher-visiio e a do observador 

masculino (de resto, ja citada neste trabalho): "Ser, quando se trata da mulher, 
e ( ... ) ser percepcionada7

, e percepcionada pelo olhar masculino ou pelo olhar 
de alguem habilitado pelas categorias masculinas" (1998: 106). Assim, ainda 

que os observadores-alvo sejam as leitoras das revistas femininas, podemos 
admitir que elas incorporaram o olhar masculino e estiio "habilitadas pelas 
categorias masculinas". 
A visiio de Messaris permite responder a algumas das questoes colocadas. 0 

autor afirma: "Ao darem as espectadoras femininas a perspectiva masculina 
das manequins nas imagens, estes anllncios estao na realidade a criar condi'r6es 
visuais que podem levar a identifica�ao com o sexo oposto" e "uma vez que 
habitualmente as manequins exibem este comportamento directamente para a 
camara - isto e, tratam a lente como substituto do olho de um homem imagi
nario que observa - pode argumentar-se que, quando as mulheres olham para 
os anllncios, estiio na realidade a ver-se coma um homem as veria" (1997: 

41). Esta posi,iio aponta para a identifica,iio da espectadora com o elemento 
humano na imagem, que e um dos recursos mais frequentes na publicidade. 

No entanto, a identifica,iio e ambigua, podendo adiantar-se a hip6tese de que 
as mulheres (as leitoras das revistas femininas) se identificam simultaneamente 

com a figura feminina e com o observador implicito do sexo oposto. Muito 
havera para discutir acerca do modo coma as mulheres reais (as leitoras/ 

observadoras) poderiio lidar com as imagens destas mulheres, o que ficara para 

o ponto seguinte deste trabalho.
Quanta as imagens em si e as indica,oes que estas nos diio da presen,a de um

olhar exterior a representa\iio, apesar de a figura feminina aparecer muitas
vezes sozinha, a sua postura, pose, olhar sugerem que ela est.i a dirigir a sua
aparencia enquanto objecto de um olhar masculino. Ao nivel da expressiio

facial, esta constata\iio encontra um excelente exemplo na compara\iiO visual
estabelecida par Berger da expressiio de uma jovem num quadro de Ingres com

