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"A dúvida é o princípio da sabedoria".
(Aristóteles)

RESUMO
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A visão da superioridade masculina que sempre esteve presente na história está 
sendo rompida gradativamente mediante os debates sobre a igualdade de gênero, 
mediados pela da mídia e pelas ciências sociais. Até poucas décadas a educação 
feminina era voltada exclusivamente para o cuidado dos filhos e para as atividades 
domésticas,  ou  seja,  para  o  espaço  privado.  Através  de  alguns  movimentos 
(feminismo,  fragmentação  do  sujeito  e  avanços  tecnológicos)  ocorridos  na  pós-
modernidade, a mulher assumiu uma nova identidade. Essa pesquisa de natureza 
qualitativa analisa como a identidade feminina está sendo desconstruída através do 
discurso da personagem Valentina, em Malhação ID. Para este estudo, elege-se a 
como  objetivo  principal:  analisar  o  novo  perfil  feminino  representado  através  do 
discurso da personagem Valentina. Esta análise tem por relevância a compreensão 
do público infanto-juvenil, composto por indivíduos que ainda estão em processo de 
formação de uma postura crítica, em relação a algumas temáticas sociais, como a 
igualdade de gênero. Para validar os dados obtidos nessa pesquisa utiliza-se como 
método a análise de discurso de orientação francesa. Conclui-se, portanto, que a 
desigualdade  de  gênero  ainda  está  cristalizada  no  discurso  social,  sendo 
representada no discurso midiático. 

Palavras-chave: Identidade feminina. Malhação ID. Análise do discurso. Gênero.   

ABSTRACT



8

The  perception  of  male  superiority  which  has  always  been  present  in  history  is 
gradually being broken by the debates on gender equality, mediated by the media 
and  the  social  sciences.  Until  a  few  decades  women's  education  was  devoted 
exclusively  to  the  care  of  children  and  household  chores,  or  for  private  space. 
Through some movements (feminism, fragmentation of the subject and technological 
advances) that occurred in post-modernity, the woman assumed a new identity. This 
qualitative research examines how female identity is being deconstructed through the 
speech of the character Valentina, in Malhação ID. For this study, to elect as its main 
objective:  to  analyze  the  new profile  female represented by the discourse of  the 
character Valentina.  This has relevance for understanding the juvenile population, 
composed of  individuals  who are still  in  the process of  forming a critical  attitude 
towards certain social issues such as gender equality. To validate the data obtained 
in this research is used as the method of discourse analysis of French oriented. It 
follows therefore  that  gender  inequality  is  still  crystallized  in  social  discourse,  as 
represented in media discourse.

Keywords: Identity feminine. Malhação ID. Discourse analysis. Gender.
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Uma visão da superioridade masculina sempre esteve presente na história, o 

que  hierarquizou  a  diferença  entre  os  sexos.  Até  poucas  décadas  a  educação 

feminina era voltada exclusivamente para o cuidado dos filhos e para as atividades 

domésticas, ou seja, para o espaço privado. A oportunidade de desenvolvimento e 

participação no meio social são conquistas das mulheres nascidas após a explosão 

do movimento feminista na década de 60, que segundo Hall (2002) constitui o marco 

da modernidade tardia1. 

Diante dos acontecimentos pós-modernos citados por Hall (2002), a identidade 

se modificou, tornando-se fragmentada, algumas vezes contraditória e não resolvida. 

O processo de fragmentação do sujeito pós-moderno contribuiu para o surgimento 

de identidades cambiantes, múltiplas e de temporalidades mais curtas. 

Essa velocidade na mudança das identidades é vista por Kellner (2001) como 

resultado da cultura da mídia, lugar de implosão da identidade e de fragmentação do 

sujeito.  Dentre  os  meios  que  mais  contribuíram  para  o  surgimento  de  novas 

identidades, se destaca - a televisão.

A televisão pode ser considerada parte formadora do processo de construção da 

identidade.  Constitui  um  âmbito  decisivo  do  reconhecimento  sociocultural, 

desfazendo e refazendo as identidades coletivas. Essa mídia é apontada por Sodré 

(2002)  como  técnica  formadora  ou  inventora  da  consciência  humana  para 

requalificar  a  vida  social,  desde costumes,  atitudes e até  crenças religiosas,  em 

função  da  tecnologia  e  do  mercado.  Esse  veículo  pode  caracterizar-se  como 

“espelho”  da  realidade,  mas  não  se  limita  a  uma simples  cópia,  reprodução  ou 

reflexo das situações cotidianas, sendo uma representação da vida diária exposta 

principalmente nas narrativas seriadas, telenovelas e seriados. 

No  âmbito  das  ficções  seriadas  brasileiras,  Malhação,  objeto  de  estudo  do 

presente  trabalho,  é  exibida  na  TV Globo,  de  segunda  a  sexta,  no  horário  das 

17:30h,  com duração  de  aproximadamente  45  minutos.  O  programa juvenil  não 

possui  formato definido,  mas pode se caracterizar como um seriado com alguns 

aspectos importados das soap-operas2 norte americanas, sendo o único direcionado 

1 Período que corresponde à segunda metade do século XX. 
2 Significa telenovela, é composto da palavra soap (sabão, sabonete) + opera (ópera) e sua origem 
não é tão antiga. O rádioteatro a partir dos anos 30 e a televisão a partir dos anos 50 nos EUA 
popularizaram  os  dramas  melodramáticos  retratando  situações  domésticas  cotidianas.  Aqueles 
programas da televisão americana eram (como o são ainda hoje) predominantemente no horário após 
o almoço, e eram dirigidos principalmente ao público feminino. (SCHÜTZ, Ricardo. Word histories. 
Disponível em:< http://www.sk.com.br/sk-hist.html>. Acesso em 02 jul 2010)
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ao público infanto-juvenil no Brasil. Sua exibição começou em 1995 e atualmente 

está em sua 17ª (décima sétima) temporada, intitulada Malhação identidade (ID), a 

qual possui como tema central os valores que atravessam gerações como: família, 

religião, sexualidade, etc. 

O plano de fundo de Malhação identidade reúne elementos culturais dos anos 

80 (patins, música, moda) para abordar problemas do jovem atual. Observou-se que 

essa temporada abordou problemas enfrentados pelas minorias (emos, casais “fora 

do padrão” e o surgimento de uma nova identidade feminina). Essas histórias se 

desenvolvem no colégio fictício, Primeira Opção.

O propósito desta fase do seriado é apresentar diversas identidades, a fim de 

que seu público-alvo se identifique com algumas delas e acompanhem o desenrolar 

da narrativa. Diante da multiplicidade de identidades, decidiu-se focar os estudos na 

identidade da personagem Valentina, uma vez que sua postura gera uma série de 

pressões  para  adequação  pelos  demais  personagens,  visto  que,  analisando  o 

discurso  da  personagem  Valentina,  em  malhação  ID,  constatou-se  uma 

desconstrução da identidade feminina clássica. 

Perante  o  interesse pela  temática  da  identidade,  de  gênero  e  da  cultura  da 

mídia, pelas ciências sociais e pela comunicação torna-se indispensável, portanto, 

entender  como  a  televisão  construiu  ao  longo  dos  anos  a  identidade  feminina 

através de seus produtos.

A mulher desde a idade média ocupou um papel de submissão na sociedade. A 

figura feminina era vista como frágil e indefesa, sendo desta forma, idealizada, ou 

seja, representada através da mídia, mais especificamente da televisão como um 

ser puro, virgem, voltada para o lar e para os filhos. Essa caracterização compõe o 

que Lipovetsky (2000) chama de “segunda mulher”. 

Esse perfil  de  mulher  frágil,  dominada e  voltada  para  a  esfera  privada está 

sendo  desconstruída  desde  a  década  de  60  com  as  questões  levantadas  pelo 

movimento  feminista,  dentre  elas,  à  importância  de  diferenciar  sexo  de  gênero. 

Desta forma, o presente trabalho pretende responder o seguinte questionamento: 

Como Malhação ID está representando “novas” identidades femininas através da 

personagem Valentina?  
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Nesse  sentido,  a  pesquisa  tem  por  objetivo  analisar  a  desconstrução  da 

identidade  feminina.  O  período  do  seriado  analisado  foi  durante  os  meses  de 

novembro de 2009 a abril de 2010. Os capítulos mais relevantes foram: 7º, 17º, 28º 

e 29º.

Para  analisar  essa  desconstrução  utilizaram-se  os  recursos  da  análise  de 

discurso (AD),  que observa não apenas os elementos verbais,  mas os histórico-

sociais, no quais os discursos se fundamentam. “O discurso é assim palavra em 

movimento, prática de linguagem: com o estudo do discurso observa-se o homem 

falando” (ORLANDI, 2002, p. 15). 

A linguagem é um instrumento que está presente nas relações cotidianas, por 

esse  motivo  para  a  realização  desta  pesquisa  escolhemos como opção  teórico-

metodológica a análise de discurso de orientação francesa.

A chamada “análise de discurso francesa” caracteriza-se pela 
ênfase  no  “assujeitamento”  do  emissor,  que  se  expressaria 
mediante a incorporação de discursos sociais já instituídos: o 
religioso, o científico, o filosófico, o mitológico, ou o jornalístico, 
o publicitário, o corporativo, etc. (BARROS, 2009, p. 306, grifo 
do autor).

Percebe-se,  portanto,  que a  desconstrução da identidade feminina  través da 

personagem Valentina é apenas um reflexo do contexto histórico-social, o qual é 

intitulado por Lipovetsky (2004) como hipermodernidade3. 

No primeiro  capítulo,  abordou-se a construção da identidade e o conceito  de 

gênero.

No  segundo  capítulo,  apresentou-se  como  a  cultura  se  transformou  com  o 

surgimento  dos  meios  de  comunicação  de  massa.  Outro  ponto  abordado  foi  a 

representação  social  no  espaço  midiático,  televisão,  e  a  influência  desta  no 

comportamento do jovem. 

No terceiro capítulo, elegeu-se como preocupação principal, mostrar a construção 

e  a  desconstrução  da  identidade  feminina  através  da  análise  do  discurso  da 

personagem Valentina. 

Através do discurso da personagem Valentina foi possível apresentar como se 

constitui  o gênero e quais aspectos do “masculino” estão presentes nas falas da 

personagem. Identificou-se a concepção de um casal “diferente”, Lucca e Valentina, 

e por fim a influência dos amigos na mudança no discurso da personagem.

3 Para fim deste trabalho usar-se-á o termo pós-modernidade.
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É  relevante  a  análise  dessa  desconstrução,  devido  o  público  do  programa 

caracterizar-se por pré-adolescentes e jovens, na faixa dos 12 aos 19 anos, que 

ainda estão em processo de formação de uma postura crítica e são diariamente 

expostos  a  informações  transmitidas  pelos  produtos  da  mídia,  podendo  estes 

influenciar em seus comportamentos no grupo social, no qual estão inseridos. 

Capítulo I

1 A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE
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A  sociedade  é  formada  por  atributos  culturais,  que  são  representados  pelo 

gênero,  pela  orientação sexual,  nacionalidade,  classe social  e  etnicidade.  Esses 

atributos,  por  sua  vez  são  elementos  que  contribuem  para  uma  definição 

simplificada do termo identidade. 

O próprio conceito com o qual estamos lidando, “identidade”, é 
demasiadamente complexo, muito pouco desenvolvido e muito 
pouco compreendido na ciência social contemporânea para ser 
definitivamente posto à prova (HALL, 2002, p. 8, grifo do autor)

Embora  muitos  estudiosos  considerem  o  conceito  de  identidade  complexo  e 

ainda em processo de análise, Castells (1999, p. 22) a define como um processo de 

construção de significado com base em um atributo cultural,  ou um conjunto de 

atributos  culturais  inter-relacionados,  que  se  sobressaem  frente  outras  fontes 

geradoras de sentido.  

Sabendo que sob a ótica da sociologia, a identidade é construída ao longo de um 

processo de formação de significado, Hall, (2002, p.13) defende que a identidade é 

definida  historicamente,  e  não  biologicamente,  ou  seja,  não  é  definida  no 

nascimento, ou por fatores genéticos. 

A construção da identidade vale-se da matéria-prima fornecida 
pela  história,  geografia,  biologia,  instituições  produtivas  e 
reprodutivas, pela memória coletiva, pelas fantasias pessoais, 
pelos  aparatos  de  poder  e  revelações  de  cunho  religioso 
(CASTELLS, 1999, p.23).