7 "Pen;:u", no texto original. 
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a de uma outra mulher que posa para uma revista er6tica. 0 autor afirma que a 
expressiio facial das duas mulheres e muito semelhante: "Ea expressiio de uma 
mulher correspondendo, com um encanto calculado, ao homem que imagina 
a olhar para ela - embora niio o conhe,a. Esta a oferecer a sua feminilidade 
enquanto vigiada" (s/d: 59). 
Este modelo de mulher bela e visualmente disponfvel encerra tambem uma 
componente erotica, refor,ada, frequentemente, por tra,os de disponibilidade 
sexual. Esta conclusiio (decorrente da analise) contribui para a ideia de que a 
pose, a expressiio, o olhar, etc., reflectem um observador implfcito masculino, 
o que torna mais pertinente a questiio da posi<;iio e do prazer do olhar das mu
lheres a quern, objectivamente, estas imagens se dirigem.
Como foi ja explicitado na analise, ha uma erotiza<;iio do corpo feminino, visf
vel atravfs de diversos pariimetros (nomeadamente cabelo, corpo, pose, vestucl
rio, toque, movimento corporal). Sao tambfm not6rias a sugestiio/insinuar;ao
da disponibilidade sexual e a apresenta<;iio daquele corpo coma objecto de
desejo sexual. Verificou-se que uma das formas de erotizar;iio recorrentes e o
real,ar o corpo, o da-lo ii observa<;iio, atraves do vestuario reduzido ou da nu
dez. Visibilidade (objectiva<;iio visual) e disponibilidade sexual siio, pois, tra<;os
quase indissociclveis em grande parte destas imagens.
Por outro !ado, aquela associa<;iio de tra,os e estreitada pelo facto de estes cor
pos estabelecerem uma relar;ao que se pode considerar er6tica com o observa
dor nas imagens, atraves da expressiio facial, posicionamento dos labios/boca
e contacto visual, ou ainda do convite, mais ou menos explfcito, ao "toque"
de quern olha.
A rela<;iio da existencia daquele observador com a erotiza,iio do corpo femi
nino, com a sua transformar;iio em objecto er6tico e disponfvel sexualmente,
tern igualmente fundamento na ausfncia de elementos masculinos no espar;o
de representa<;iio, dominante no corpus. Os corpos erotizados s6 podem di
rigir-se, pois, a um elemento masculino fora da imagem. 0 "retalhamento"
do corpo em algumas imagens permite tambem tornar clara a estreita depen
dencia do tra<;o que diz respeito ii objectiva<;iio visual daquele que tern que
ver com erotiza<;iio. Ne gar ao observador a totalidade do corpo ( o corpo niio
"desmembrado") e centrar o olhar daquele nas partes mais significativas desse
corpo, e aproxima-lo visual e eroticamente. Segundo Rosalind Coward (1987),
a imagftica dos anllncios nao s6 vende, mas "sexualiza" areas do corpo nao
definidas anteriormente como sexuais. Na sua opiniao, ha uma nova definir;ao
da sexualidade feminina na publicidade, baseada na explicita<;iio de diferentes
zonas do corpo como sensuais. 0 "retalhamento'' do corpo nas imagens per
mite precisamente isolar partes desse corpo, apresentando-as como sensitivas
(ao olhar, ao toque) e sexuais.
Esta mulher bela, objecto visual e er6tico, feita de aparencia, cujo corpo e apa
rfncia, o que faz de concreto com o seu corpo? 0 corpo tern, nas mulheres reais,
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artificialidade da situa,ao fisica envolvente, afastada das condi,oes fisicas da 
vida das mulheres, e dos cen.irios onde se poderiam movimentar, apontando es
tas constata,oes para uma niio representa�iio do modo de vida destas figuras. 
0 desenquadramento do espac;o, contribui, em estreita articulac;a'.o com os 
trac;os anteriores, para a coerencia de um modelo de mulher apresentado nas 
imagens. Os cen3rios sao adequados para um corpo de mulher que e apenas um 
dado visual estftico, belo e er6tico, pois parecem ter sido concebidos apenas 
coma suportes para a visualizac;iio da aparencia feminina. Face a tais cen.irios e
impossfvel perceber onde ela est.i e, portanto, qual o ambiente que a cerca e ao 
qual pertence. A inexistencia de um contexto real de inser,ao destas mulheres 
corresponde tambem, coma foi ji referido, a inexistencia de um contexto para 
a acc;ao. 
Not.ivel e igualmente o facto de estes cen:irios nao inclufrem elementos huma
nos (tao abundantes no mundo real), o que contribui para o seu afastarnento 
da realidade e isolarnento da figura ferninina na imagem. E rninoritaria a repre
senta�ao da mulher juntamente com outros elementos humanos (apenas cerca 
de um ter�o das imagens), ou mesmo outros seres vivas, coma animais. Nos 
aniincios em que a mulher surge acompanhada par outros seres humanos, as 
situa�Oes sao diversas. 
Par vezes, mais do que uma mulher e representada na imagem. No entanto, 
estas representa�Oes visuais parecem reflectir estere6tipos sociais daquilo que 
se considera serem situa�Oes em que e "natural" encontrar duas mulheres, no
meadamente contextos de compras, embelezamento ffsico, etc., o que remete 
para o universo da aparencia, beleza e da mulher-vis:lo. 
Outros elementos humanos que podem (ainda que com raridade) acornpanhar 
as mulheres no espa�o de representa,ao siio os homens. Quando tal acontece, a 
componente erotica e de disponibilidade sexual esta muito presente, podendo, 
por vezes, a rela�ao masculino/feminino ser de car.icter afectivo e amoroso, 
sem referencias a sexualidade. A mulher e, face ao homem, corpo enquanto 
objecto de desejo, articulando-se esta tendencia com o trai;o relativo a erotiza
�ao do corpo. Sexo e romance surgem, na rela�ao com o masculino, tambem 
marcados pela beleza fisica e pela disponibiliza,ao visual do corpo. 
Quando sao as crian�as que interagem com as mulheres nos aniincios (recorde
-se que se trata apenas de quatro imagens), ea rnaternidade que esta em causa, 
sendo as figuras femininas contextualizadas numa vertente familiar de cuida
dos com os filhos. Aqui, a mulher e miie. Em apenas um caso, nurna imagem 
analisada, surge um conjunto familiar. 
Os aniincios em que a mulher nao estcl s6 sao minoritclrios, importa, por isso, 
equacionar alternativas de relai;:lo. A an.ilise mostra que o isolamento indicia 
algumas delas. A rela,ao da mulher pode estabelecer-se com objectos fisicos 
(essencialmente os produtos a vender); neste caso, a rela�ao n:lo tern um carclc
ter funcional ou utilitclrio, nao hcl um "fazer" por parte da mulher, mas antes 
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e retira-la, desintegra-la, suspende-la das suas condi,oes de vida para a tornar 
objecto do olhar? 
0 que dizer entiio destas imagens de mulheres, espartilhadas por um ideal de 
beleza bem definido, cuja fun<;iio e dar-se ao olhar, encaradas na sua sexuali
dade como corpos er6ticos e disponfveis sexualmente, que nada fazem, nao 
possuem um espa<;o de existencia real e que se encontram isolados de outros 
corpos, de outros seres humanos? 
A mulher e, nestas imagens, uma constrm;ao estftica e visual, carregada de 
irrealismo e artificialidade. 0 corpo assume um papel de destaque, afirmando
-se essencialmente coma uma superficie visive!, coma um ecra ic6nico, onde se 
inscrevem padr6es esteticos com critfaios bem definidos no que diz respeito a 
pose, exibi,ao corporal, rela,ao com o observador, etc. A ideia de ecra visual e 
de superficie estetica, cuja fum;ao e existir para ser vista, implica a nao profun
didade. Um ecra s6 contem o que e projectado na sua superficie. Nao importa 
o que esta a volta, nada existe por detras daquela superficie, dai a nega,ao da
profundidade - e um modelo de mulher assente na superficialidade. E coerente
com este padriio o desenquadramento do feminino face as condi,oes de vida,
ao nivel do que a mulher faz, onde estil, coma interage com o mundo. Uma
tela, um ecra, nada tern a fazer. Nao importa onde estcl - ele d.i a ver o que e
projectado onde quer que o coloquemos.
Por outro lado, um ecra nao tern "interioe', tal como esta mulher nao o tern;
a enfase e no corpo-aparencia e nao no corpo-que-pensa ou no corpo-que
-sente. Ha um apagamento das vertentes emocional, psicol6gica ou mental
destas figuras. 0 ecra visual e, por natureza, neutro, no sentido em que as suas
caracteristicas pr6prias sao negligenciadas, devendo, pelo contr::irio, interferir
o menos possivel na imagem visive!. Nao pode haver, deste modo, afirma<;iio
da singularidade, daquilo que e pr6prio de cada uma destas mulheres-visiio.
Tambem elas sao "neutras" no sentido em que nada de pessoal, de individual
e valorizado; destaca-se nestes corpos a mera projec�ao de um modelo que tern
como centro o corpo enquanto aparfncia.
A aparfncia visual feminina e sua, esta inscrita no seu corpo, mas nao e para
si. A referencia destas figuras cujo objectivo e ser objecto do olhar e, como
se viu, o m.asculino. Tai explicara, em parte, a forte carga de erotismo e se
xualidade presente nos corpos femininos que povoam as imagens do corpus