Seguindo esse pensamento,  pode-se  dizer  que o  sistema cultural  no  qual  o 

indivíduo  está  inserido  é  o  responsável  pela  construção,  como  também,  pela 

desconstrução de sua identidade. Quando se fala de desconstrução, afirma-se que o 

indivíduo pode possuir  múltiplas identidades ao longo da vida, no entanto, “essa 

pluralidade é fonte de tensão e contradição tanto na representação quanto na ação 

social”. (CASTELLS, 1999, p. 22). Um indivíduo marxista e seguidor de uma doutrina 

evangélica,  simultaneamente,  é  um  exemplo  dessa  contradição,  visto  que  o 

marxismo defende que a religião é uma forma de dominação. Desse modo, Castells, 

(1999, p. 22) considera ser necessário fazer uma distinção entre identidade e o que 

os  sociólogos  chamam  de  papéis  sociais  (ser  pai,  ser  mãe,  vizinho,  jogador  e 

fumante, ao mesmo tempo). Esses papéis citados por Castells são chamados de 

identificações por Hall (2002). 

Seguindo  Castells  (1999,  p.  24),  pode-se  dizer  que  a  construção  social  da 

identidade pode ocorrer em um contexto marcado pelas relações de poder fazendo-
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se  necessária,  desta  forma,  uma  distinção  entre  três  formas  de  construção:  a 

identidade legitimadora, a identidade de resistência e a identidade de projeto.

Fundamentada nas teorias sociais, as três formas da construção da identidade 

apresentam  relações  dinâmicas.  Seguindo  Castells  (1999,  p.  24)  a  identidade 

legitimadora é introduzida pelas instituições dominantes com o intuito de expandir e 

racionalizar sua dominação em relação aos atores sociais. Em seu caráter essencial, 

a identidade de resistência, por sua vez, é criada por atores que se encontram em 

posição desvalorizada pela lógica da dominação: a identidade feminina perante a 

construção da dominação masculina. Não obstante, a identidade de projeto ocorre 

quando os atores sociais utilizam-se de material cultural para construir uma nova 

identidade  capaz  de  redefinir  sua  posição  na  sociedade,  modificando  assim,  a 

formação de toda estrutura social. O feminismo, por exemplo, é citado por Castells 

(1999, p.24), como um exemplo de identidade de projeto, que rompe as trincheiras 

da resistência dos direitos da mulher frente ao patriarcalismo. 

O processo de construção da identidade de projeto produz sujeitos. “Chamo de 

sujeito  o  desejo  de  ser  um indivíduo,  de  criar  uma  história  pessoal,  de  atribuir 

significado a todo o conjunto de experiências da vida individual...” (TOURAINE apud 

CASTELLS,  1999.  p.26).  Embora  os  sujeitos  sejam  construídos  a  partir  de 

indivíduos, não se devem utilizar os termos como sinônimos. 

Hall,  (2002,  p.  10)  por  sua  vez,  distingue  três  concepções  diferentes  de 

identidade classificando-as como: sujeito do Iluminismo, sujeito sociológico e sujeito 

pós-moderno. 

O sujeito do Iluminismo estava baseado numa concepção da 
pessoa  humana  como  um  indivíduo  totalmente  centrado, 
unificado, dotado das capacidades de razão, de consciência e 
de  ação,  cujo  “centro”  consistia  num  núcleo  interior,  que, 
emergia pela primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se 
desenvolvia,  ainda  que  permanecendo  essencialmente  o 
mesmo – contínuo ou “idêntico” a ele – ao longo da existência 
do indivíduo (HALL, 2002, p. 11, grifo do autor).

Essa definição revela que o sujeito do Iluminismo adquiria sua identidade no 

nascimento,  sendo ela  imutável,  fixa  e unificada,  não podendo ser  transformada 

através da interação com o meio social.

 Uma  concepção  que  resultou  da  interação  entre  o  sujeito  e  a  sociedade 

caracterizava o que Hall (2002, p. 11) definiu como sujeito sociológico, que refletia 

uma complexidade do mundo moderno e a consciência de que este núcleo interior 
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não era autônomo, mas formado na relação com outras pessoas, responsáveis por 

mediar os valores, símbolos, enfim a cultura do mundo que o sujeito habitava. Essa 

concepção era formada através da interação entre sujeito e sociedade. 

1.1O surgimento da identidade fragmentada

A pós-modernidade,  segundo  Hall  (2002)  período  que  compreende  desde  a 

segunda-guerra até os dias atuais, tornou a identidade mais fragmentada, resultados 

de  mudanças  e  transformações  ocorridas  neste  período,  contrariando  assim,  de 

acordo com Kellner (2001, p. 295) o folclore sociológico e antropológico, nos quais, 

as identidades eram fixas, sólidas e estáveis.  

O indivíduo sempre esteve apoiado nas tradições e nas estruturas sociais, mas 

Hall  (2002,  p.  7)  afirma  que  alguns  acontecimentos  da  modernidade  tardia4, 

desencadearam  uma  crise  na  identidade  cultural,  promovendo  um  declínio  da 

estabilidade, da unificação do sujeito, sem dúvidas, surgindo novas identidades e a 

ascensão de um indivíduo cindido. 

O  sujeito  previamente  vivido  como  tendo  uma  identidade 
unificada e estável,  está se tornando fragmentado; composto 
não de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes 
contraditórias ou não-resolvidas. (HALL, 2002. p. 12).

Esse pensamento exposto por Hall (2002) propõe a existência de identidades 

múltiplas  e  algumas  vezes contraditórias,  fazendo  com que  as  identificações do 

sujeito sejam deslocadas continuamente. 

Afirma-se,  pois,  que  na  cultura  pós-moderna  o  sujeito  se 
desintegrou  num  fluxo  de  euforia  intensa,  fragmentada  e 
desconexa, e que o eu pós-moderno descentrado já não sente 
ansiedade  (a  histeria  torna-se  típica  doença  psíquica  pós-
moderna) e já não possui a profundidade, a substancialidade e 
a coerência que eram os ideais e às vezes a realização do eu 
moderno  (BAUDRILLARD,  1983;  JAMENSON,  1983,  1991 
apud KELLNER, 2001, p.298).

A concepção de que o sujeito pós-moderno está fragmentado é reflexo de uma 

sociedade chamada por Lipovetsky (2004) de hipermoderna, na qual há um exagero 

de tudo que se criou na modernidade, transformando assim, o sujeito que era fixo 

fragmentou-se. Para ele,  a pós-modernidade foi  apenas um período de transição 

para a hipermodernidade.

4 Período que corresponde à segunda metade do século XX. 



18

O consumismo explora simultaneamente a crise de identidade 
em  massa  ao  declarar  que  seus  bens  são  soluções  para 
problemas de identidade e, nesse processo, intensifica a crise, 
oferecendo  valores  e  formas  cada  vez  mais  plurais.  (2002, 
p.88)

Kellner  (2001,  p.  299)  argumenta  que  embora  existam  poucos  estudos 

aprofundados  dos  textos  e  dos  efeitos  da  mídia,  muitas  teorias  pós-modernas 

destacam  a  cultura  da  mídia  como  o  lugar  de  implosão  da  identidade  e  de 

fragmentação do sujeito. Essa massificação da mídia, juntamente com os avanços 

tecnológicos e a ascensão do processo de globalização também são observados por 

Hall (2002):

[...] à medida que os sistemas de significação e representação 
cultural como os meios de comunicação se multiplicam, somos 
confrontados  por  uma  multiplicidade  desconcertante  e 
cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais 
poderíamos nos identificar - ao menos temporariamente (HALL, 
2002, p. 13) 

Esses sistemas de representação cultural citados por Hall (2002) são a pintura, a 

escrita, fotografia e a mídia que traduzem elementos espaços-temporais. Esse autor, 

(2002,  p.  71)  todas  as  identidades  estão  localizadas  no  tempo  e  no  espaço 

simbólico. 

A  pós-modernidade  exerceu  grande  impacto  sobre  as  identidades  culturais, 

enfraquecendo-as  e  promovendo  o  surgimento  de  identidades  móveis.  Essa 

pluralização de identidades é defendida por Hall (2002, p.34) como algo que resulta 

não apenas da desagregação do sujeito, mas também do seu deslocamento.  

Hall (2002, p. 34) aponta cinco avanços na teoria social e nas ciências humanas 

ocorridos no pensamento, no período da modernidade tardia (a segunda metade do 

século  XX)  responsáveis  por  esse  descentramento  do  sujeito:  às  tradições  do 

pensamento  marxista,  a  descoberta  do  inconsciente  por  Freud,  o  trabalho  do 

lingüista  estrutural  Ferdinand  de  Saussure,  o  trabalho  do  filósofo  e  historiador 

Michael Foucault e o impacto do feminismo, tanto como uma crítica teórica quanto 

como um movimento social.

A  contribuição  da  tradição  do  pensamento  marxista  ao  que  se  refere  ao 

descentramento do pensamento moderno consiste, de acordo com Hall, (2002, p.34) 

na redescoberta e reinterpretação de seus trabalhos na década de sessenta. Essa 



19

nova interpretação definia que os indivíduos não poderiam ser agentes da história, 

mas que só poderiam agir baseados em condições históricas criadas por outros. 

Acerca do segundo descentramento afirma Hall:

A  teoria  de  Freud  de  que  nossas  identidades,  nossa 
sexualidade e estrutura de nossos desejos são formadas com 
base  em processos  psíquicos  e  simbólicos  do  inconsciente, 
que  funciona  de  acordo  com  uma  “lógica”  muito  diferente 
daquela  da  Razão,  arrasa  com  o  conceito  do  sujeito 
cognoscente  e  racional  provido  de  uma  identidade  fixa  e 
unificada  –  o  “penso,  logo  existo”,  do  sujeito  de  Descartes. 
(2002, p. 36, grifo do autor).

Esse  pensamento  de  Hall  reafirma  a  idéia  de  que  as  identidades  são 

construídas  ao  longo  da  existência  do  indivíduo,  se  caracterizando  como  um 

processo contínuo de formação.

O trabalho do linguista estrutural, Ferdinand de Saussure, também é relevante, 

como aponta Hall (2002, p. 40) fazendo uma analogia entre: língua e identidade. 

De acordo com Hall, (2002, p. 41-43) o quarto avanço é recorrente do trabalho 

do filósofo e historiador, Michael Foucault, que traçou uma espécie de genealogia do 

sujeito  moderno,  concluindo  quanto  mais  coletiva  e  organizada  se  tornem  as 

instituições da modernidade tardia, maior o isolamento e individualização do sujeito.

Por  fim,  Hall  (2002,  p.  44)  indica  a  força  do  feminismo  como  o  quinto 

descentramento  do  sujeito.  A  importância  do  movimento  feminista  para  a 

fragmentação do sujeito justifica-se por ter começado como um movimento social e 

se expandido para incluir as identidades sexuais e de gênero.

1.2 A identidade feminina

As mulheres eram vistas na antiguidade como algo negativo, que caracterizava 

o que Lipovetsky (2000) chama de “primeira mulher”, esta era associada à maldade 

e  ao  obscuro,  enquanto  que  a  “segunda  mulher”  surgida  na  idade  média  era 

enaltecida, mas tinha seus poderes limitados. 

A mulher desde a idade média ocupou um papel de submissão na sociedade. A 

figura feminina era vista como frágil e indefesa, sendo desta forma, idealizada, ou 

seja, representada através da mídia, mais especificamente da televisão como um 

ser puro, virgem, voltada para o lar e para os filhos. Essa caracterização compõe o 

que Lipovetsky (2000) chama de “segunda mulher”. 
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O perfil de mulher frágil, dominada e voltada para a esfera privada está sendo 

desconstruída desde a década de 60 com as questões levantadas pelo movimento 

feminista, dentre elas, à importância de diferenciar sexo de gênero.  Essa versão 

mais  idealizada da figura feminina como dona do lar,  ser frágil  e dependente da 

figura masculina foi amplamente explorada pela televisão. 

Atualmente, pode-se dizer que houve uma “masculinização” do feminino, ou seja, 

uma incorporação de elementos do gênero masculino ao gênero feminino. Valentina 

é  uma  excelente  representação  da  mulher  pós-moderna  ou  da  chamada,  por 

Lipovetsky, a “terceira mulher”. 