e que se relaciona com a questiio ja abordada do genero do observador. Sexo
e romance sao temas recorrentes nas imagens, mas elas apontam esmaga
doramente para a heterossexualidade, quer dentro da imagem ( quando os
amincios representam mais que um motivo humano) quer na rela�ao dentro/
fora (quando se admite um olhar marcado pelo genero masculino). Podera
concluir-se, tal como Dyer (1982) o havia feito para a ra<;a branca, que estas
imagens publicit.irias normalizam este tipo de orienta�ao sexual, tornando
-a invisfvel?
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As imagens dao a ver um modelo e os modelos sao moldes, formas, sao pa
droes, convidam it integrai;iio no que esta definido e a padronizai;iio. Nao Se 
trata, portanto, de individualidade, uma vez que o acesso 8quilo que poderiam 
ser estas muitas mulheres e vedado. Nao se trata de ser. 0 modelo niio diz 
respeito a individualidade, nao poderia revelar como sao estas mulheres, o 
que fazem, onde est3o, com quern se relacionam. As imagens deixam de fora 

a representac;3o de tudo isto. 0 modelo em causa mostra a natureza feminina 
coma esvaziada de "ser", de identidade individual, negando representac;Oes de 
individuos. Este modelo e diminuidor para as mulheres, porque niio as mostra 
como pessoas, mostra-as como superffcies visuais. A beleza n3o decorre da 
singularidade, mas da obediencia ao padrao mostrado. 
Descrito o modelo apresentado nas imagens, tern agora sentido interrogar 
a quest3o da permanfncia ou mudanc;a nos padr6es do feminine veiculados 

pela publicidade. Estar-se-a perante a perpetuai;iio de um discurso acerca das 
mulheres ou, pelo contririo, j8 nao tedo hoje sentido as considerac;Oes re
lativas ao papel estereotipificador e diminuidor das mulheres das mensagens 
publicitarias? A julgar pelas imagens do corpus, adianta-se a conclusiio de que 
as representac;6es do genero feminino na publicidade continuam imersas em 

ideologias e modos tradicionais de feminilidade, havendo uma continuidade 
ao nivel do discurso visual acerca das mulheres. Existem de facto mudani;as, 
mas elas operam a um nlvel superficial, ou seja, formal, estilfstico e aparente. 
Os mecanismos do discurso (a partir dos quais estas imagens de mulher siio 

criadas) nao se alteram; permanecem urna ideologia e um modo de ver, sendo 
as mudanc;as de caricter estetico e nao de contetido. 
Os estudos efectuados nesta area n3o apontam para grandes mudanc;as nas 
imagens da mulher mostradas recentemente na publicidade, entrevendo apenas 
lentas alterai;oes. Isto pode levar-nos a concluir, com Umiker-Sebeok (referido 
por Kang, 1997), que s6 as mudani;as superficiais ao nivel cultural siio trans
feridas para a publicidade, enquanto que os fundamentos ideol6gicos que lhe 
subjazem permanecem intocados. 
Em 1971, Lucy Kosimar afirmava que as imagens publicitarias davam a ver uma 
mulher que se realizaria enquanto pessoa apresentando-se como bela e atraente 
para o sexo masculino e que veiculavam um modelo constituido por uma combi
nai;iio de objecto sexual, esposa e miie. Trinta anos decorridos da analise destas 

manifestac;6es consideradas sexistas, parece que a tendfncia de circunscric;3o <las 

mulheres a determinados papeis se mantem, ou ate se acentua, com a identifica
i;iio da mulher apenas com uma superficie visual. As donas de casa dos anos 60 
e 70 poderiio ter sido substituidas por mulheres aparentemente emancipadas e 
seguras da sua sexualidade. Desapareceram os aventais, os cenirios domesticos, 
a figura explfcita do marido, a centralizac;ao nos detergentes e artigos culin:irios, 
mas sairiio as mulheres beneficiadas desta passagem de fada do lar para ecrii 
visual, desenquadrado, artificial, sem vida interior, sem acc;ao no mundo? 
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Do visual ao social: representa�ao e realidade 

- imagens de mulheres e mulheres que olham imagens

Face ao que foi dito, as imagens publicitarias poderao estar "agarradas" a uma 
ideologia prevalecente na nossa cultura, tendo a capacidade de mostrar as mu
lheres n:io necessariamente coma elas se comportam ou s:io de facto, mas coma 
a sociedade aprendeu a pensar que elas se comportam. Goffman (1979), no seu 
conhecido estudo Gender Advertisements, vai ainda mais longe: estas imagens 
servem uma fun�:io social de nos convencer de que e assim, realmente, que as 
mulheres s:io, ou querem ser, ou devem ser. 
Pensar a mulher coma ecra visual e interrogar a ideologia que essa sociedade 

projecta numa tela, inerte, inactuante e reflexiva. Nestas superficies visuais alga 
e projectado, nessas figuras femininas inscreve-se um modo de pensar as mu