Desvitalização  do  ideal  da  mulher  no  lar,  legitimidade  dos 
estudos  e  do  trabalho  feminino,  direito  de  voto, 
“descasamento”,  liberdade  sexual,  controle  da  procriação: 
manifestações do acesso das mulheres à inteira disposição de 
si  em  todas  as  esferas  da  existência,  dispositivos  que 
constroem o modelo da “terceira mulher” (LIPOVETSKY, 2000 
p. 12, grifo do autor).

Essa  nova  postura  da  mulher  representa  a  desconstrução  da  identidade 

feminina  criada  pelos  produtos  televisivos. Desse  modo,  pode-se  dizer  que  a 

televisão além de contribuir  para a formação de uma cultura nacional  é também 

reflexo do contexto social, o qual é por ela representado. 

A identidade feminina  está  em processo de construção,  pois  os movimentos 

sociais  ocorridos  na  pós-modernidade  ascenderam  questionamentos  acerca  das 

atribuições  da  mulher  na  sociedade  gerando,  dessa  forma,  uma  quebra  de 

paradigmas. 

1.3  Definindo o gênero

O feminismo instaurou uma discussão sobre a importância de distinguir sexo e 

gênero.  Após  essa  abordagem,  percebe-se  que  as  diferenças  entre  homens  e 

mulheres  não  são  estritamente  biológicas,  mas  são  geradas  culturalmente  e 

historicamente. Louro (2008, p. 21), diz que para compreender o lugar e as relações 

entre homens e mulheres numa sociedade importa observar não exatamente seus 

sexos, mas sim tudo o que socialmente se construiu sobre os sexos. 

Através das feministas  anglo-saxãs,  que o conceito  de gênero passou a ser 

diferenciado  de  sexo.  “Gênero  deve  ser  visto  como  elemento  constitutivo  das 

relações sociais, baseadas em diferenças percebidas entre os sexos, e como sendo 

um  modo  básico  de  significar  relações  de  poder”  (SCOTT,  1990,  p.16).  Esse 
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pensamento  defendido  pelas  feministas  compreende  que  as  diferenças  entre 

homens e mulheres foram impostas pela sociedade, fundamentadas essencialmente 

no patriarcalismo, estrutura na qual observar-se a dominação masculina.

 Diante de tantas perspectivas acerca de como se formaram as diferenças entre 

homens e mulheres, afirma Giddens (2004, p.110) ser essencial fazer uma distinção 

entre sexo biológico e gênero social.

De um modo geral, os sociólogos utilizam o termo “sexo” para 
se  referirem  às  diferenças  anatômicas  e  fisiológicas  que 
definem  o  corpo  masculino  e  o  corpo  feminino.  Em 
contrapartida,  por  gênero  entendem-se  as  diferenças 
psicológicas, sociais, entre indivíduos do sexo masculino e do 
sexo feminino (GIDDENS, 2004, p. 109) 

Através  desta  afirmação,  percebe-se  que  as  diferenças  entre  homens  e 

mulheres não compreendem somente as características biológicas, mas também as 

sociais por esses sujeitos assumirem papéis distintos na sociedade.  Louro afirma 

(1997, p. 24) ser interessante entender o gênero como constituinte da identidade de 

sujeitos, sendo importante estabelecer uma distinção entre identidades de gênero e 

identidades sexuais. 

Suas “identidades sexuais” se constituiriam, pois, através das 
formas  como  vivem  sua  sexualidade,  com  parceiros/as  do 
mesmo sexo,  do  sexo  oposto,  de  ambos  os  sexos  ou  sem 
parceiros/as. Por outro lado, os sujeitos também se identificam, 
social e historicamente, como masculinos ou femininos e assim 
constroem suas “identidades de gênero” (LOURO, 1997, p.26, 
grifo da autora).

Embora essas identidades possuam um mesmo significado, pode-se dizer que 

estão  inter-relacionadas.  Desde  o  nascimento,  a  criança  é  identificada  por  ser 

menino  ou  menina  pelas  cores  (azul  e  rosa)  escolhidas,  por  exemplo,  para  a 

decoração  do  quarto.  Na  infância  essa  construção  é  perceptível  através  dos 

brinquedos,  da  escolha  das  modalidades esportivas  e  da  divisão das  atividades 

domésticas e sociais. É nessa fase, por exemplo, que as meninas são educadas 

para cuidar do lar (cozinhar e limpar a casa) e os meninos são instruídos a conhecer 

o funcionamento dos automóveis e de outras atividades que exijam força. Na vida 

adulta a divisão do trabalho,  a  diferença de salários e as responsabilidades dos 

papéis de esposo/esposa e pai/mãe acentuam as desigualdades entre os gêneros. 

Homens e mulheres certamente não são construídos apenas 
através de mecanismos de repressão ou censura, eles e elas 
se  fazem,  também,  através  de  práticas  e  relações  que 
“instituem” gestos, modos de ser e de estar no mundo, formas 
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de  falar  e  de  agir,  condutas  e  posturas  “apropriadas”  (e, 
usualmente, diversas). Os gêneros se produzem, portanto, nas 
e  pelas  relações  de  poder  (LOURO,  1997,  p.  41,  grifos  da 
autora)

Esse pensamento da autora esclarece como o poder é fator determinante na 

construção dos gêneros. Porém, esse “poder” não pode ser visto como uma forma 

de imposição, mas sim como um elemento que norteia as condutas de homens e 

mulheres nas relações sociais.   Dessa forma, pode-se afirmar que os indivíduos 

possuem autonomia para questionar algumas regras ditadas pela sociedade, como 

bem argumenta Giddens:

É importante lembrar que os seres humanos não são objectos 
passivos ou receptores inquestionáveis de uma “programação” 
do gênero, como alguns sociólogos sugeriram. As pessoas são 
agentes activos que criam e modificam papéis para si mesmas 
(2004, p. 110, grifo do autor).

Ao fazer essa afirmação, o autor defende que as influências sociais (a educação 

escolar,  os  brinquedos,  os  programas  de  televisão)  também  contribuem  para  a 

construção das identidades de gênero. De acordo com Lauretis  apud Louro (1997, 

p.35)  a  construção  do  gênero  também  se  faz  por  meio  de  sua  desconstrução. 

Através  dessa  afirmação,  é  fácil  perceber  que  a  desconstrução  da  identidade 

feminina, contemplada a partir do movimento feminista, contribuiu para a construção 

de um novo perfil de mulher.

 Louro (1997, p. 35) comenta que por o gênero ser construído historicamente, a 

relação homens e mulheres, os discursos e as representações estão em contínuo 

processo de mudança,  dessa forma é possível  admitir  que as teorias e práticas 

feministas  e  suas  propostas  de  desconstrução  também  contribuem  para  a 

construção do gênero. Para Louro, (1997) é preciso desconstruir a oposição binária 

entre masculino-feminino. Através dessa afirmação, a autora revela que homens e 

mulheres devem desempenhar papéis de relevância igualitária no meio social. 

Embora as noções das atribuições de cada sexo possam variar de cultura para 

cultura, não se tem conhecimento de nenhuma sociedade, na qual a mulher tenha 

mais poder do que o homem, afirma Giddens (2004, p. 114). Homens e mulheres 

assumem papéis diferentes no meio social. Essa lógica revela uma forma de relação 

de dominação-submissão que está sendo rompida através dos movimentos sociais, 

das transformações culturais e da representação midiática.
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Capítulo II

2 CULTURA E OS PRODUTOS MIDIÁTICOS

O  conceito  de  cultura  assim  como  o  de  identidade  é  complexo,  amplo  e 

diversificado, não havendo, portanto um consenso em relação ao seu significado. A 
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cultura desperta o interesse dos analistas sociais, pois, segundo Thompson (1995, 

p.  165)  o  estudo dos fenômenos culturais  é  pensado como o estudo do mundo 

sócio-histórico constituído de um campo de significados. Através desse pensamento, 

ele traça um panorama de episódios que contribuíram para o desenvolvimento do 

conceito de cultura, ressaltando quatro tipos básicos de dimensões de seu uso.

Ainda de acordo com Thompson (1995, p. 166), as primeiras discussões sobre 

cultura aconteceram nos séculos XVIII e XIX entre historiadores e filósofos alemães. 

Nesse  contexto,  o  termo  era  empregado  para  se  referir  a  um  processo  de 

desenvolvimento  intelectual  ou  espiritual,  caracterizando-se,  portanto,  como  a 

concepção clássica de cultura. 

No final do século XIX, com o surgimento da Antropologia, o termo ganhou novo 

significado através da concepção descritiva e da concepção simbólica. “A concepção 

descritiva de cultura refere-se a um variado conjunto de valores, crenças, costumes, 

convenções, hábitos e práticas características de uma sociedade específica ou de 

um período histórico” (THOMPSON, 1995, p. 166). Essa concepção apresentada por 

Thompson difere da concepção simbólica, também citada por ele, na qual o estudo 

da cultura se direciona para a interpretação dos símbolos e de suas ações. Essa 

concepção apresenta debilidade, devido não integrar-se com as relações sociais. 

Para fazer uma conexão entre interpretação de símbolos e a interação com o meio 

social, o autor (1995, p. 166-167) formula a concepção estrutural de cultura, na qual 

a  cultura  pode  ser  analisada  como  o  estudo  da  constituição  significativa  e  da 

contextualização social das formas simbólicas.

Essa última concepção formulada por Thompson (1995), também é defendida 

por Giddens:

A  cultura  de  uma  sociedade  engloba  tanto  os  aspectos 
intangíveis – as crenças, as idéias e os valores que constituem 
o teor da cultura – como os aspectos tangíveis – os objectos, 
os símbolos ou a tecnologia que representam esse conteúdo. 
(2004, p. 22)

Esses aspectos são difundidos massivamente em nível global através dos meios 

de comunicação, fazendo com que haja, portanto uma hibridização cultural. Porém a 

comunicação de massa não apenas transmite, mas também produz novas idéias, 

valores e símbolos. “A produção e circulação das formas simbólicas nas sociedades 

modernas é inseparável das atividades das indústrias da mídia” (THOMPSON, 1995, 

p.  219).  Através  dessa  citação  percebemos  como  os  produtos  midiáticos 
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contribuíram para o surgimento da cultura moderna,  que vigorou até meados do 

século XX.

O que define nossa cultura como “moderna” é o fato de que a 
produção  e  a  circulação  das  formas simbólicas  se  tornaram 
desde o fim do século  XV,  cada vez  mais  e  de uma forma 
irresistível,  parte  de  um  processo  de  mercantilizarão  e 
transmissão  que  é,  agora,  de  caráter  global  (THOMPSON, 
1995, p. 167).

Essa rápida distribuição das informações, que contou com a participação ativa do 

rádio,  contribuiu  para  a  transformação  da  cultura  em  mercadoria,  através  das 

radionovelas,  acarretando,  dessa forma,  uma série  de  transformações de ordem 

social na cultura moderna.

De acordo com Kellner (2001, p. 27), essa produção com vistas ao lucro significa 

que os executivos da indústria cultural tentam produzir coisas que sejam populares, 

que  vendam  e  que  atraiam  a  audiência  das  massas  com  os  veículos  de 

comunicação.  Dessa  forma,  é  possível  afirmar,  que  a  mídia  como  forma  de 

entretenimento  é  um  disfarce  para  os  interesses  mercadológicos  dos  meios  de 

comunicação. Isso faz com que cultura da mídia tenha se tornado segundo ele, a 

cultura dominante atualmente.

Toda  cultura,  para  se  tornar  um  produto  social,  portanto 
“cultura”,  serve de mediadora  da comunicação  e  é  por  esta 
mediação,  sendo  portanto  comunicacional  por  natureza.  No 
entanto, a “comunicação” por sua vez, é mediada pela cultura, 
é  um  modo  pelo  qual  a  cultura  é  disseminada,  realizada  e 
efetivada (KELLNER, 2001, p. 53).

Essa  citação  explica  por  fim  o  questionamento  acerca  da  cultura  como 

estruturante ou estruturada perante a comunicação. Kellner (2001) defende através 

desse pensamento, que a cultura está sendo estruturada a partir da comunicação, 

considerando,  portanto,  que  atualmente  “a  mídia  domina  o  lazer  e  a  cultura” 

(KELLNER, 2001. P. 54). Assim como por muitos anos, o rádio foi instrumento de 

difusão da cultura da mídia, atualmente a televisão cumpre esse papel com impacto 

de  maiores  proporções. Foi  a  partir  da  segunda  metade  do  século  XX,  que  a 

televisão passou a ocupar espaço na vida cotidiana. Assim, o fluxo de informações 

tomou  proporções  globais  na  pós-modernidade  (modernidade  tardia). De  acordo 

com  Connor,  (1993,  p.43)  Também  é  característica  da  cultura  pós-moderna  a 

ausência de identidade.

A chave que conecta as principais características da sociedade 
pós-moderna – entre outras a aceleração dos ciclos do estilo e 
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a  moda,  o  crescente  poder  da  publicidade  e  da  mídia 
eletrônica,  o  advento  da  padronização  do  universal,  o 
neocolonialismo, a revolução verde – ao pastiche esquizóide 
da cultura pós-moderna é o apagamento do sentido de história 
(CONNOR, 1993, p.43).

O  conceito  que  mais  contextualiza  a  temática  abordada  neste  trabalho, 

seguindo esse pensamento de Connor, é o advento da padronização do universal, 

no qual os indivíduos seguem um padrão de comportamento e consumo difundido 

principalmente pela televisão.  

 
2.1 A construção da identidade feminina através da televisão 

A mulher  sempre  ocupou  papel  secundário  nas relações familiares,  sua vida 

sempre esteve restrita ao privado, ou seja, as atividades domésticas e a educação 

dos filhos. 

 A  divisão  sexual  do  trabalho  constitui-se,  por  sua  vez,  em 
torno  de  uma  tendência,  na  maioria  das  sociedades,  da 
separação  da  vida  social  entre  uma  esfera  pública 
predominantemente masculina, associada à política e a guerra, 
e  uma  esfera  doméstica  privada,  eminentemente  feminina, 
ligada à reprodução e ao cuidado com as crianças (SANTOS, 
2004, p. 91-92).

Essa  descrição  refere-se  à  estrutura  que  constitui  o  sistema  patriarcal, 

caracterizado  pela  dominação  do  homem  sobre  a  mulher  nas  relações  sociais. 

Segundo Castells, (1999, p. 170) essa estrutura está sendo contestada desde o final 

da década de 1960, com o movimento feminista5,  através da conscientização da 

mulher e da transformação do trabalho feminino.  

Castells (1999, p. 171) afirma que a intensidade dessas transformações podem 

ser melhor percebidas atualmente,  após meio século da explosão do movimento 

feminista. Devido à combinação de quatro elementos: a abertura de oportunidades 

para as mulheres no campo da educação; os progressos tecnológicos na biologia, 

medicina  e  farmacologia,  proporcionando  um  maior  controle  da  natalidade;  o 

desenvolvimento do movimento feminista e a rápida difusão de idéias na cultura 

globalizada.

5 Conforme  Hall  (2002,  p.  44)  o  feminismo  emergiu  nos  anos  sessenta  (o  grande  marco  da 
modernidade  tardia),  tornando-se  importante  por  além  de  ter  contestado  a  posição  social  das 
mulheres ter incluído a discussão da formação das identidades sexuais de gênero.
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De acordo com Hall (2002, p. 14), o processo de globalização exerceu grande 

impacto sobre a identidade cultural.  Para ele, as sociedades modernas estão em 

constante processo de mudança, rápida e permanente. 

Essa rápida difusão foi comentada por Thompson (1998, p.49) caracterizando-se 

como sendo um resultado da globalização da comunicação, processo cujas origens 

remontam aos meados do século XIX. A partir desse período, a comunicação se 

estruturou de uma forma muito mais extensiva e organizada. Dentre os meios de 

comunicação  usados  para  ampliar  a  escala  de  distribuição  da  informação,  é 

destacado por Thompson, (1998) o meio televisivo por ser mais extenso em alcance, 

permitindo aos indivíduos assistirem a fenômenos que ocorrem em contextos muito 

distantes.   

Desde a expansão da indústria da televisão no Brasil, que segundo Hamburguer, 

(2005,  p.30)  compreende  o  período  entre  as  décadas  de  1970  e  1989,  as 

telenovelas ganharam destaque na programação diária das emissoras. Nesses mais 

de trinta anos, as tramas tornaram-se referência na representação e na construção 

da identidade nacional. 

A nova estrutura social, marcada pelo enfraquecimento do patriarcalismo, está 

sendo recriada pelos produtos midiáticos, podendo ser observada nas discussões ou 

narrativas televisivas, como por exemplo, nas telenovelas e seriados.  A identidade 

feminina, tanto no contexto social quanto na representação ficcional é caracterizada 

principalmente pela submissão e pela dependência perante a figura masculina.

As  personagens  masculinas  tendem  a  desempenhar  papéis 
mais  activos  e  aventureiros,  enquanto  as  femininas  são 
representadas como figuras passivas, expectantes e orientadas 
para  as  atividades  domésticas  (WEITZMAN  et  AL,  1972; 
ZAMMUNER, 1987; DAVIES, 1991 apud GIDDENS, 2004, p. 
111)

 As mulheres na maior parte das narrativas televisivas aparecem como o sexo 

frágil,  sujeito  que  prioriza  as  relações  emotivas,  enquanto  que  o  homem  é 

representado como forte, valente e mais racional.

Investigadoras  feministas  demonstraram  como  os  produtos 
culturais  e  dos  meios  de  comunicação  destinados  às 
audiências  mais  jovens  incorporam  atitudes  tradicionais  em 
relação ao género e ao tipo de objectivos e ambições que se 
espera das raparigas e dos rapazes. (GIDDENS, 2004, p.111)
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Esse pensamento revela que a televisão acentua as diferenças entre gêneros 

disseminando  um  padrão  de  conduta,  o  qual  os  jovens  devem  apresentar  nas 

relações  sociais.  As  mocinhas  das  narrativas  infanto-juvenis  eram 

predominantemente meigas, virgens e de uma camada mais baixa da sociedade, 

que  buscavam  encontrar  a  felicidade  no  amor.  Os  mocinhos,  por  sua  vez, 

representavam um jovem forte, bonito, educado e bem-sucedido. 

2.2 Televisão, Identidade e representação

As transformações culturais foram impulsionadas pelos movimentos sociais que 

tomaram grandes proporções a partir da década de 1960, de acordo com Kellner 

(2001,  p.  25),  desafiaram  formas  estabelecidas  de  sociedade  e  de  cultura  e 

produziram novas contraculturas6 e formas alternativas de viver. O entendimento de 

família, religiosidade, lazer e trabalho que definem a cultura de uma sociedade estão 

sendo transformados através da mídia. Dessa forma, os estudos culturais estão se 

interessando  pelas  formas  de  representação  social  através  dos  meios  de 

comunicação. 

De acordo com Almeida (2003, p.23), os meios de comunicação como o rádio e a 

televisão são agentes centrais das mudanças no padrão de consumo e no universo 

das  representações  sociais  acerca  do  indivíduo,  do  casamento,  do  amor  e  das 

relações familiares. 

Os  meios  de  comunicação  não  apenas  reproduzem os  acontecimentos  e  as 

mudanças  na  sociedade,  mas  almejam  participar  da  construção  do  real,  sendo 

capazes de modificar valores7 e normas8 sociais. Dessa forma, Kellner (2001, p. 11) 

afirma que a cultura da mídia participa do processo que modela os indivíduos, o qual 

as pessoas criam sociedades e identidades.

Pode-se  dizer  que a  mídia  não se  preocupa apenas em descrever  o  mundo 

social, mas se envolve ativamente na construção do mundo social.

O  “espelho”  midiático  não  é  simples  cópia,  reprodução  ou 
reflexo, porque implica uma nova forma de vida, com um novo 
espaço  e  modo  de  interpelação  coletiva  dos  indivíduos, 
portanto, outros parâmetros para a constituição das identidades 
pessoais. (SODRÉ, 2002, p. 23, grifo do autor).

6 De acordo com Ronsini (2007, p.28) é uma forma global de vida que se opõe aos mecanismos 
opressivos.
7 De  acordo  com Giddens  (2004,  p.  22),  atribuem significado  e  orientam os  indivíduos  na  sua 
interação com o mundo social.
8 Giddens  afirma  (2004,  p.  22),  que  constituem  as  regras  de  comportamento  que  refletem  ou 
incorporam os valores de uma cultura.
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Essa  concepção  reafirma  a  contribuição  dos  meios  de  comunicação  na 

formação  das  identidades  pessoais  e  destacando-se  como  mais  popularizado 

atualmente se encontra a televisão.

A televisão é considerada por Machado, (2000, p.15) com o meio hegemônico 

por excelência da segunda metade do século XX. As transmissões televisivas, no 

Brasil, começaram anos depois da norte-americana, mas como o país ainda não era 

suficientemente urbanizado e desenvolvido para acolher essa nova tecnologia, não 

se constatou uma evolução semelhante à ocorrida nos Estados Unidos. 

Hamburguer  afirma  (2005,  p.  22),  que  em  mais  de  50  anos  de  história,  a 

televisão brasileira desenvolveu uma estrutura original através da combinação da 

propriedade  comercial  com  diferentes  formas  de  intervenção  estatal.  Essa 

intervenção estimulou a produção de programas locais e a partir da década de 1970, 

o país passou a exportar telenovela para países dos cinco continentes. 

A  televisão  nacional  é  apontada  por  Hamburguer  (2005)  como  sendo,  uma 

vitrine  da  contemporaneidade  brasileira,  podendo  ser  definida  como  palco  de 

exibição dos perfis ideais de homem, mulher, filho, filha, pai, mãe e famílias. Por 

isso,  é  importante  observar  a  contribuição desse veículo  para  a  construção  dos 

gêneros feminino e masculino.

Barbero (2004, p.41) afirma que na América latina, é através das imagens de 

televisão que a representação da pós-modernidade se faz cotidianamente acessível 

às grandes maiorias. “A idéia de que as mídias representam o social cedeu diante 

de sua ascensão como atores sociais, diante de sua legitimidade, como sujeitos que 

intervêm ativamente na realidade.” (BARBERO, 2004, p.43, grifo do autor). Percebe-

se, portanto, que a mídia, mais especificamente a televisão, faz parte do processo 

de construção da identidade do indivíduo.

O aspecto identificador, assim como, os aspectos hermenêuticos, normativos e 

legitimadores  estão  envolvidos  no  processo  de  formação  da  tradição  revela 

Thompson (1998, p.163). Em relação ao aspecto identificador, ele aborda dois tipos: 

auto-identidade e identidade coletiva. A auto-identidade é definida como o sentido 

que  cada  indivíduo  possui  de  si  mesmo  dotado  de  certas  características  e 

potencialidades pessoais. A identidade coletiva, por sua vez é definida como sendo 

o sentido que cada um tem de si mesmo como membro de um grupo social que tem 

uma história própria e um destino coletivo.
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Thompson (1998) explica que a tradição tem papel relevante na formação da 

identidade,  pois  é  um  conjunto  de  pressuposições,  crenças  e  padrões  de 

comportamentos  trazidos  do  passado,  fornecendo  material  simbólico  para  a 

formação da identidade tanto em nível individual quanto em nível coletivo.

Algumas tradições são reproduzidas pela mídia através das telenovelas e séries, 

outras são desconstruídas, assim, de acordo com Barbero (2004, p.41), a televisão 

constitui  um  âmbito  decisivo  do  reconhecimento  sociocultural,  desfazendo  e 

refazendo  as  identidades  coletivas,  tanto  de  povos  como  de  grupos,  como  por 

exemplo, os jovens. 

2.3 Descrevendo a narrativa seriada Malhação ID

A narrativa seriada embora bastante popularizada através da televisão, não foi 

por  esta  criada.  Machado  (2000,  p.86)  faz  um  breve  histórico  desse  gênero 

televisivo, o qual podia ser visto anteriormente nas formas epistolares de literatura 

(cartas, sermões, etc), nas narrativas míticas intermináveis (As mil e uma noites), 

tendo um desenvolvimento marcante com a técnica do folhetim utilizada na literatura 

publicada em jornais no século passado, continuando com a tradição do radiodrama 

ou da radionovela e conheceu sua primeira versão audiovisual com os seriados do 

cinema. 