lheres, mas nao a realidade dessas mulheres. Nunca as multiplas formas de ser, 
de pensar, de agir, de estar com os outros e consigo, os diferentes corpos que 
caracterizam os seres humanos (logo, que tambem caracterizam as mulheres). 
A coerencia do modelo veiculado nestas imagens, baseada na artificialidade, 
irrealismo, ausfncia de enquadramento no modo de vida, apagamento da sin
gularidade, enfase na aparencia e na sexualidade do corpo, garante a existfn
cia de uma formula de mulher que e dada a ver, anulando os muitos corpos, 
diferentes, diversos, reais, <las mulheres fora <las p.i.ginas das revistas. Assim, 

e face ao modelo emergente da analise, faz sentido a questao colocada, num 
tom pessoal, por Wolf: "Por que e que a ordem social sente necessidade de se 
defender elidindo as mulheres reais, as nossas faces e corpos e reduzir o signi
ficado <las mulheres a estas imagens da beleza reproduzidas interminavelmente 
e formulares?" (1992: 18). 
Colocar o problema desta forma e interrogar a rela,ao entre esta representa<;ao 
<las mulheres e a realidade <las mulheres, entre as imagens de mulheres e as mu
lheres que olham estas imagens. Nao ha duvida de que este modelo de mulher e
construido, artificial, desenquadrado <las condii;6es de vida <las mulheres reais, 
mas tern consequencias nesse campo. E, pois, imperativo perguntar coma e que 
as mulheres olham para estas imagens. Feito que esta o retrato do que e dado 
a ver, imp6e-se explorar as formas de olhar essas representac;Oes por parte <las 
mulheres. Apesar de esta obra se situar claramente numa perspectiva de inter
preta<;ao e de explicita<;ao do modelo que esta presente nas representa<;6es, e 
que e massivamente difundido (entendendo que ele diz do modo de pensar, ou 
de fazer pensar, o feminino), nao se pode negligenciar o modo como as mulhe
res olham estas imagens. 
0 que dizer da hip6tese da existfncia de uma conscifncia, por parte da audien
cia feminina, de que aquilo que e dado aver e artificial? Sera que da percep<;iio 
<las imagens por parte <las mulheres resulta uma interpreta<;iio <las imagens que 
as classifica coma artificiais, fantasistas e fora do seu mundo? Como e que as 
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dia as mulheres calculam a sua aparencia em termos do que as outras mulheres 
pensam" (idem; 112) e interroga se poderemos adiantar que a modelo que posa 
para a espectadora feminina se poderi tornar "a espectadora-dona" da sua 
aparencia" (idem: 112). 0 autor afirma ainda que, em geral, a pose sugere que 
ela esta consciente da aparencia da sua figura, permitindo uma auto-observa
c;ao nardsica, e pergunta "Quern e entao o vigilante?". 
Nesta ambfgua rela<;ao entre o olhar masculino e o feminino em termos de re
ferencia para as mulheres, nao se pode negligenciar o olhar feminine, mas, em 
Ultima instancia, e o olhar masculino que desempenha o papel mais relevante. 
Como afirma Bartky (1998), frequentemente ouvimos dizer que as mulheres 
se vestem umas para as outras (donde se depreende, nao para as homens). 