De acordo com Machado (2000, p. 84), existem três tipos de narrativas seriadas 

na televisão.  Os teledramas,  telenovelas e alguns tipos de séries ou minisséries 

caracterizam uma única narrativa (ou várias narrativas entrelaçadas e paralelas) que 

se sucede(m) mais ou menos linearmente ao longo de todos os capítulos. Esse tipo 

de construção é chamado de teleológico, pois se resume fundamentalmente num 

(ou mais) conflito(s) básico(s), que estabelece, segundo o autor, logo de início um 

desequilíbrio estrutural, e toda evolução posterior dos acontecimentos consiste em 

restabelecer  o  equilíbrio  perdido,  objetivo  que,  em  geral,  só  é  alcançado  nos 

capítulos finais da trama. 

A  novela  é  uma  obra  audiovisual  que  resulta  de  um 
multidiálogo e faz a mediação da relação entre produtores e 
receptores, incorporando uma gama de significados possíveis, 
nem  sempre  intencionais.  Telespectadores  podem 
compreender  certos  produtos  de  diversas  maneiras. 
Profissionais especializados em comentar televisão na própria 
tevê, no rádio, ou na mídia impressa, figurinistas, músicos, que 
compõem trilhas  sonoras,  fãs,  pesquisadores  de  mercado  e 
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outros  profissionais  podem  ser  considerados  “mediadores” 
nesse processo de produção de significados (HAMBURGUER, 
2005, p.20)   

O  segundo  caso  consiste  em  cada  emissão  ser  uma  história  completa  e 

autônoma, com começo, meio e fim, e o que se repete no episódio seguinte são 

apenas os mesmos personagens principais e a mesma situação narrativa.

O terceiro caso de serialização, citado por Machado (2000) é caracterizado por 

preservar, nos vários episódios, a temática, porém em cada unidade, não apenas a 

história é completamente diferente das outras, como também os personagens, os 

atores, os cenários e em algumas vezes até mesmos os roteiristas e diretores. 

2.4 A influência da televisão no comportamento do jovem 

O público infanto-juvenil está situado na faixa etária entre 12 a 19 anos. Durante 

essa fase de transição da infância para a maturidade, os jovens são surpreendidos 

por uma série de transformações biopsico-socais. Diante de inúmeras dúvidas e pela 

ausência  de uma postura  crítica,  o  adolescente é influenciado pela família,  pela 

escola, pela religião e atualmente, mais acentuadamente pela mídia. 

Se  olharmos  mais  atentamente  para  a  família,  para  a  vida 
privada  dessa  geração,  notaremos  que  o  pai  e  a  mãe 
transformaram-se em funcionários que o apelo ao consumo e à 
própria sobrevivência leva ao ingresso no mercado de trabalho 
e  até  ao cumprimento de uma jornada  extra de trabalho.  O 
espaço  familiar  é  substituído  pela  escola  e  pelas  ruas  e  o 
adolescente  é  jogado,  literalmente,  para  a  cena  social, 
convivendo com os conflitos de sua época, não mais mediados 
pelos pais (TRIPOLI, 1998, p. 67)

Seguindo esse pensamento, é possível afirmar que o adolescente é visto pela 

autora, como um ser passível de ser influenciado pelo meio social, devido ao que 

Menegaz  (2006,  p.26)  caracteriza  como  “abandono”  por  parte  dos  pais  que 

trabalham excessivamente visando proporcionar o sustento e o lazer para a família. 

Dessa forma, a mídia assumiu essa “figura educadora”, de acordo com Menegaz, 

(2006,  p.  24)  após uma diminuição e fragmentação da família  ocasionada pelos 

avanços tecnológicos e pelo crescimento da indústria farmacêutica, que contribuíram 

para um controle das taxas de natalidade permitindo, desta forma, uma inserção 

mais  acentuada  da  mulher  no  mercado  de  trabalho.  Desse  modo,  houve  um 
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aumento na participação dos meios de comunicação na formação e educação de 

crianças e adolescentes.

 De acordo com Ronsini (2007, p. 51), os jovens são facilmente conduzidos pela 

mídia,  especialmente  pela  televisão,  a  aderir  símbolos  mundiais  do  capitalismo 

sejam eles ligados à indústria alimentícia, fonográfica, do vestuário, cinematográfica 

ou televisiva. Por isso, a geração jovem pós-moderna está mais preocupada com o 

ter do que com o ser, para assim, conseguir se destacar perante uma sociedade 

massificada.

Os meios de comunicação, enquanto veículos de massa exercem uma influência 

no  comportamento  desse  público,  como  bem  afirma  Slater  (2002,  p.86),  que  a 

sociedade pós-moderna é marcada pela cultura de consumo, na qual o indivíduo é 

dominado através do mundo material dos objetos e interesses, agora não apenas 

para a satisfação das necessidades, mas também para ele ser ou encontrar uma 

identidade.    

Segundo  Castells,  (2000  p.  362)  durante  a  década  de  1980,  as  novas 

tecnologias transformaram o mundo da mídia, diversificando a audiência de massa, 

que  acentuou  uma  tendência  já  existente,  a  da  adequação  dos  conteúdos 

produzidos para públicos específicos, inclusive, o juvenil.

A mediação por meio da televisão contribuiu para a formação de uma cultura 

jovem através dos meios de comunicação, gerada segundo Ronsini, (2007, p. 49) 

nos anos 1960, tendo por expressão dois movimentos culturais, o Tropicalismo e a 

Jovem Guarda, juntamente com a internacionalização e a modernização do público 

juvenil. 

De acordo com a autora, devido à consciência dos meios de comunicação do 

poder de consumo desse público, em 1990 foi inaugurado o canal MTV e a televisão 

aberta, por sua vez concebeu os primeiros seriados com temáticas juvenis, Armação 

ilimitada9 e Confissões de adolescente10, e programas de auditório como Passa ou 

Repassa11 e Radical Chic12. É importante ressaltar a importância desses programas 

9 Seriado com a temática dos esportes radicais exibido no horário noturno da TV Globo entre 1985 e 
1988.

10 Seriado brasileiro exibido na TV Cultura a partir de 1994, que narrava às histórias de quatro irmãs 
que viviam os conflitos da adolescência.

11 Programa de auditório voltado para o público infanto-juvenil exibido no SBT entre 1987 e 2000.

12 Programa de auditório que promovia disputa entre equipes de colégios.



33

voltados  ao  público  infanto-juvenil,  que  na  maioria  das  vezes  impulsionavam as 

diferenças entre sexos,  como em  Radical  Chic,  no qual  as equipes,  uma equipe 

feminina e outra  masculina – de escolas diferentes – competiam respondendo a 

perguntas sobre o tema da semana.

No tocante ao conteúdo da programação televisiva, estudiosos 
das  áreas  da  comunicação  e  educação  concluem  mediante 
análises de dez programas dirigidos ao público jovem, que o 
tema mais enfocado refere-se ao relacionamento afetivo e a 
questões  psicológicas,  não  havendo  debate  consistente  e 
aprofundado  sobre  os  assuntos  em  pauta  e  que  os 
personagens  centrais  desses  programas  são  artistas  de 
televisão e músicos populares. (VIVARTA apud ROSINI, 2004, 
p. 50)

A  citação  acima  confirma  as  verdadeiras  pretensões  deste  veículo  de 

comunicação,  a  função  de  impulsionar  o  consumo  e  de  propagar  modelos  de 

comportamento  para  garotos  e  garotas.  “Os  jovens  são  incitados,  tanto  nas 

produções eletrônicas quanto impressas a adotar uma determinada postura, certo 

peso, comportamento ou forma de se vestir” (MENEGAZ, 2006, p. 23). Dessa forma, 

é possível afirmar, que o jovem está a cada dia mais preocupado com a aparência, 

recorrendo a tratamentos estéticos e cirurgias plásticas precocemente.  

 O  programa  juvenil  Malhação  não  possui  formato  definido,  mas  pode  se 

caracterizar, de acordo com o site Memória Globo, como um seriado com alguns 

aspectos  importados  das  soap-operas  norte  americanas,  dessa  forma,  pertence, 

sem dúvida, à primeira modalidade. Machado afirma (2000, p.85) ser comum, as 

telenovelas incorporarem características de seriado.

A narrativa seriada, Malhação, está na grade de programação da Rede Globo há 

15 anos. De acordo com o site Memória Globo, a narrativa começou a ser exibida 

em abril de 1995 com a missão de falar sobre assuntos relacionados ao universo 

jovem. 

Na primeira temporada, segundo o site Memória Globo, uma trama começava na 

segunda-feira e era resolvida na sexta-feira, apresentando um gancho para o tema 

da semana seguinte. Posteriormente, passou a ser exibida de forma contínua com o 

desfecho das histórias apenas no final de cada temporada.

Após alguns anos de exibição,  o cenário de academia transformou-se em um colégio 

particular de classe média alta, Múltipla Escolha. O programa ao longo dos anos abordou 
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temas referentes aos problemas e situações nas quais os jovens são protagonistas 

como: gravidez na adolescência, relacionamento com pais e amigos, vestibular, o 

primeiro emprego e o envolvimento com drogas, sendo esta última também presente 

na temporada atual, na qual se firmou uma parceria entre a TV Globo e o Ministério 

da Saúde a fim de promover uma campanha sócio-educativa sobre o crack.

Em 2010, para comemorar os 15 anos de exibição, outra mudança foi acrescentada, o 

colégio agora se chama Primeira  Opção. Nesta temporada,  intitulada Malhação Identidade 

(ID), é notória a influência marcante de elementos culturais da década de 1980 mesclados a 

representação das diversas culturas na década atual. Dentre os personagens que se destacam 

nessa temporada, pode-se citar: Samira (uma iraniana que mora no Brasil), Alê (um jovem 

que descobre não ter interesse em sexo), Lucca e Valentina (personagens que se envolvem 

amorosamente,  mas que são como define o autor  da trama Ricardo Hofstetter, “casal  de 

almas trocadas”). 

A  narrativa  seriada  em  análise,  Malhação  ID,  caracteriza  esse  formato  dos 

programas  televisivos  juvenis,  nos  quais,  os  diálogos  são  superficiais,  não  se 

aprofundando em problemáticas  comuns  dessa  faixa  etária.  Alguns temas como 

drogas, gravidez e futuro profissional são colocados em pauta, mas há uma ênfase 

na  relação  amorosa  que  envolve  o  casal  protagonista,  formado  por  Cristiana 

(patinadora) e Bernado (cantor). 

Os  personagens  secundários  são  os  que  levantam  alguns  dos  temas  mais 

polêmicos,  mas  rapidamente  o  enfoque  da  narrativa  retorna  ao  casal  principal. 

Dessa  forma,  pode-se  dizer  que  as  narrativas  não  buscam  discutir  um  tema 

polêmico com os adolescentes, apenas os abordam de forma superficial.  

Os assuntos mais polêmicos geralmente são representados em personagens 

secundários, como o caso de Alê, em Malhação ID, que representaria um jovem que 

ainda  não  havia  descoberto  sua  preferência  sexual.  Após  algumas  críticas  dos 

telespectadores, o autor modificou o papel do personagem e passou a apresentá-lo 

como um jovem assexuado, concluindo, portanto, a finalidade do personagem na 

trama.  Nesses  moldes,  também  se  encontra  a  personagem  Valentina,  que 

representaria  uma  desconstrução  da  identidade  feminina,  mas  que  após  uma 

rejeição do público, teve seu discurso modificado, encerrando, portanto, a tentativa 

se abordar a igualdade de gênero junto ao público infanto-juvenil. 
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Capítulo III

3 METODOLOGIA

O processo de construção da identidade é possível  através da  interação do 

sujeito com o meio social. Os meios de comunicação também são responsáveis por 

essa construção, assim como para a formação dos gêneros.  Como foi abordada por 

Lauretis apud Louro, (1997, p.35) a construção do gênero também se faz por meio 

de  sua  desconstrução,  pode-se  dizer  que  a  identidade  feminina  está  sendo 
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desconstruída  em  Malhação  ID,  através  do  discurso  da  personagem  Valentina. 

Dessa forma, a discussão sobre essa desconstrução irá se apoiar nos pressupostos 

teóricos e metodológicos da análise do discurso (AD). 

A análise de discurso, segundo Maingueneau (1997), surgiu na década de 1960, 

como  um  método  que  visava  romper  algumas  práticas  téorico-analíticas 

(hermenêutica e análise de conteúdo) utilizadas para interpretação de textos. Dessa 

forma defende Orlandi:

A análise  do discurso concebe a linguagem como mediação 
necessária entre o homem e a realidade natural e social. Essa 
mediação,  que  é  o  discurso,  torna  possível  tanto  a 
permanência  e  a  continuidade  quanto  o  deslocamento  e  a 
transformação  do  homem  e  da  realidade  em  que  ele  vive 
(2002, p. 15)

Com essa afirmação, é possível perceber a diferença entre mensagem (emissor 

– receptor) e o discurso (entre interlocutores). Para Maingueneau (2002, p.32) as 

leis do discurso são regras que desempenham um papel fundamental no processo 

de  compreensão  dos  enunciados,  pelo  fato,  de  permitirem  a  transmissão  de 

conteúdos implícitos. 

A linguagem como discurso e não apenas como instrumento de 
comunicação  ou  expressão  de  pensamento,  ou  seja,  a 
linguagem  compreendida  como  interação  é  um  modo  de 
produção social, não é neutra, nem imparcial ou inocente, uma 
vez que acontece em condição histórica de produção, deixando 
entrever  as  posições  que  os  sujeitos  ocupam  na  estrutura 
social (MENDES, 2008, p. 33)

Seguindo esse pensamento, pode-se dizer que a linguagem assume uma função 

maior do que a de promover a comunicação. Dessa forma, quando essa se coloca 

como discurso,  está carregada de significados que revelam o contexto  histórico-

social, o qual representa. É interessante ressaltar que a fala é a expressão do grupo 

e lugar ao qual o sujeito pertence, como também através dela são perceptíveis quais 

valores  sociais  e  culturais  são  implícitos  em  seu  discurso,  como  bem  afirma 

Maingueneau, (1997, p. 30, grifo do autor) que um sujeito ao enunciar presume uma 

espécie de “ritual social da linguagem” implícito, compartilhado pelos interlocutores.

As formações discursivas representam, na ordem do discurso, 
as  formações  ideológicas  que  lhes  correspondem.  É  a 
formação discursiva que determina o que pode e deve ser dito, 
a  partir  de  uma  posição  dada  numa  conjuntura  dada.  Isso 
significa  que  as  palavras,  expressões,  etc.  recebem  seu 
sentido  da  formação  discursiva  na  qual  são  produzidas. 
(ORLANDI, 1993, p.108). 
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Dessa  forma,  é  possível  afirmar  que  a  formação  discursiva  é  o  lugar  de 

construção  de  sentido,  que  provém  de  classe  social,  do  grupo,  do  gênero,  da 

etnicidade,  da faixa etária,  da formação educacional,  nas quais  o  indivíduo está 

inserido, ou seja, elementos internalizados durante sua existência.

...  não  se  deve  imaginar  um mundo  do  discurso  dividido  entre  o 
discurso  admitido  e  o  discurso  excluído,  ou  entre  o  discurso 
dominante  e  o  dominado,  mas;  mas,  ao  contrário,  como  uma 
multiplicidade  de  elementos  discursivos  que  podem  entrar  em 
estratégias diferentes. (...) Os discursos, como os silêncios, nem são 
submetidos de uma vez por todas ao poder, nem opostos a ele. É 
preciso admitir um jogo complexo e instável em que o discurso pode 
ser,  ao  mesmo  tempo,  instrumento  e  efeito  de  poder,  e  também 
obstáculo, escora, ponto de resistência e ponto de partida de uma 
estratégia oposta. O discurso veicula e produz poder; reforça-o mas 
também o mina, expõe, debilita e permite barrá-lo. Da mesma forma, 
o silêncio e o segredo dão guarida ao poder, fixam suas interdições; 
mas, também, afrouxam seus laços e dão margem a tolerâncias mais 
ou menos obscuras. (Foucault, 1988, p.96)

Quando o autor afirma que não se deve avaliar um discurso como dominante ou 

dominado, ele quer dizer que não existe uma vertente que esteja certa e outra que 

esteja  errada.  Dessa forma, pode-se dizer  que tudo depende dos elementos,  ou 

seja, do contexto, no qual o indivíduo está inserido.

3.1 A desconstrução da identidade feminina em Malhação ID

O programa de maior expressão para o público infanto-juvenil  atualmente é o 

seriado Malhação. A identidade feminina que foi construída durante os 15 anos de 

exibição do programa corresponde a protagonistas de personalidade forte, que lutam 

por seus objetivos, que seguem as tendências da moda e que buscam encontrar um 

amor. Embora as relações familiares não sejam priorizadas no seriado, as mulheres 

assumem o papel de educadora, sejam como mãe ou como professoras.

Segundo  Hamburguer  (2005),  apesar  da  tentativa  de  controle,  as  novelas 

percorreram uma trajetória de liberalização na maneira de representar as relações 

amorosas,  o  papel  da  mulher  e  a  estrutura  familiar.  Pode-se  dizer  que  essa 

desconstrução  da  identidade  feminina  exposta  pela  mídia  atualmente  é  uma 

conseqüência do enfraquecimento da estrutura patriarcal, no qual as mulheres estão 

obtendo mais destaque no cenário social e midiático. Embora, as mulheres estejam 

ganhando  mais  espaço  na  mídia,  ainda  há  uma  predominância  do  masculino, 
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“geralmente as personagens masculinas excedem em número as femininas na maior 

parte  da  literatura  infantil,  contos  de  fadas,  programas  de  televisão  e  filmes” 

(GIDDENS, 2004, p. 111). Através dessa afirmação, é possível uma reflexão acerca 

da  programação  televisiva  brasileira,  na  qual  os  programas  exibidos  no  final  de 

semana são, majoritariamente, comandados por homens. 

Recentemente, percebe-se uma mudança na construção da identidade feminina 

na televisão brasileira através dos discursos das personagens. A temporada atual de 

Malhação apresentou um novo perfil de adolescentes, muitas vezes de identidades 

cambiantes,  inclusive  a  personagem  em  análise,  Valentina13.  Essa  personagem 

surgiu  na  trama como uma menina que se  comportava como um menino.  Essa 

análise é possível através do modo de vestir, falar e se comportar da personagem. 

É perceptível analisando a personagem Valentina, que houve uma mudança na 

representação da mulher no cenário televisivo, ela assume uma postura aventureira, 

pratica  jiu-jítsu14 e  pouco  vaidosa.  De  acordo  com  Louro,  (1997,  p.  17)  a 

invisibilidade,  produzida  por  muitos  discursos  que  caracterizaram  a  esfera  do 

privado, o mundo doméstico, como o lugar ideal para a mulher, está sendo rompida 

gradativamente.  Desta  forma,  para  obter  uma compreensão mais  consistente  do 

momento atual da mulher na sociedade e quais as mudanças ocorridas no discurso 

feminino, é preciso analisar como a identidade feminina está sendo desconstruída 

em Malhação ID através do discurso da personagem Valentina. 

3.2 Aspectos do gênero masculino no discurso de Valentina 

A  personagem  em  análise  é  caracterizada  pelo  autor  da  trama,  Ricardo 

Hofstetter, como uma “menina com alma de menino”. As atitudes, o vestuário, enfim 

o discurso de Valentina revela um comportamento considerado masculino. Orlandi 

(2002, p. 43) afirma que as palavras não tem sentido nelas mesmas, derivam seus 

sentidos das formações discursivas, nas quais estão inscritas. 

13 Garota que não tem paciência para assuntos femininos e adora o jeito simples e direto dos garotos. 
Pretende  fazer  engenharia  civil  para  construir  pontes  e  prédios,  coisas  sólidas,  como  sua 
personalidade. Seu esporte favorito é boxe tailandês. Enfim, é um garoto no corpo de uma garota e 
não  consegue  se  adequar  ao  papel  esperado  para  uma  menina.  (PERSONAGENS.  Malhação. 
Disponível  em:<  http://malhacaoid.globo.com/Novela/Malhacao/Personagem/0,,PS2594-
4035,00.html>. Acesso em: 02 jul 2010).
14 O jiu-jítsu é uma arte marcial de defesa pessoal, que visa imobilizar o adversário através de golpes 
de estrangulamento e torção das articulações. Como modalidade esportiva é considerada masculino.
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Lucca  e  Valentina  se  conheceram  no  colégio  fictício,  “Primeira  Opção”  e 

influenciados  por  Maria  Cláudia15 começam  a  namorar.  Antes  mesmo  de 

oficializarem o namoro, o casal já mostrava indícios de se comportarem diferente 

dos padrões cristalizados no discurso social, pois foi Valentina quem convidou Lucca 

para o primeiro encontro. 

Durante a primeira semana de exibição (de 09 a 13 de novembro de 2009) da 

nova temporada do seriado, o autor buscou apresentar os personagens, e o discurso 

de Valentina revelou alguns aspectos que compõem o gênero masculino.

No capítulo 7, Valentina convida Lucca para ir ao cinema e logo é repreendida 

por Maria Cláudia: 

Maria Cláudia: Você me mata de vergonha, Valentina. Digamos 
que você foi bem... 
Valentina: Objetiva?
Maria  Cláudia:  Eu  ia  dizer  masculina,  mas  objetiva  também 
serve.

Nesse  diálogo  entre  as  duas  personagens,  verificou-se  a  existência  do 

metadiscurso na fala de Maria Cláudia. “O metadiscurso do locutor apresenta grande 

interesse, pois permite descobrir os ‘pontos sensíveis’ no modo como uma formação 

discursiva  define  sua  identidade  em  relação  à  língua  e  ao  interdiscurso” 

(MAINGUENEAU,1997, p. 93). Através desse pensamento, podemos perceber que 

as  personagens  seguem  pensamentos  diferentes,  ou  seja,  seguem  ideologias 

distintas. Para Valentina, convidar um garoto para sair, facilita a conquista enquanto 

que para Maria Cláudia (que representa o padrão de comportamento da mulher) 

considera isso uma atitude masculina.  

A submissão da mulher perante a figura masculina também foi desconstruída 

quando Valetina ao chegar com Lucca ao cinema insiste em pagar as entradas: 

“Calma aí. Eu que chamei, eu que vou pagar”. 

Embora  Valentina  tenha  atitudes  que  diferem  do  estereótipo  de  mulher 

estabelecido pelo meio social, Lucca não se assusta, pois ele, por sua vez também 

não segue o padrão masculino imposto pela sociedade. Esse envolvimento amoroso 

entre  Lucca  e  Valentina  passou  a  ser  considerado  “esquisito”  pelos  colegas  da 

15 Garota muito feminina, não gosta de esportes. Prefere gastar seu tempo livre fazendo o que mais 
gosta:  imaginar  como será sua vida de casada.  Não pretende fazer  faculdade porque acha que 
nasceu  para  cuidar  da  casa  e  da  família  (PERSONAGENS.  Malhação. Disponível  em: 
<http://malhacaoid.globo.com/Novela/Malhacao/Personagem/0,,PS2606-4035,00.html>.  Acesso  em: 
02 jul 2010).
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escola, pois Valentina começou a agir como o “homem” da relação. São aspectos 

discursivos desta desconstrução algumas falas da personagem. 

Fig. 1: Valentina defende Lucca do lutador de jiu-jítsu, Eric.

No  capítulo  17,  enquanto  Lucca  e  Valentina  estão  se  beijando,  um  garoto 

esbarra em Lucca, que pede desculpas.

Eric: Qual é Mané? Você não olha por onde anda não?
Lucca: Nossa! Desculpa!
Eric:  Se liga hein,  cara,  se não você vai  acabar parando no 
hospital, valeu?
Valentina:  Ô  meu  irmão,  vê  como  você  fala  com  meu 
namorado, hein?
Lucca: Valentina, Valentina, calma!
Valentina:  O que? Você não vê que o cara tá te ofendendo 
aqui? Aí, você não viu que meu namorado esbarrou em você 
sem querer, não?
Fernandinho: Gente, pelo amor de Deus, você não vão brigar 
por causa de um esbarrão, né?
Domingas: É gente, tá todo mundo falando de paz no mundo, 
de tranquilidade, você vai ficar assim estressado?
Eric: Ok! Essas vocês vão levar, vocês estão em maioria, mas 
se eu te pego sozinho na rua, eu arranco esses teus cachinhos 
de donzela, valeu? Se liga!
Domingas: Nossa! Gente que cara grosso!
Valentina: Eu conheço esse Mané, é lá da minha academia de 
jiu-jítsu. Esse é um ogro chamado Eric.
Lucca: Como é? Ele luta jiu-jítsu, Valentina?
Valentina:  Luta, mas fica tranquilo,  Lucca. Não vai acontecer 
nada. Eu garanto. 
Lucca: Não. Tô tranqüilo.
Valentina: Tá bom...
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Lucca: Tô tranquilo, tô tranquilo.