Segundo a autora, ha um fundo de verdade nisto, porque s6 alguem tambem 
realmente envolvido no processo da moda o pode compreender totalmente, 
mas a sua opiniao e de que as mulheres sabem para quern este jogo e jogado, 
para quern a aparencia e direccionada, de que sexo e o olhar dominante: "As 
mulheres vivem o seu corpo enquanto vista pelo outro, por um Outro an6nimo 
e patriarcal" (idem: 34). 
Referindo-se ii teoria de Laura Mulvey, que tece considera<;6es acerca do olhar 
controlador masculino nas representac;5es visuais do feminino, Marshment 
(1993) coloca algumas objec,6es: "Ao analisar a estrutura do olhar no cinema 
dominante, ela [Mulvey] demonstra coma as mulheres podem ser vistas coma 
subjugadas ao olhar masculino; mas sera que nao podemos ver esta rela,ao 
do olhar coma uma na qua] a mulher tambem controla o desejo masculino, 
estando n6s, pois, a lidar com alga mais complexo de que uma rela<;ao num s6 
sentido?" (idem: 146-147). A questao do olhar e uma das mais complicadas 
em termos de crftica da representa<;ao, e torna-se ainda mais complexa quando 
procuramos descortinar como e que mulheres olham para imagens de mulheres 
que contem um terceiro termo: um olhar masculino, depreendido, mas muito 
presente, fora da imagem. 
Retome-se agora a questao avanc;ada acima acerca da consciencia feminina 
de que aquilo que e dado a ver e artificial e a pergunta decorrente: sera que 
a percepc;ao das imagens por parte das mulheres resulta numa interpretac;ao 
das imagens que as classifica coma artificiais, fantasistas e fora do seu mun
do? Partindo dos possfveis modos de as mulheres lidarem com estas imagens, 
e indo mais longe em termos especulativos, pode questionar-se o seguinte: se 
as mulheres tivessem consciencia da artificialidade dos modelos do feminino 
apresentados e do abismo que separa a sua realidade das representa<;6es com 
as quais sao confrontadas (e esta consciencia e, no minimo, duvidosa), seri 
que este facto inibiria de alguma forma as implica,6es que tais imagens tern no 
mundo concreto e real das mulheres? 
Parece que nao. Varios aspectos apontam para uma rela<;ao de tal modo es
treita entre o visual (o visive]) e o social (vivido e imaginado), que e impossfvel 
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a mulher real (referiu-se a ideia de "mulher-ecra" visual como uma posslvel 
slntese do modelo apresentado por estas imagens). No entanto, assumem uma 
rela,ao privilegiada com a mulher real, tern um papel determinante na sua 
auto-percep�ao e nas aq:Oes e comportamentos. 
Deste modo, a representa,ao faz-se realidade (par mais irreal que seja), as 
imagens das mulheres fazem as mulheres que olham imagens, o visual toma a 
seu cargo o social. Contudo, se as imagens <las mulheres sao tao diferentes das 
mulheres que olham as imagens, se aquilo que e dado a ver e tao artificial e tao 
distante (coma foi provado na analise) da realidade vivida pelas mulheres, o 
modo como a representa�ao se faz realidade representa, no minimo, uma situa