Através do  recorte  acima,  é  perceptível  que Valentina  assume a  postura  de 

defender seu namorado, Lucca, diante das provocações de Eric. “Ô meu irmão, vê 

como você fala  com meu namorado,  hein?”.  A  fala  da  personagem revela  uma 

desconstrução da figura feminina, que sempre foi representada na mídia possuindo 

um comportamento  dócil  e  frágil.  Além de  a  personagem  assumir  uma  postura 

costumeiramente  masculina,  utilizar-se  da  força  física  não  é  uma  característica 

feminina. 

Na situação retratada acima também se identificou a presença do interdiscurso 

referenciando  o  filme  Shrek16,  dessa  forma,  estabelecendo  uma relação  entre  o 

discurso televisivo e o discurso do cinema. “Eu conheço esse Mané, é lá da minha 

academia  de  jiu-jítsu.  Esse é  um ogro  chamado Eric”.  Entende-se  interdiscurso, 

portanto:

Nesse caso, a comparação de Erick com um ogro compõe o que se chama, 

memória discursiva. De acordo com Orlandi (2002, p. 31), retorna sob a forma do 

pré-construído,  do  já-dito.  Dessa  forma,  “o  interdiscurso  é  todo  conjunto  de 

formulações feitas  e  já  esquecidas  que  determinam o que  dizemos”  (ORLANDI, 

2002, p. 33).

A personagem é um exemplo da mulher pós-moderna, que luta para ocupar uma 

posição social  semelhante  ao  homem, sendo caracterizada,  nesta  primeira  fase, 

como  a  “terceira  mulher”  citada  por  Lipovetsky  (2000),  então  apresentando 

elementos que caracterizam a mulher surgida no cenário social após a década de 

1960, que tentavam apagar uma visão estereotipada da condição feminina.

É  certo  que  o  discurso  feminino  está  sendo  modificado  no  decorrer  da 

contemporaneidade.  A  mulher  está  ganhando  destaque  no  meio  social,  mas 

algumas transformações no comportamento, que podem ser percebidas através do 

discurso feminino, ainda não são totalmente aceitas pela sociedade.

3.2.2 Lucca e Valentina: “o casal diferente”

Diante  das  reprovações  dos  amigos,  por  algumas  atitudes  do  casal  como: 

Valentina sempre pagar a conta nos restaurantes, pilotar a motocicleta, carregar a 

mochila  de  Lucca  e  defendê-lo  até  mesmo  de  uma  mariposa,  eles  se  sentem 

pressionados a mudar de comportamento. De acordo com Giddens, (2004, p. 110) 
16 Filme que narra à vida de um ogro feio, sujo e mal-educado. 
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se um indivíduo desenvolver práticas de gênero que não correspondem ao seu sexo 

biológico procura-se a explicação numa socialização inadequada ou irregular.

No capítulo 28, Valentina conversa com Maria Cláudia que decidiu juntamente 

com Lucca tentar ser um casal dentro dos padrões, pois as críticas dos colegas se 

tornaram insuportáveis. 

Valentina: Pra mim já deu. Não aguento mais essa zoação, 
entendeu?
Maria Claúdia: Zoação? Que Zoação, menina?Tá doida?
Valentina: Da galera, pô!  Implicando comigo e com o Lucca, porque 
a gente é um casal...
Maria Cláudia: Esquisito.
Valentina: Não. É... fora dos padrões. Isso. Fora dos padrões.
Valentina: Não. E a gente já decidiu que gente vai mudar, vai ser de 
outro jeito agora pra ver se a galera pára de encher o nosso saco, 
né?

 Nesse diálogo entre Maria Cláudia e Valentina é perceptível que não há uma 

aceitação  por  parte  dos  amigos  em  relação  ao  comportamento  do  casal.  Essa 

situação  é  bastante  relevante  considerando  o  público  ao  qual  o  programa  é 

direcionado. Nesse caso, as personagens utilizam-se de uma linguagem carregada 

de gírias,  que torna  possível  uma identificação do jovem em relação à situação 

mencionada. Esse tipo de diálogo é comum entre os adolescentes que sofrem algum 

tipo de discriminação, seja por questão de peso, estatura ou opção sexual.

Valentina e Lucca representam a minoria  social,  que não se enquadra no 

padrão socialmente aceito, por isso a personagem toma a iniciativa de mudar de 

atitude. Valentina pergunta: “Você topa tentar ser... Diferente?”. Lucca não entende 

direito:  “Você quer dizer ser igual a todo mundo?”.  Valentina faz que sim com a 

cabeça. Na fala da personagem, observa-se que ela leva a uma reflexão do que é 

ser normal e do que é ser diferente. Os termos, “igual” e “diferente”, remetem a uma 

postura socialmente aceita. Através da mídia, a diferença entre o gênero masculino 

e o feminino é explicita por meio do discurso. 

Assim como afirma Foucault apud Louro, (2008) o discurso é capaz de construir 

uma identidade através de sua desconstrução, como acontece em Malhação ID.
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Fig.2 – O casal Lucca e Valentina após mudança incentivada pelos amigos.

Maria Cláudia: Que casal mais fofo! Tudo certo?
Reco: Ou vocês continuam errados?
Valentina faz cara de reprovação e sorrir insatisfeita.
Maria Cláudia: Ih, Valentina! Que mau humor é esse? Credo!
Valentina: É, mau humor mesmo.
Enquanto isso uma garota passa na frente da mesa e Reco e 
Lucca a observam.
Maria Cláudia: Valentina, você vai deixar isso?
Valentina: Isso o que?
Maria Cláudia: Ué! Teu namorado olhar assim pra outra garota. 
Não  pode,  não  pode  não,  tem  que  criar  um  clima,  sabe? 
Reclamar, dizer que não gostou. Faz alguma coisa agora.
Valentina: Agora?
Maria Cláudia: É. Faz assim. Fecha a cara e chama o Lucca 
pra uma conversa séria.
Valentina: Tá! Lucca a gente precisa conversar. É que eu não 
gostei do jeito que você olhou pra essa garota, não quero mais. 
É,  quer  dizer,  eu proíbo você de olhar  pra  qualquer  garota, 
você tá entendendo, Lucca?
Lucca: Como assim?
Valentina:  É. Eu to falando da bonitona que passou,  eu não 
gostei não, tá? Não pode. Tá?
Lucca: Tá. Mais você nunca achou isso ruim.
Valentina: É, mas agora eu acho. Agora eu acho.
Ela sussurra no ouvido de Lucca:
Valentina:  É,  porque  toda  garota  mulherzinha  tem  que  ser 
ciumenta, tá entendendo? É como manda o protocolo.
Lucca: Ah tá! Mas você não ficou chateada não, né?
Valentina: Não. Claro que não.
Lucca: Ainda bem.
Recco os interrompe
Recco: Oh! Pode parar, pode parar, que virou DR, discussão 
de relacionamento.
Lucca pergunta para Reco: Tá! Mas o que eu faço?
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Lucca: Pô é o seguinte. Em DR a mulher fica querendo discutir, 
mas o homem não tem paciência pra isso não. Entendeu?
Lucca: Tá! Mas, o que eu tenho que fazer agora?
Recco:  Você  chega  para  ela  e  fala:  Minha  filha,  não  tenho 
paciência pra isso não, entendeu? Fica quietinha.
Lucca sussura pra Valentina: Oh! Num leva a mal não.
Lucca grita: Ô minha filha, eu num tenho paciência pra isso não 
e fica quietinha aí.
Maria  Cláudia:  Que  é  isso,  gente?  Chama ele  de  grosso  e 
fecha a cara.
Valentina: Grosso!
Recco e Maria Cláudia comemoram.

Na situação acima, Valentina não sabe como se adequar às regras sociais. O 

papel  que  as  mulheres  desempenham  na  sociedade  e  a  forma  como  a  figura 

feminina se porta diante de uma determinada situação é criticada pela personagem, 

“É, porque toda garota mulherzinha tem que ser ciumenta, tá entendendo? É como 

manda o protocolo”. 

Os  recortes  acima  demonstram  uma  tentativa  do  casal  de  se  adequar  aos 

padrões  impostos  pela  sociedade.  É  importante  ressaltar  que  outros  elementos, 

como, por exemplo, as cores podem contribuir para a compreensão do processo 

discursivo como afirma Orlandi, (2002, p. 42) “Os sentidos não estão nas palavras 

elas mesmas. Estão aquém e além delas”. Na cena em análise, Valentina usou um 

vestido  vermelho,  que  caracteriza  a  feminilidade.  Através  da  observação  de 

capítulos anteriores, foi perceptível que Lucca utilizava cores claras (rosa, amarelo) 

enquanto que Valentina usava predominantemente cores escuras como o preto. 

As cores possuem um significado e de acordo com Farina, (2006, p. 99) ao rosa 

são atribuídas qualidades consideradas tipicamente femininas. “Simboliza o encanto, 

a  amabilidade.  Remete  à  inocência  e  frivolidade”  (FARINA,  2006,  p.  99).  Essas 

características remetem ao discurso do personagem Lucca, que é tímido e sensível, 

características que contrastam com a personalidade forte de Valentina cujo nome 

provém do latim Valentim e significa forte. 

Na análise do capítulo 29 constatamos que o casal tenta incorporar elementos 

impostos pela sociedade como a vaidade feminina e o machismo masculino. Nesse 

capítulo Lucca não aceita que Valentina pague as entradas do cinema e ela por sua 

vez reclama de ter trocado a bermuda por um vestido e sandália de salto.  Para 

enfatizar  essa  transformação,  foi  escolhida  a  cor  vermelha  para  o  vestido  da 

personagem, que de acordo com Farina: “É a cor dos chamados ‘pecados da carne’, 

dos tabus e das transgressões”. (2006, p. 99, grifo do autor).  
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Romper com a ordem ou com o padrão socialmente imposto é uma das lutas 

travadas pelas mulheres a partir  da década de 1960. Algumas características da 

mulher pós-moderna é a autonomia financeira, a independência, ocupar cargos de 

chefia em empresas, enfim, o sucesso profissional. Essas características não foram 

inseridas no discurso de Valentina pela faixa etária que a caracteriza como jovem. 

No entanto, foram observados elementos semelhantes (sempre pagar a conta da 

lanchonete e pilotar a motocicleta), que foram excluídos na tentativa do casal se 

adequar aos padrões.  

Dentro dessa mudança, Valentina deveria se apresentar insegura diante das 

atitudes do namorado Lucca, demonstrando através de cenas de ciúmes, etc. Após 

essa tentativa de mudança o casal começou a ter algumas crises, principalmente por 

Valentina não concordar com algumas atitudes de Lucca, sempre o comparando 

com uma mulher. 

Observou-se o seguinte diálogo entre Lucca e Valentina.

Lucca: Sabe o que é? É que hoje de manhã eu fiquei chateado. 
Eu fiquei te esperando pra você me dá uma carona.
Valentina:  Eu  também  fiquei  te  esperando  na  sua  portaria. 
Você não desceu.
Lucca: Ah! Custava esperar um pouquinho?
Valentina: Custava. Sabe porque, Lucca? É todo dia a mesma 
coisa.  Você  parece  uma  mulher  de  manhã,  fica  horas  se 
arrumando e eu lá te esperando. Não dá, cara.

No recorte  acima,  Valentina  revela  uma postura  machista,  na  qual  revela 

através do seu discurso que a personagem não aceita o modo feminino como se 

comporta seu namorado. Nesse caso, pode-se dizer que ela não tem inserido em 

seu  discurso  elementos  que  prezam  pela  igualdade  de  gêneros,  na  verdade  a 

personagem apenas deseja que seus interesses pessoais sejam aceitos. Em alguns 

momentos da narrativa, Valentina não se reconhece como uma mulher, pois critica o 

modo de conduta da figura feminina.

Com o fim do relacionamento, Lucca se mostra mais sensível, enquanto que 

Valentino logo se interessa por Victor.

3.2.3 Valentina: Uma florzinha. 

Ao  iniciar  a  17ª  temporada  do  seriado  malhação,  a  personagem  Valentina 

possuía um comportamento que desconstruía a identidade feminina difundida pela 

mídia ao longo dos anos. Mas, sabendo que as narrativas seriadas são fonte de 
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entretenimento  para seus públicos,  que se  identificam com as histórias  por  elas 

apresentadas houve uma mudança no discurso da personagem a partir de abril de 

2010. Com isso percebe-se que “O discurso se constrói, com efeito, em função de 

uma finalidade, devendo, supostamente, dirigir-se para algum lugar. Mas ele pode 

se  desviar  em  seu  curso  (digressões...),  retomar  sua  direção  inicial,  mudar  de 

direção, etc.” (MAINGUENEAU, 2002, p. 53). É possível afirmar que o discurso da 

personagem  desviou-se  de  seu  curso  revelando,  portanto,  a  existência  de 

identidades que se contradizem. 

Analisando  os  capítulos  exibidos  entre  março  e  abril  percebe-se  que  a 

personagem passa a incorporar elementos do discurso do gênero feminino. Essa 

última fase da personagem revela que a tentativa do autor Ricardo Hosfteter de falar 

sobre a igualdade de gênero para o público infanto-juvenil não obteve êxito, devido a 

não identificação das meninas com a personagem. Essa rejeição do público ao casal 

Lucca e Valentina foi  comprovada através de uma enquete realizada no mês de 

março  no  site  do  seriado,  apontando  que  o  público  desejava  que  Valentina  se 

relacionasse com Victor.

  Após Victor convidar Valentina para assistir a um jogo de futebol, ela vai pedir 

ajuda a Maria Cláudia.

Fig. 3 – Valentina consegue conquistar Victor.

Valentina:  Ah,  Maria Cláudia,  não dá.  O Victor,  ele me trata 
como um dos amigos dele, assim, os caras. 
Maria Cláudia: Sei, isso é terrível. 
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Valentina:  É.  Você  acredita  que  ele  me chamou  para  ir  na 
lanchonete, assistir jogo de futebol com os amigos dele?
Maria Cláudia:  Gente!  Não,  o caso é mais grave do que eu 
pensava. 
Valentina:  Bom,  Maria  Cláudia.  Você  vai  me  ajudar  ou  me 
derrubar de vez?
Maria Cláudia:  Não,  Não.  Calma,  florzinha.  O caso é grave, 
mas tipo... tem solução. Entendeu?
Maria Claudia: Você precisa ser mais feminina. Num tem jeito.
Valentina: Tá. Mas você não lembra que eu já tentei isso com o 
Lucca, não deu certo.
Maria Claudia: É. Eu sei. Por culpa minha né?
Valentina: Como assim, culpa sua?
Maria Claudia: que eu tentei impor um tipo de feminilidade que 
não tinha nada a ver com você. Entendeu?
Valentina: Entendi.
Maria Cláudia: Mas, agora, eu e você, as duas juntas, a gente 
vai  descobrir  o  seu  tipo  de  feminilidade.  Vamos  fazer 
desabrochar a florzinha que há dentro de você.
Valenina: Tá. E como a gente vai fazer isso?
Maria  Claudia:  Repaginando  esse  visual,  né?  Por  que  você 
parece um garoto. Anda. Vem comigo.
Valentina: Peraí, onde você tá me levando, Maria Claudia?
Maria Cláudia: As compras, né? Ooooouuu...

O diálogo acima também demonstra, que a personagem vive esse conflito de 

identidade, pois concorda com Maria Cláudia que ser tratada como um garoto é algo 

terrível. Seguindo esse pensamento é possível afirmar que Valentina está apenas 

reproduzindo um discurso já existente no gênero feminino.

Para Pêcheux (1999) a estruturação do discurso vai constituir a materialidade de 

uma memória social.  Esse espaço de memória como condição do funcionamento 

discursivo constitui  um corpo sócio-histórico-cultural.  Os discursos exprimem uma 

memória coletiva na qual os sujeitos estão inscritos e é a partir da sua mobilização 

que  os  sujeitos  produzem  efeitos  de  sentidos.  Esse  componente  de  análise  é 

utilizado quando Maria Cláudia diz que terá que despertar a florzinha que existe 

dentre de Valentina. A flor é um elemento que remete à delicadeza, e nesse caso, é 

usada no diminutivo como forma de enfatizar essa posição da mulher na sociedade.

O diálogo acima reforça a crise de identidade, que passa o sujeito pós-moderno 

em conseqüência de sua fragmentação, como bem afirma Slater:

Essa mulher pós-moderna é capaz de unir competência e beleza, ressaltando 

que a beleza é utilizada por ela como satisfação pessoal. No discurso apresentado 

acima, Maria Cláudia diz que para Valentina conquistar Victor terá que ser mais 

feminina mudando seu visual. Desta forma, percebemos que a vaidade nesse caso 
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não é própria da personalidade de Valentina, mas utilizada por ela para conquistar o 

sexo oposto, o que contraria o pensamento de Lipovetsky (2000). Para o autor, a 

“terceira mulher” utiliza a vaidade para uma realização pessoal, o que simboliza a 

autonomia financeira e ideologia, não para a sedução.

É perceptível que a personagem possui identidades contraditórias quando fala: 

“Você acredita que ele me chamou para ir na lanchonete, assistir jogo de futebol 

com os amigos dele?”.  Essa postura da personagem revela uma identidade que 

contrasta  com a  apresentada  no  capítulo  17,  no  qual  possuía  em seu  discurso 

elementos do gênero masculino.

Quando Maria Cláudia sugere que Valentina mude o seu visual e diz que vai 

levá-la as compras, nesse discurso está inserido o estímulo ao consumo por parte 

dos jovens. Isso também é reflexo do comportamento desse público, que é muito 

ligado a questão da aparência e segue a moda que é difundida através da televisão. 

À propósito, este tema está sendo amplamente explorado por essa temporada de 

malhação ID, na qual a personagem Valentina integra juntamente com Tati (modelo 

negra),  Juju  (emo)  e  Rita  (gordinha),  a  banda  The  Lícias,  que  está  sendo 

assessorada por uma produtora de moda. É interessante ressaltar, que a formação 

do grupo é composta por meninas representantes das minorias, ou seja, da parcela 

discriminada da sociedade. 

Embora Valentina tenha mudado o visual para se tornar mais feminina, suas 

falas  ainda  revelam  um  pensamento  que  desconstrói  a  identidade  feminina 

predominante. Em um trecho da música que foi composta pela personagem, essa 

desconstrução é perceptível:

Balança não pesa minha beleza
Tô fora do padrão esquelético reinante
Não tenho nenhum nome de fruta
Também não apodreço na próxima estação
Seu ogro, cê não entende nada de mulher
Todo esse excesso é mais que gostosura
Seu frouxo chega mais pra eu te mostrar como é
Sou linda, sou fofa e muito pra você
(MUITO  PRA  VOCÊ,  Terra  Letras.  Disponível  em:< 
http://letras.terra.com.br/the-licias/1657768/> Acesso em: 01 de 
jun 2010)

Através  do  recorte,  percebe-se  uma  desconstrução  pelo  padrão  de  mulher 

imposto  pela  mídia.  Essa  multiplicidade  de  formações  discursivas  confirma  o 

pensamento  que  diz:  “Elas  são  constituídas  pela  contradição,  são  heterogêneas 
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nelas mesmas e suas fronteiras são fluidas, configurando-se e reconfigurando-se 

continuamente em suas relações” (ORLANDI, 2002, p. 44). Isso é justificável pela 

multiplicidade de identidades que é uma característica do sujeito pós-moderno e 

diferentemente do casal formado por Valentina e Lucca, com Victor a personagem 

tornou-se mais vaidosa, o que camuflou a personalidade masculina da personagem, 

desta  forma,  houve  uma  maior  aceitação  por  parte  dos  amigos  e  dos 

telespectadores.

Essa  aceitação  do  público  em relação  ao  namoro  de  Valentina  e  Victor  foi 

confirmada através de uma pesquisa realizada no site  do programa em abril  de 

2010. A enquete questionava,  “Você acha que Valentina deve deixar Victor para 

voltar com Lucca?”, 84% dos entrevistados responderam negativamente, enquanto 

que apenas 16% concordavam com a reconciliação do casal, Lucca e Valentina. O 

resultado dessa pesquisa apresenta que o público se identifica com a personagem 

Valentina, nessa terceira fase, na qual houve uma adequação da personagem ao 

“padrão” feminino.

CONCLUSÕES

As diferenças entre gêneros são construídas, desconstruídas e reconstruídas 

através de um processo constante e mutável, que foi intensificado e amplamente 

difundido através da mídia. 

Através dessa pesquisa,  foi  possível  inferir  que os avanços nas ciências,  na 

tecnologia e a implantação da cultura da mídia, resultaram em um questionamento 

acerca  do  papel  exercido  pelas  mulheres  na  sociedade.  A  pesquisa  relatou  o 

destaque alcançado pelas mulheres na esfera pública, deixando o espaço privado, 

no qual possuía um papel inferior aos homens. Essa inserção da mulher no mercado 

de  trabalho  faz  com  que  os  adolescentes  e  jovens  busquem  nos  meios  de 

comunicação as  respostas  para  tantos  questionamentos  surgidos  nessa  fase  da 

vida, na qual caracteriza a passagem à maturidade.

Analisando  a  temporada  atual,  Malhação  identidade,  apresentou-se  uma 

desconstrução  da  identidade  feminina,  propagada  pela  televisão  durante  muitos 

anos, através do discurso da personagem Valentina.
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O discurso da personagem representa um “novo” perfil feminino representado 

pela mídia, mais especificamente pelas narrativas seriadas. Esse perfil revela uma 

desconstrução da mídia da figura feminina, que deixou de ser retratada como um ser 

frágil, dócil, indefesa e passou a ter atitudes que anteriormente eram consideradas 

masculinas. Essas discussões de valores impostos pela sociedade em um programa 

voltado para o público infanto-juvenil é extremamente importante, pois a televisão 

além de ser um reflexo da realidade social é também responsável pelo surgimento 

de uma nova conjuntura social. Percebeu-se, que através dessa representação, a 

narrativa buscou despertar uma reflexão, por parte dos jovens, acerca do papel de 

homens e mulheres na sociedade. 

A pesquisa revelou que o sujeito pós-moderno é fragmentado e possuidor de 

identidades contraditórias. Essa analise foi confirmada pela formação discursiva da 

personagem,  que  se  mostrou  heterogênea.  Através  da  análise  do  discurso  da 

personagem,  Valentina,  percebeu-se  que  o  indivíduo  não  assume  uma  postura 

imutável ao longo da sua existência, o meio social, no qual o sujeito está inserido 

pode exercer influência sobre o seu comportamento.

Analisou-se  que a  narrativa  apresenta  a  personagem em três  fases distintas, 

sendo  a  primeira  caracterizada  por  um  discurso  que  reflete  a  consciência  de 

Valentina com relação à igualdade entre os sexos e uma desmistificação do que é 

considerado masculino e feminino. Na segunda fase, por sua vez, há uma tentativa 

de mudar o comportamento para adequá-lo as exigências impostos pela sociedade 

em relação ao discurso feminino. E na terceira fase, por fim, a personagem modifica o 

seu discurso, inserindo mais elementos verbais e não-verbais do discurso cristalizado 

no social,  no qual a mulher ocupa uma posição de subordinação perante a figura 

masculina.  Para  discutirmos  a  desconstrução  da  identidade  feminina,  a  pesquisa 

obedece à seguinte orientação.

Através  da  análise  do  discurso  percebeu-se  que  Valentina,  no  início  da 

temporada, discorda do papel social da mulher e questiona as regras de conduta 

que lhes são ensinadas por Maria Cláudia. No desenrolar da temporada, a narrativa 

tomou  outras  perspectivas  e  a  personagem acabou  se  adequando  aos  padrões 

sociais. Essa mudança no discurso da personagem revela que o indivíduo possui 

muitas  identidades,  sendo  que  estás  não  são  fixas,  pois  estão  em  constante 

processo de mudança e de construção.
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O presente trabalho deixa margem para novas pesquisas acerca da construção 

de um novo perfil de mulher através da mídia voltada ao público infanto-juvenil, uma 

vez que a temática da igualdade de gênero é pauta constante nas ciências sociais.
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