,ao dificil para as mulheres: confrontadas com aquilo que nao e a sua vida, 
masque e interiorizado coma sendo (ou devendo ser a sua vida), resta-lhes um 
de dais (ou os dais) caminhos: a constante insatisfa,ao com o real vivido (com 
o seu corpo, com a sua aparencia, com as sua conting@ncias concretas), na

tentativa, condenada ao fracasso, de atingir o ideal; ou a op�ao de viver num
mundo irreal, fantasista, artificial, que nao corresponde ao seu e que, pior, e
diminuidor para a no,ao de pessoa humana e de ser individual que cada mulher
e, ja que nao faz do feminino pessoa, mas ecra visual, destinado apenas a ser

visualizado e a anular-se como ser humano.
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CONSIDERACOES FINAIS I UM ULTIMO DLHAR 





Considera�iies finais: 
um ultimo olhar 

0 presente trabalho procurou dar conta das complexas relac;oes entre os uni
versos das representai;:6es sociais do feminino e o das imagens visuais de mu
lheres, inserindo-se na questiio mais vasta das conex6es entre imagens sociais 
e imagens visuais. 0 ponto central desta disserta\'.iiO e, pois, a "imagem" nas 
suas vertentes social e visual. 
Para tal, exploraram-se, na parte 1, as constrm;6es sociais do feminine nas 
sociedades ocidentais. Concluiu-se que o "feminino" e uma construr;ao social, 
baseada na socializac;ao de genero e resultado das expectativas culturais que 
derivam do facto de se ser mulher. As questoes da identidade feminina foram 
igualmente abordadas, partindo-se da problematizac;ao do pr6prio conceito 
de "identidade feminina", considerando-se que esta pode ser entendida como 
uma niio identidade, cuja existf:ncia s6 tercl sentido se enquadrada pelo campo 
mais vasto da constru<;ao social de uma ideia de feminilidade. Pos-se a hip6te
se, entao, de aquela ser vazia de conteiido, de tal modo e edificada e moldada 
cultural e socialmente. Concluiu-se a existencia de representai;Oes sociais e de 
estere6tipos ligados aquela feminilidade, de atributos considerados, pela socie
dade em geral, como femininos, o que, no mfnimo, da alguma consisrencia a 
uma especie de essencia do feminino e a um nl.J.cleo central de caracterfsticas, 
representadas como pertencentes as mulheres e nao aos homens. 
De entre os modos de pensar o feminine, de representar o que significa ser mulher, 
persiste a releviincia da aparencia, da beleza e do corpo. Entende-se que a impor
rancia atribufda a aparencia feminina transforma as mulheres em seres vigiados 
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mulheres concretas e a representac;ao destas, atravfs de imagens. P6e-se, entao, 
a questao do "realismo" e debate-se se imagens <las mulheres mais condizentes 
com as suas condic;Oes e experiencias sociais, que dessem conta da diversida
de de quotidianos vividos pelas mulheres, seriam, de facto, emancipadoras. 
Mostrar mulheres de sucesso a trabalhar pode ser um passo importante, mas 
outras realidades - como a submissao feminina ao masculino e a persistente 
desigualdade de oportunidades -, se retratadas visualmente, podem niio servir 
os interesses politicos do movimento <las rnulheres. 
No ambito das imagens publicitarias (capftulo 5), as quest6es levantadas ante
riormente tern todo o sentido, ji que aquelas sao difundidas massivamente, en
trando, de uma ou outra forma, na vida das mulheres. Assim, foram debatidas 
as caracterfsticas da imagem publicitiria, nomeadamente no que concerne a sua 

capacidade persuasiva e de simula<;iio de realidade. Seguidamente, a publicidade 
foi enquadrada enquanto discurso social face ao feminino, defendendo-se que, 
nas sociedades ocidentais actuais, as mensagens publicitirias se baseiam numa 
rela<;iio bi-direccional com a sociedade em que emergem. A publicidade mostra 
imagens do feminino e das mulheres que siio interiorizadas pelas mesmas e que 
determinam valores e comportamentos, mas surge tambem num determinado 
contexto social e reflecte, pois, tendencias sociais. Observou-se que a publicida
de veicula e sedimenta os valores dominantes da sociedade na qua! opera, logo, 
tambfm os que dizem respeito as relac;Oes entre gfneros e ao modo de pensar o 
feminino. Foi igualmente discutido o reduzido poder subversivo da publicidade 
ji que as suas mensagens, os seus an(mcios, terao sempre dificuldades em fugir 
da realidade social da qua! siio resultado. 
De forma a reflectir acerca da tendencia deste tipo de discurso para reproduzir 
valores dominantes acerca do feminine, percorreram-se alguns dos mais mar
cantes estudos e perspectivas de analise do feminine nas imagens publicitarias, 
mais concretamente os que se centraram em irnagens publicitirias fixas publi
cadas em peri6dicos. Facilmente se percebe que as abordagens e metodologias 
sao distintas, mas que persiste uma tentativa de explorar tais representac;6es, 
procurando fazer pontes com as representa�Oes e construc;Oes sociais do femi
nino, como os estere6tipos de gfnero. Tai percurso foi precioso em termos de 
prepara<;iio metodol6gica e te6rica para a parte que se seguiria. 
Desenhado o enquadramento te6rico, foi chegado o tempo de definir o percur
so metodol6gico do estudo empfrico (parte 3). Objecto, objectives e problema
tica foram clarificados, o que levou a uma op<;ao por uma metodologia basea
da na articula<;iio disciplinar, apoiada em diferentes perspectivas de analise e 
disciplinas, desde a Sociologia, a Psicologia Social, passando pela Semiologia 
e pela Teoria da Imagem, entre outras. De seguida, foi constitufdo o corpus

de analise, come,ando-se pela circunscri,iio das fontes a partir das quais se 
procederia a recolha dos dados, que seriam imagens de mulheres. Optou-se 
pelas revistas femininas portuguesas, por se acreditar que estas conteriam uma 
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mente em lugar nenhum, proliferando os cen.irios artificiais, nomeadamente 
atraves do uso frequente de fundos esteticos para as fotografias. Em suma, niio 
se consegue perceber, olhando para as imagens, onde vivem e onde estio estas 
mulheres. Por fim, uma Ultima categoria ou trar;o: o isolamento <las mesmas 
relativamente a outros seres humanos. A an.ilise das imagens aponta para uma 
prevalencia de representar;Oes da mulher sozinha, sem "os outros". A falta de 
indivfduos com os quais estabelecer qualquer tipo de interacr;io na imagem, 
houve necessidade de explorar alternativas de relai;iio. Concluiu-se que a rela
i;iio mais frequente e a da mulher com um observador fora da imagem, o que 
refori;a o segundo trai;o, referido acima. 
A articulai;ao destes seis trai;os permite a edificai;ao de um modelo bastante coe
rente de mulher dado a ver pelas imagens publicadas nos aniincios <las revistas 
femininas portuguesas. Emerge um padriio de mulher que mostra o feminino 
essencialmente como um ecra visual, uma superffcie estftica, no qual dominam 
a artificialidade e o desenquadramento das situai;6es reais (locais reais, pessoas 
reais). A funi;iio da mulher e ser vista e dar-se ao olhar. A predominancia dos 
atributos ligados a aparencia, a beleza e ao corpo e esmagadora, ficando de 
fora destas representai;6es toda e qualquer referencia a aspectos relacionados 
com a condii;iio de ser humano, que engloba, como se sabe, algo mais do que 
uma superficie visual (ate para as mulheres). 
Assim, nao se pode deixar de apontar a enorme distancia que separa estas 
representar;Oes visuais <las mulheres reais, que olham estas imagens. E se, por 
um lado, a existencia de um fosso entre o visual (as representai;Oes imageticas) 
e o social (as mulheres concretas) e indubit:ivel, por outro, as repercuss6es que 
estas imagens podem ter na vida <las mulheres sao incontornaveis. As imagens 
visuais criam imagens mentais e sociais; o modo de representar visualmente o 
feminino origina ideias acerca do feminino; a norma visual difundida apela a 
conformidade a norma, e e impassive! para muitas mulheres ta! conformidade. 
As imagens nao mostram seres humanos, mostram ecris visuais, superficies 
esteticas, e as mulheres reais s:io seres humanos, nao ecr:is nos quais sac pro
jectados modelos ideais de feminilidade. 
Nao se pode igualmente ignorar uma outra vertente em termos de interpre
tai;6es relativas as implicai;6es deste modelo. E que, coma ja foi tantas vezes 
referido e explorado, as mensagens, os discursos - imageticos ou nao, publici
tarios ou niio - dizem algo acerca do contexto social onde foram produzidos. 
Se imagens visuais geram imagens sociais e comportamentos, praticas sociais 
concretas, e igualmente verdade que imagens/representar;Oes sociais originam 
mensagens visuais. De facto, conclui-se que estas s:io o resultado de modos de 
pensar e de viver socialmente a feminilidade. Elas siio modelo, mas reproduzem 
tambem um modelo do que e e do que deve ser uma mulher. 
Assim, as imagens analisadas nao podem, pura e simplesmente, ser pastas de 
!ado e negligenciadas como sendo apenas fantasias e artificialismos destinados
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a vender produtos ou a instigar sonhos de ideais de beleza. Estas imagens tern 
consequfncias para as mulheres, que as interiorizam, que se comparam com as 
mulheres representadas, que agem de acordo com elas, e siio tambem resultado 
de modos de pensar o feminino nas sociedades ocidentais, sao sedimentac;6es 
de representac;6es e de estere6tipos do feminino vigentes. 
Este trabalho tenta esclarecer, ainda que superlicialmente, a complexa rela,iio 
entre representac;6es sociais e representac;6es visuais, explorando caminhos de 
analise do material visual especificamente com fins de caracter sociol6gico. As 
conclus6es do estudo empfrico, espelhadas nos seis trac;os de analise e no mo
delo de mulher emergente, procuram, de algum modo, dar conta <las represen
tac;Oes sociais que rodeiam as mensagens visuais onde figuram mulheres e que 
se destinam a um publico feminine. 0 que o modelo encontrado <lira acerca 
da posic;ao do feminino nas sociedades ocidentais fica por desenvolver, assim 
coma ficam as muitas hip6teses acerca das implicac;6es que estas imagens terao 
na autopercep,iio feminina e no modo como a sociedade entende aquilo que se 
convencionou chamar o "feminino". 
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